
name was de winnaar Jack 

Mess die een rollade aange-

boden kreeg. Door een mis-

rekening van de computer 

miste ploeg Klunder 1000 

punten, maar gelukkig telden 

ze zelf mee en werd dit 

vroegtijdig ontdekt. 

 

Vissen 

Uitslag vissen dinsdagavond 

11 mei in Haren: gewonnen 

door Sander Doornbos (700 

gram), de tweede was Erik 

Gelling (660 gram). 

 

Miniplayback 

Om 18.40 uur opende Lala de 

playback, het was al behoor-

lijk vol in de sporthal. Ploeg 

Poshouwer moest als eerste. 

De mini‟s waren in geel en 

zwart en ze hadden wave-

boarden, Het was een swin-

gend nummer. Daarna ploeg 

Klunder met een musical-

nummer uit de Sound of Mu-

sic. De hele familie Von 

Trapp was compleet. Ploeg 

Kregel kwam met Thriller van 

Michael Jackson. Het kleine 

meisje van Anita Bolhuis deed 

het erg goed, waar heeft ze 

dit talent van?? Dan ploeg 

Arends met een grote groep 

kinderen met een liedje uit 

het juniorfestival. Ploeg Kors 

kwam met de Weathergirls, 

It‟s raining men. Ploeg Borg 

had Bonny st Clair, Rock this 

Party, met een mooie auto 

op de achtergrond. Ploeg 

Klunder was de terechte win-

naar. 

Minizeskamp 

„s Morgens uit het raam 

kijkend, zag het er slecht 

uit. Allemaal regen, regen, 

Toch stonden de kinderen 

te wachten om met de 

spelletjes te beginnen. En 

die waren leuk, ze moes-

ten bij het klimrek pizza 

maken met echt vlees. 

Uiteraard was er weer 

een spel met een 

“kromme” (amuse-)lepel. 

En moesten de eieren 

worden opgevangen met 

een vanghelm. Jammer dat 

er weinig toeschouwers 

waren op deze koude dag. 

Commissie en EHBO 

moesten het waterspel 

helaas afgelasten. Het 

werd te koud voor de 

kinderen. De minizes-

kampbeker ging dit jaar 

naar ploeg Arends, de kids 

liepen er trots mee om 

het veld.  

 

Sjoelen 

Om half 2 begon het sjoe-

len, georganiseerd door 

Grietje Pieters. De tempe-

ratuur in het Holthuys was 

stukken beter dan buiten. 

Er zat een aantal moppe-

rende mensen die graag 

mee had willen doen. Ze 

waren niet gevraagd en 

dus diep teleurgesteld. In 

de pauze was er het zang-

koor “de Anner Zangoe-

len” onder leiding van diri-

gent Henk Sikman en pia-

nist Harry de Greter. 

 

Klaverjassen 

Klaverjassen was er in café 

de Grutter. Dit werd ge-

organiseerd door Evert 

Schmuck. Bij de vrije deel-
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DONDERDAG 13 MEI 

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 
 

Dan naar de jeugd. 

Lala was naar huis en 

Ruud Diemer nam de 

presentatie over. Als eer-

ste was ploeg Borg met 

het nummer So Hard. 

Daarna volgde ploeg Post-

houwer met Michael 

Jackson, Beat it. Een 

prachtig nummer. Ploeg 

Klunder had een zomerse 

uitvoering:  

Margarita. Ploeg Kregel 

deed een medley. Drie 

dappere meiden op het 

podium. Arends kwam 

met 3 meiden uit een 

doek, een goed nummer 

en veel jeugd. Als laatste 

kwam Kors met een leuk 

nummer waarbij 2 jongens 

in een luier moesten op-

treden. Ploeg Borg ging 

met de 6 punten naar 

huis. 

 

Bij de volwassenen zag 

alles er ook tiptop uit. 

Ploeg Kregel deed het 

nummer “Ja zuster Nee 

Zuster”. Voor een hele-

boel mensen was dit her-

kenbaar. Iedereen zong 

mee. Ploeg Kors ging met 

Tarzan & Jane en 6 punten 

naar huis.  

 

(lees verder op de achter-

kant) 

PROGRAMMA VR I JDAG 14 MEI 

09.00 uur Vissen   De Haven 

10.30 uur Jeu de Boules  voor Sporthal 

10.30 uur Streetveldvoetbal  voor Sporthal 

12.00 uur Voetbal   Sportpark 

17.30 uur Fietsoriënteringsrit (12 -15) Café de Grutter 

18.00 uur Fietsoriënteringsrit (> 16 jaar) Café de Grutter 

18.30 uur Fietsoriëntering vrije deeln, Café de Grutter 
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 Tom Dijkema vandaag 13 mei 11 jaar is geworden. Ge-

feliciteerd. Tom werd 11 jaar geleden in de Sport & 

Spelweek geboren. 

 Ploeg Posthouwer wil Diane en Narjan Bons bedanken 

voor het kappen bij de Playback van de afgelopen 10 

jaar. Hartstikke bedankt. 

 Coba moest invallen bij het klaverjassen bij ploeg 

Arends, ze woont bij ploeg Posthouwer maar ze is 

voor…? 

 Esmee Diemer nog op de groepsfoto moet met handbal 

 Geïnteresseerden voor damesvoetbal in Annen zich 

kunnen opgeven bij Zuidlaarderweg 104. 

 Ewoud Nienhuis (ploeg Borg) mer oranje sokken aan 

slaapt, zijn vriendin Anne Marissen (ploeg Posthouwer) 

dit niet leuk vindt. 

 Wie wil er een Sport en Spelweekpoesje? Inlichtingen 

bij Ina Damming, telefoon 272556 

 Bij sjoelen Aaltje Mulder met 567 punten eerste is ge-

worden. Grietje Pieters met 563 punten tweede. Ditie 

Houwing gooide in één keer 128 punten. 

 Wil en Kina bedankt voor jullie stamppotbuffet, namens 

alle ploegen, pers en Commissie. 

 Mandy van Ploeg Kregel is tien jaar geworden. 

WIST U DAT…… . . .  
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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) 

 Gerrit Bazuin heeft een levenslange 

arbeidsovereenkomst getekend voor 

de commissie Dorpsbelangen 

 Gea Visscher die bij de minizeskap als 

EHBO-er aanwezig was, vond de bege-

leiding supertop. 
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Vervolg voorpagina 

Bij ploegleiders Arends hadden ze de rollen omgedraaid. Jeanet was 

de man en Dennis en Thieme de vrouwtjes. Kors deed het nummer 

zachte g en harde l. Bij ploeg Borg was José  3 vrouwen en hadden 

Henk en Ina hééél korte beentjes gekregen. Ploeg Posthouwer was en 

is misschien nog steeds op zoek naar K3. Klunder had een spectacu-

lair nummer. Geweldig. Toen moest Kregel als laatste in hun bedjes. 

Op het podium (en niet alleen daar) zagen ze allemaal beestjes. Uit-

eindelijk, na een lange maar geweldige en spectaculaire avond vertel-

de Rudie dat ploeg Klunder eerste was geworden. Voor de juryleden 

alle complimenten, het was vast een moeilijke klus. Alles mooi op tijd 

afgelopen en om 23.45 uur kon iedereen feesten.  

woensdag 12 mei Arends Borg Klunder Kors Kregel Posthouwer 

Minizeskamp 6 3 2 4,5 1 4,5 

Klaverjassen 55 + 5 2 3 1 6 4 

Sjoelen 1 2 6 4 3 5 

Miniplayback 1 3 6 5 4 2 

Playback 13 t/m 16 4 6 2 3 1 5 

Playback 17+ 3 2 1 6 5 4 

Playback leiding 2 4 6 1 3 5 

Tussenstand 56,5 52,5 56,5 56 50,5 64 

Plaats 2 5 2 4 6 1 

56,5 52,5 56,5 56 50,5
64
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