
 

 

 

 

 

 

 

 

Annen, maandag 25 mei 

Lieve mensen, 

 

We blikken nog even terug op de laatste dag van alweer de 38
e
 Sport- en Spelweek. Om 9:30 uur begon de 

cinqualon in het water van Spijkerboor met het kanoën. Bij het verzamelen kreeg iedereen een bakje thee of 

koffie aangeboden door Henk & Jeanet. De verkeersregelaars kregen hun plekken aangewezen. De deelnemers 

stapten in hun kano en ze gingen van start. Met een sprint aan het einde voer Gosse Folkertsma als eerste over 

de finish voor ploeg Arends. Het mountainbiken volgt, Olaf Vos van ploeg Arends weet de route niet. Tieme 

zegt, gewoon de rest volgen. Roland vd Kraan van ploeg Kors krijgt pech met 

zijn fiets en fietst als laatste over de finish met een leenfiets. Meerten Dekker 

is de snelste mountainbiker en wint voor ploeg Klunder. Na het 

mountainbiken volgt het fietsen. De snelheid zit er goed in en de rijders 

blijven mooi bij elkaar tot aan de eindsprint. Yde Aandewiel is net iets sneller 

dan Ludolf Onnes (Kregel) en wint voor ploeg Hamstra. De fietser van ploeg 

Kors (Harold Ezinga) vloog over de kop in de eindsprint en had geluk dat hij 

een helm op had, want de afdruk van de helm stond in zijn hoofd. Toen was 

het tijd voor de hardlopers. Ploeg Klunder had een dame ingezet, Marjolein 

Hunderman, zij was echter verbaasd dat het allemaal mannen waren. Ze dacht dat het een damescategorie was. 

Ploeg Hamstra heeft echter de snelste loper en wordt dankzij Erik Grave 1
e
. Als laatste het zwemmen. In het 

zwembad speelt Drentina enkele swingende nummers, terwijl de zwemmers zich klaarmaken. De zon schijn 

voluit, het is druk en gezellig in het zwembad waar de Borgflippers voor de organisatie zorgden). Michiel 

Popken was de snelste en wint voor ploeg Hamstra. Al met al is ploeg Hamstra 

de grote winnaar van de cinqualon. 

Dan begint het estafette zwemmen. Martijn Wijnholds, Marloes Ploeg, Christian 

van Trigt en Mirjan Stadman vormen het snelste team en winnen voor hun 

ploeg Arends. De ploegleiders moeren er ook aan geloven. Jan Veltink en 

Michiel Bijmolen, assistenten van ploeg Klunder, zijn de snelste. Die middag 

heeft iedereen vrij. Lekker lunchen, even relaxen of zelfs een dutje, en dan om 6 

uur weer op de Brink voor de zeskamp. 

Het is mooi weer, de zon schijnt nog steeds en het is druk met publiek. Henk 

Buutkamp heet iedereen welkom en doet de speluitleg. Het captainspel is de rode draad door de spellen heen. 

Het is een grappig spel om te zien. Met de skippyballen wordt Henriëtte van ploeg Posthouwer als eerste in het 

water gegooid. Dennis van ploeg Arends bleek een echte kei in het spel, en ploeg Arends wint. Het eerste spel is 

een skippyballen/korfbalspel. Zowel ploeg Kors als ploeg Kregel zetten hier hun joker in. Dit was slim, ploeg 

Kors wint en verdubbelt zo zijn punten, ploeg Kregel wordt 2
e
 en ook die punten verdubbelen. Het 2

e
 spel is het 

bierkratjes stapelen. De kratten van ploeg Posthouwer vallen om, die van Arends blijven staan en zijn tevens het 

hoogste. Ploeg Arends wint, en omdat zij hun joker hadden ingezet kregen ze dubbele punten. Het 3
e
 spel is het 

rupslopen. Ploeg Posthouwer krijgt de draai maar niet te pakken en verliest, Ploeg Hamstra wel en wint. Als 4
e
 

spel het zaklopen. Zowel ploeg Klunder als ploeg Hamstra zetten hun joker in. Het is een zwaar spel en vooral 

ploeg Kregel komt niet goed vooruit. Spel 5 is een acrobatenspel met mega grote ballen. De deelnemers 

stuiteren er aan alle kanten weer vanaf. Ook dit is een zwaar spel maar ploeg Klunder doet het goed en wint. En 

dan het laatste spel, het eiertransportspel. De eieren vlogen je om de oren! Het was één smeerbende. Ploeg 

Klunder had een goeie techniek en wint. Even rekenen en ja hóór! Ploeg Kors wint de zeskamp en daarmee de 

CD-wisseltrofee. Ook de Burgemeester Lambers-beker, de winnaar van de hele week, gaat naar ploeg Kors. 

René is trots en opent een fles champagne.  

Om 10 uur is de prijsuitreiking in de sporthal. Ron Kesselmans neemt het woord, bedankt iedereen en geeft het 

woord aan GeertJan ten Brink, onze wethouder. Deze vraagt aan iedereen om een applaus voor jezelf. Hij is 



trots op iedereen en reikt de prijzen uit. René Kors bedankt ook namens 

Margreet en Martin iedereen voor een geweldige week. Dan wordt er afscheid 

genomen van Gea Hamstra en Attie Kremer. De commissie treedt nog één 

keer op als de Toppers met hun band en dan neemt de muziek het over. Er 

wordt nog tot in de late uurtjes gefeest en nagepraat. En nu, nu is het dan echt 

weer voorbij. Op naar volgend jaar. . . . 

 

Mededelingen 

 voor het buurtfeest van ploeg Hamstra op de zondag 28 juni kan men zich opgeven via de opgavestrook of 

mailen naar h.hamminga@hetnet.nl 

 zaterdag 27 juni spelen vanaf 21:00 uur ‘de Esperando’s’ bij de Grutter 

 Joep Kuiper uit Gieten heeft zaterdagavond zijn zwarte rugzak van het merk Baker buiten bij de sporthal 

laten staan. Wie heeft deze gevonden? 

 Janny Stumpe heeft een nestje “Boomer” hondjes, er zijn nog twee over, en ze zou het leuk vinden als ze in 

het dorp blijven 

 

Uitslagen van zaterdag: 

 Arends Hamstra Klunder Kors Kregel Posthouwer 

Cinqualon 1.5 6 3.5 3.5 5 1.5 

Zwemestafette 5 3 6 4 2 1 

Zeskamp totaal 31 29.5 35.5 36 32 17 

Commissie Dorpsbelangen beker 4 5 2 1 3 6 

Eindstand 136 157.5 150 162 128.5 133 

Burgemeester Lambers beker 4 2 3 1 6 5 

 

Wist u dat: 

 Martijn Dost en Harry Nijborg, Lisanne Buutkamp als “S&S-babe” van dit jaar hebben verkozen 

 Bert Bolhuis zaterdagavond even naar huis moest voor een opknapbeurt 

 hij toen volgens anderen wel een extreme makeover kon gebruiken 

 Maureen Carras, Nienke Feldbrugge, Marit en Lisa Zwiers afgelopen zaterdag kampioen zijn geworden met 

hun hockeyteam 

 Jan Berends iedereen wil bedanken voor het aanleveren van foto’s voor de website 

 wij alle horecamedewerkers willen bedanken 

 de “EHBO” na het voetballen zelf hulp nodig had, dit omdat ze met de fiets omver werd gereden 

 Henk Auwema graag dansles wil van “buurvrouw” Dini Hilbolling” 

 wij Marinette Boersma willen bedanken voor het lenen van “de eend” 

 ploeg Arends, Christina Martens wil bedanken voor de lekkernijen 

 Frans Weggers links veel sterker is 

 dit met het kanoën veel problemen gaf 

 de CD heel veel bier heeft moeten drinken voor de zeskamp 

 het Scuderia Laverda team gisteren met hun combines 1
e
 en 2

e
 zijn geworden in St Isodorushoeve 

 Dirk Ottens zich heel blij voelde 

 de Rode Lantaarn nu roze is 

 deze het hele jaar bij Roland Kregel staat 

 

Na 5 jaar met plezier de bulletins te hebben geschreven stoppen we ermee. We hebben dit natuurlijk niet alleen 

gedaan en willen een aantal mensen bedanken. Albert op de Dijk voor het drukken van de bulletins. Jan Berends 

die elke dag ons gekrabbel moest lezen, om deze uit te kunnen typen. Bé Hegen, die elke keer weer leuke 

humoristische illustraties voor ons tekende. En niet te vergeten alle bezorgers. 

Er zijn een aantal aanmeldingen voor onze opvolging, en voor degene die het 

worden: heel veel succes volgend jaar! 

     

Annet en Chantal. 
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