
 

 

 

 

 

 

 

 

Annen, zaterdag 23 mei 

Hoi Dorpsgenoten, 

 

De vrijdag begon alweer vroeg, om 9 uur startte het vissen in de haven. Visvereniging T.O.G. had de 

startplaatsen verdeeld. Voor iedere ploeg was er een deelnemer tussen de 6 en 12 jaar, een deelnemer tussen de 

12 en 16 jaar en één van 16+. Tevens was er voor de jeugd ‘vissen vrije deelname’. Hoewel het vroeg was (ja, 

voor de Sport- en Spelweek vrijdag was het vroeg!), was het er wel erg gezellig. Het zonnetje scheen en 

iedereen zat er lekker bij. De vissen wilden eerst niet goed bijten, maar 

langzaam maar zeker werd er wat gevangen. Gerucht rond het viswater was dat 

vader en zoon Weiss het meeste aan de haak hadden geslagen, en hoewel ze dit 

ontkenden bleek het wel waar. Want samen met Fabian van Rooyen werden ze 

1
e
 voor ploeg Hamstra. Voor de ploegleiding, de commissie en de pers was er in 

de manege een ontbijt klaargemaakt door ploeg Posthouwer. Het ontbijt thema 

was dit jaar Mexico, het Posthouwer thema. Iedereen kreeg dan ook een lekker 

Mexicaans ontbijtje. Dit ontbijt wordt elk jaar gesponsord door enkele 

ondernemers uit Annen en die worden dan ook nog hartelijk bedankt. Na het ontbijt nog even weer de haven in 

omdat de uitslag ‘vissen vrije deelname’ bekend werd gemaakt. In de leeftijd 6 t/m 11 jaar won Renke Arends 

met 62 cm vis. Leon van der Veen werd 2
e
 met 23 cm vis. In de leeftijd 12 t/m 15 jaar werd Twan van der Veen 

1
e
 met 209 cm vis en Danny Weiss werd 2

e
 met 71 cm vis. 

Na het vissen door naar het voetbalveld. Een dikke regenbui, een donderslag 

en toen gelukkig weer het zonnetje. Alle ploegen hadden weer hun fans 

meegenomen. Ploeg Kors had zelfs een ‘echte’ streaker die zo het veld over 

rende. Voor ploeg Klunder waren er ‘echte’ cheerleaders aan het cheeren, en 

hoewel er nog een regenbui tussen door kwam, gingen deze dames 

ongestoord door met hun routine. Ploeg Kregel en ploeg Posthouwer 

speelden tegen elkaar om de 5
e
 en 6

e
 plek. Posthouwer won en werd 5

e
. 

Voor de 3
e
 en 4

e
 plek ontmoetten ploeg Hamstra en ploeg Klunder elkaar. 

Het was een spannende wedstrijd en moest uiteindelijk met penaltyschieten 

beslist worden. Hamstra won. De finale ging tussen ploeg Kors en ploeg 

Arends, en hoewel de ploegen aan elkaar gewaagd waren bleek ploeg Kors de sterkste en won voor het 2
e
 jaar 

achtereen de voetbalbeker. Ook in en voor de kantine van VV Annen was het erg gezellig, en er werd nog lang 

nagezeten. 

Vanaf café de Grutter begon om half 6 de fietsoriënteringsrit voor de 

zeskampploegen. De fietsrit was opgezet door de Vrouwen van nu. 

Onderweg werd iedereen door deze dames ook nog verwend met fris en 

cake. De jeugd moest 10 km rijden en de volwassenen 21 kilometer. Het 

bleef gelukkig droog en niet al te koud. Bij de jeugd waren Aron Albers 

en Jurand Haverman de beste/snelste en wonnen voor hun ploeg 

Posthouwer. Bij de volwassenen was ploeg Arends de beste/snelste met 

Dirk en Henriët Bulthuis. Bij de fietsers van de vrije deelname mochten 

de fietsers kiezen tussen de lange en de korte route. Dit bracht velen wat 

in verwarring bij het bruggetje waar de beide afstanden gesplitst werden. 

Uiteindelijk vonden ze allemaal hun koers wel weer. De vrije deelname op de 10 km werd uiteindelijk 

gewonnen door fam. Hemmen. Fam. Wieland werd 2
e
. De 21 km werd gewonnen door fam. Hoenjet en de 

Westerveld Ladies werden tweede. Bij de Grutter barstte vervolgens het fietsbellenbal los met muziek van 

MARJAN. Er werd nog tot in de late uurtjes gedanst en gedronken. 

Op naar de laatst dag alweer. . . . 



 

Mededelingen: 

 ploeg Hamstra mist een roze colbertjasje van een playbackact. Wie heeft deze? Graag contact opnemen met 

Ina Koopman. 

 Wil iedereen die video-opnames heeft gemaakt van de playbackshow, dit aan ons laten weten via de website 

 De Wester Ladies kunnen hun prijs voor de fietsoriënteringsrit afhalen bij Geesje Fidder, Annerstreek 58a 

 

Uitslagen van donderdag: 

 Arends Hamstra Klunder Kors Kregel Posthouwer 

Vissen 5 6 1 4 3 2 

Voetbal 5 4 3 6 1 2 

Fietsoriënteringsrit jeugd 2 4 3 5 1 6 

Fietsoriënteringsrit ouderen 6 3 2 4 5 1 

Tussenstand vrijdag 98.5 119 105 118.5 96.5 113.5 

Plaats 5 1 4 2 6 3 

Programma zaterdag 3 mei 

09:30 uur 

11:30 uur 

18:00 uur 

22:00 uur 

Cinqualon (Brug over de Hunze) 

Zwemestafette (Zwembad) 

Zeskamp (De Brink) 

Prijsuitreiking (Sporthal) 

 

Wist u dat: 

 Wij Marga, Harry en Betsy namens iedereen nog willen bedanken voor de goede zorgen 

 Hans Santes de pleister niet op zichzelf plakte maar op de spiegel 

 Nina van Dijk 2
e
 is geworden bij de Drentse tenniskampioenschappen t/m 18 jaar 

 Abel en Dina deze Sport- en Spelweek 10 jaar samen zijn! 

 ploeg Kors de komen weken chili con carne kan eten bij Klaas en Hetty 

 Erik Posthouwer na het darten een gezichtsmasker aangeboden kreeg van DB-style 

 meester Pascal volgend seizoen ook DANS-meester Pascal is voor beginners stijldansen 

 Esther en Lisa volgend jaar ploegleider zijn bij Hamstra 

 Henk Sandker z’n grijze haren kwijt wil (en ook van onderen) 

 André Boerema zijn zoon leert hoe hij vrienden kan kopen met snoep 

 hij dit zelf met bier doet 

 er met een nieuwe schrijvende Pers zonder tiepmiep nog steeds geen bulletin is; daarom ook een nieuwe 

tiepmiep gezocht wordt 

 de DigiPers op zoek is naar vervanging voor het maken en verwerken van foto’s. Wie wil er in 2010 (een 

deel van) de onderdelen fotograferen samen met de huidige DigiPers, om het dan vanaf 2011 zelfstandig te 

doen 

 de antwoorden van de fietsoriënteringsrit op de website staan 

 het Drentse recept “Siepelhachee” ook wel “broekhoest” werd genoemd 

 enkele ploegleiders onderweg een tompoezengevecht hielden 

 Martijn Wijnholds tijdens het vissen alles zag, behalve zijn dobber 

 Roland oorontsteking heeft van Radio Annen 

 wij Albert op de Dijk natuurlijk enorm willen bedanken voor het drukken van al onze bulletins 

 de BBtjes heel trots zijn met hun 4
e
 plaats 

 ploeg Kors hun voetbalbeker opgedragen heeft aan de verjaardag van Erna Fidder 

 

Wilt u ons een berichtje doorgeven via de computer, dan kan dat via ons e-mailadres pers@sportenspelweek.nl, 

of je zoekt ons gewoon op gedurende de week. Wij zijn te herkennen aan onze paarse shirts en zijn gek op 

nieuwtjes en wist u datjes. 

  Annet en Chantal. 
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