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SPORT & SPELWEEK

WIST U

MOI ANNEROELEN,
Wie veur een aander een koel graaft, die mag wel dubbel goed uutkieken.
Gordijnen open en het is weer een prachtige zonnige dag.
Om 9.00 uur mocht er getennist worden. Iedereen werd
om 11.00 uur al weer aan het bier. Tussen de partijen door
werd er getennist door Jan Veltink en Michiel Bijmolen.
Sommige mensen kunnen alles
De spellen stonden in alle wijken klaar voor de dorpsomloop.
Het spel van Ploeg Arends was uiteraard in het zwembad.
Het was een mooi en vrij simpel spel. Deelnemers moesten
letters overbrengen: 3 personen in een loopwiel en 3 personen in een bootje. De ploegleiders moesten van dik karton
een boot maken. De brandweer zorgde voor extra water
met een enorme waterslang.
Bij Ploeg Borg kwam er ook water aan te pas. Dit was een
team spel. De deelnemers moesten van een pallet lopen
met een passende plank ertussen. Datt was even puzzelen.
De ploegleiders stonden met hun hoofd in de galg en kregen van hun eigen mensen een bak water over zich heen.
Doordat ze een nat shirt kregen, hadden ze bij Ploeg Borg
een oranje reserve shirt.
Dan met ons rode monstertje naar Ploeg Veltink aan de
haven. Een grote brandweerauto stond klaar met een bak
waar een deelnemer in moest staan boven het water. Daaronder hing een andere deelnemer, die steeds heen en weer
werd geslingerd. Zo moesten er steeds zoveel mogelijk ballen bij het eindpunt komen. Een zeer mooi spektakel, leuk
voor het publiek.

...

Roelof en Roelie zaterdag 40 jaar getrouwd zijn. Gefeliciteerd!
Lammy Veltink en Marjan Bijmolen een dag te vroeg
waren in de sporthal.
Yvonne Kremer een zware lamp van de muziek op
haar hoofd heeft gekregen en hiervoor naar de dokterspost moest, beterschap.
Er een trouwring is gevonden met de inscriptie TANJA, af te halen bij de Pers.
Henk en Bas Rendering, Ina heel veel sterkte willen
wensen en dat ze maar gauw weer mag herstellen
van een zwaar autoongeluk.
Jan Martens graag wil klaverjassen, maar hij wordt
niet gevraagd door Ploeg Wijnbergen.
Henk Pauwels, Jan Oostland en Ronald Zoeterbier
zaten op een bankje , Henk liet een scheet en Ronald dacht dat zijn telefoon die op trilstand stond
over ging.
De Persmeisjes goed verzorgd werden tijdens de
dorpsomloop bij de ploegen.
Egbert Mulder, Ploeg Wijnbergen een voetbalvraag
milie.
Esther denkt dat scooters achteruit kunnen rijden.
Er nog een Harm Zachies rond loopt (Harm Steenge)
Hans Westendorp met een opblaaspop naar huis is
gegaan.
Tom Wieland overal de Macarena kan doen.
Marco van de Gracht gisteren jarig was, Marco succes met het zoeken van je huissleutel.
Harm Stadman bij de mini play back op Ploeg Klunder (nu Veltink) zat te wachten, gelukkig won zijn
kleindochter, kon Harm haar alsnog bewonderen.
Ploeg Veltink bedankt Matthijs van de Grutter voor
de beschikbare ruimte van de play back.
geluidloze auto met bellenblazer heeft
Ginie Moek super trots op haar moeder is, dat ze
het elk jaar maar weer presteert om de eer van haar
straat hoog te houden. Door gaan moeders.
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P R O G R A M M A Z AT E R D A G 4 J U N I

09.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
12.00 uur
17.30 uur
18.00 uur
18.30 uur

09.30 uur

Vissen
Jeu de Boules
Streetveldvoetbal
Voetbal

De Haven
voor Sporthal
voor Sporthal
Sportpark
-15)

11.00 uur
16.00 uur

Cinqualon Start: de brug bij Spijkerboor
Eind: Zwembad de Borghoorns
Zwemmen Zwembad de Borghoorns
Zeskamp De Brink

22.00 uur

Prijsuitreiking

Sporthal

Dan naar de Molenakkers naar Ploeg de Jong. Zij hadden een spel waarbij snelheid niet belangrijk was. Er waren
verschillende categorieën: eerst flesjes water omgooien, daarna zakje happen met de handen op de rug, toen met
een toiletrol van een ander persoon een mummie maken. Daarna liep één deeelnemer met een toiletrol tussen de
benen en een ander met een gootsteenontstopper tussen zijn benen. U raadt het waarschijnlijk al, dit moest in elkaar
passen. Hierbij kwamen verschillende kreten over het veldje. Er stond een opblaaspop en daar moesten ze een bal
door schieten. Bij het laatste onderdeel moesten ze allemaal slagroom kloppen. Als de tijd om was, moesten ze de
bak boven hun hoofd houden om te checken of de slagroom stijf was.
Op naar Ploeg Wijnbergen, een spel uit de oude doos: muziek van Ren je Rot op de achtergrond en Geert Anninga
verkleed als Martin Brosius.
Deelnemers moesten eerst een vraag beantwoorden. Was het antwoord goed, dan verder met waterballonnen. Een
waterballon en 1 persoon in een bigbag die gedragen werd door 4 personen. Daarna moesten de ballonnen via een
wipwap in een ton gegooid worden. Geke van Ploeg Greving viel van de wipwap en het spel moest stop gezet worden. Geke had een enorme blauwe plek, maar kon gelukkig wel weer mee doen.
Als laatste gingen wij naar Ploeg Greving Cor Jager stond klaar in een Schots rokje, maar helaas kent Cor de spelregels niet, hij had een onderbroek aan onder zijn rokje, JAMMER.
Bij dit spel moesten de deelnemers allemaal een Schots rokje aan. Ze moesten een jutezak met zand over een hoge
lat gooien, ze moesten paalgooien en er moest een man een vrouw dragen. Als laatste onderdeel moest er met een
skippybal worden gegooid. Dit was geen waterspel, maar ze wilden wel graag een slok water.
Alle ploegen waren rond 16.00 uur op de Brink, waar het eindspel en de estafette werd gehouden. Het eindspel
heette Geertharmsspel, dat ooit in 2003 een groot succes was. De deelnemers waren geblinddoekt ze moesten met
een emmer en bal op aanwijzingen van iemand anders een parcours volgen. Hink Slagter kan alleen maar hardlopen: het was net of Geert er weer stond.
Op naar de estafette, goed te zien wie er als eerste over de finish komt. Er waren mensen waarbij we twijfel hadden
of ze doping hadden gebruikt. Ze gingen vreselijk hard over de finish. Of liepen ze nog op alcohol?
Om 19.00 uur begon het Darten bij Jan Boers, door het warme weer konden de mensen ook nog op het terras zitten.
Binnen steeg de temperatuur, de kinderen wilden allemaal graag winnen.
Bij de leeftijd t/m 12 jaar had Leonie Folkerts van Ploeg Borg de hoogste uitgooi met 77. De finale Arends Borg en
Arends heeft in deze categorie gewonnen. Dennis ten Brink Ploeg Greving 13 t/m 15 jaar had de hoogste uitgooi met
76. Hier was Arends weer de winnaar. Jesper Steenbergen gooide de eerste 180er en Waalcko Elema van Ploeg
Greving had de hoogste uitgooi van 74 en daarbij ook nog eens een 180er. Gezelligheid ten top.
Om 20.00 uur was er klaverjassen bij de Grutter. Ook hier was het heel erg gezellig.
daarbij hadden ze wel het meeste publiek. Uiteindelijk is Ploeg Borg toch niet als eerste geëindigd, maar de 6 punten
gingen naar Ploeg de Jong.
Gerrit Bazuin
Andre Tilman
Jos Kregel

U I T S L A G E N E N S TA N D
Tennis
Dorpsomloop Veltink
Dorpsomloop Arends
Dorpsomloop Borg
Dorpsomloop Greving
Dorpsomloop De Jong
D-omloop Wijnbergen
Brinkloop
Dorpsomloop eindspel
Darten
Klaverjassen < 55
Tussenstand donderdag
Plaats

Arends
6
3
3
6
3
4
4,5
5
4
6
4
107

Borg
1
1,5
5
1
1,5
2
2
1
3
2
5
81,5

De Jong
2
4
6
4
6
5
3
3
6
4
6
95,5

Greving
5
1,5
4
5
1,5
3
6
2
2
1
3
92,5

Veltink
4
5
1
3
4
1
1
4
5
3
2
98,5

Wijnbergen
3
6
2
2
5
6
4,5
6
1
5
1
113

2

6

4

5

3

1

