
autootje weer fit (dachten 

we), dus weer naar Annen. 

Bijna thuis, koppeling stuk. 

Maar niet getreurd, Hen-

drik was bij ons. Toch 

weer veilig, maar wel erg 

koud geworden weer in 

Annen gearriveerd. Hier-

door hebben we het 

meeste van het pokeren 

gemist.  

 

Pokeren 

De jongste deelnemer 

Thomas Hesseling kreeg 

een radio aangeboden van 

Anjo Wely. Bij het poke-

ren deed een aantal jon-

gens mee bij een andere 

ploeg omdat zij te weinig 

hadden. Marcel Noord-

hoek en Yannick Steenhuis 

deden mee voor ploeg 

Klunder. Er waren drie 

dealers van Radio Annen: 

Dennis Benes, Maarten 

Huizinga en Bazie. Jongens, 

bedankt. 

 

Handbal 

Om 20.00 uur begon het 

spektakel handballen. Het 

Iedereen weer een beetje 

bijgekomen van alle in-

spanningen van de maan-

dag? Nu weer een nieuwe 

dag met nieuwe kansen. 

 

Koersbal  

De oudjes zaten allemaal 

keurig klaar in de sporthal 

om te gaan koersen. Ger-

rit Bazuin deed voor de 

eerste keer mee en gooi-

de gelijk een ster. Soms 

moet er een meetlint bij 

om te kijken wie het 

dichtst bij de jack ligt. Ook 

de baancommissarissen 

waren van de partij: Jan 

Hoving, Appie Drenth, 

Abel de Jonge en Hendrik 

Schuurman. Geteld en 

geschreven werd er door 

Bate Boer en Francies 

Bleeker. Uiteraard moet-

sen ook de ploegleiders 

tegen elkaar strijden. Ploeg 

Kors ging met de 6 punten 

naar huis.  

Badminton 

Het badminton begon om 

17.00 uur, iedereen stond 

weer te popelen om te 

beginnen. Jantje Drenth 

had graag willen trainen, 

maar wist niet dat de bad-

mintonclub dit georgani-

seerd had. Geert Harms 

stond fanatiek in het veld. 

Geen voetbal, maar bad-

mintonnen kan hij ook. De 

organisatie was in goede 

handen. Ook de punten-

telling was duidelijk zicht-

baar vanaf de tribune. 

 

Autopech 

De pers was onderweg 

met de rode Fiat om te 

gaan kijken bij het vissen, 

de vrije deelname in Ha-

ren. Maar….de dames 

kregen pech met het rode 

autootje. Het 06 nummer 

van de garage hadden we 

gelukkig bij ons. Hendrik 

Stadman kwam ons te hulp 

in Midlaren, in de regen.  

Na drie kwartier was het 

MOI ANNEROELEN ,  

 SP      RT &  SPELW K 

WOENSDAG 12MEI 2010 

PROGRAMMA DONDERDAG 13 MEI 

09.00 uur Tennis  Tennisbaan 

13.00 uur Dorpsomloop Dorp 

16.30 uur Brinkloop  Brink 

19.00 uur Darten  Café d’Ánner Oele 

20.00 uur Klaverjassen< 55  Café de Grutter 

Het ging er weer hard aan 

toe, maar ook sportief. Som-

mige speelsters wilden graag 

het veld kleiner hebben. Zou 

dit te maken hebben met hun 

conditie? Helaas moesten er 

twee personen met een 

“kleine” blessure van het 

veld. Om de 5e plaats werd 

gestreden door Kors en Kre-

gel en Kregel was de duidelij-

ke winnaar.  Daarna ging het 

om de 3e plaats. Hierbij was 

Arends sterker dan Borg. 

Toen kwam de finale tussen 

Klunder en Posthouwer. 

Posthouwer won met 8-2. 

PROGRAMMA WOENSDAG 12 MEI 

12.00 uur Minizeskamp  Zwembad 

13.00 uur Klaverjassen (> 55 jaar) Café de Grutter 

13.30 uur Sjoelen   Holthuys 

18.30 uur Miniplaybackwedstrijd Sporthal 

21.15 uur Playbackwedstrijd (> 17 jaar) Sporthal 
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STADMAN  

 

GEEN ANDER 

MERK ZO 

STERK 



 Harm en Margie Nijboer en Roelof en Willy 50 jaar getrouwd zijn. Van harte! 

 Bij Geert en Willy Dekker er vannacht een vreemde man op het logeerbed heeft geslapen. 

 We wensen Romy beterschap. 

 De damvereniging zoekt nieuwe leden. 

 De buurtcommissie van Ploeg Arends alle vrijwilligers wil bedanken. Sjaakie!! Bedankt. 

 Erik en Emilie 12,5 jaar bij elkaar zijn, Bas en Maud en de Ploegjes hen feliciteren 

 Jelmer Douma en Maarten Huizinga zich laten inhuren als gigolo. 

 Marlies Mulder en Dian Borg allebei een nieuwe liefde zoeken na de Sport en Spelweek 

 We missen Jan en Jantje Popken deze week 

 Wie geen folders heeft ontvangen mag ze zelf gaan halen bij de sloot achter het zwembad. 

 Hendrik Stadman een krat bier verloren heeft met een weddenschap aan Ron en Rabbe. 

 Ineke Henk Wijnholds moet leren rekenen. Henk raakt al in de war van water in plaats van bier. 

 Sam Duyn zegt: wij zijn zo goed in badminton omdat mijn papa dit organiseert. 

 

Groet’n Gea en Janny 

WIST U DAT…… . . .  

U
ITSLAG

EN
 EN

 STAN
D
 

Website: www.sportenspelweek.nl 

Radio: www.radioannen.nl; 106,4 FM 

Berichten voor deze nieuwsbrief? 

Schiet ons aan: zwartgroene shirts met pen. 

Mail: pers@sportenspelweek.nl 

Bel: 06-42302359 (Gea) 

Of: 06-51877298 (Janny) 

 Vanuit Oostenrijk willen wij graag alle deelnemers aan de 

Sport en Spel heel veel succes wensen. Wij hadden er 

graag bij willen zijn. Heel veel liefs en groetjes van 

(gewoon) Henk & Jeanet. 

 Fantasiamunten (van de sporthal) zijn geen huurmunten 

 Bij de dorpsomloop van ploeg Borg moeten twee deel-

nemers voetbalschoenen meenemen 

M
ED

ELIN
G
EN

 

dinsdag 11 mei Arends Borg 

Klun-

der Kors Kregel 

Posthou-

wer 

Koersbal 3,5 3,5 2 6 5 1 

Badminton 4,5 1 2,5 4,5 2,5 6 

Pokeren 5 1 2 4 6 3 

Handbal 4 3 5 1 2 6 

Tussenstand 34,5 30,5 30,5 31,5 27,5 34,5 

Plaats 1 4 4 3 6 1 
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