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SPORT & SPELWEEK
MOI ANNEROELEN,
Achter uutkiekn gef kopzeert biet veuruutgoan
voorbij. Maar er moet nog heel veel gepresteerd worden en

Bij de brug in Spijkerboor was veel publiek om de kanoërs
aan te moedigen. Betsy van commissie dorpsbelangen opende de cinqualon
Gosse Folkertsma (groen) en Alex Boersma (rood) hadden
een close finish. Ploeg Veltink kreeg de 6 punten, jammer
Lex.
Bij het eindpunt van de kanoërs stonden de mountain bikers klaar om 8 km te fietsen. Ramon Daniëls werd gebracht
door zijn vrienden, met de mountainbike op de aanhanger.
Halverwege het parcours stonden de supporters weer om
hun deelnemers aan te moedigen. Nummer één werd Hink
Slagter (geel). Sneu was de rit voor Martin Menninga (groen).
Hij kreeg onderweg een lekke band en moest lopend naar de
finish. Volgend keer maar hardlopen, Martin ??
De fietsers gingen van start met 5 ploegen. Helaas had
Ploeg de Jong op het laatste moment een afzegger en wie
kun je dan nog vragen ?? Bart Scheffinga (blauw) haalde
voor zijn buurt 6 punten. Er waren gelukkig wel 6 lopers,
Jeannette Ramakers (groen) was de enige dame. Zij kon het
niet redden tegen de mannen. Wel goed gedaan, hoor. Onze
typemiep Wim Ravenshorst (blauw) won bij het lopen.
Het was erg druk bij het bij het zwembad, Drenthina stond in
de warmte muziek te spelen voor de deelnemers en toeschouwers. 300 meter zwemmen is het laatste onderdeel bij
de cinqualon, Michel Popken haalde 6 punten binnen voor
Ploeg Borg.
Toen mocht er estafette gezwommen worden. Dit werd
gewonnen door Arends.
En ja, de Ploegleiders moesten ook zwemmen. Dat lijkt gemakkelijk, mede door het mooie weer, maar dit is erg zwaar
voor de organisatiemensen.
Ina Koopman en Henk Kuipers (oranje) schoten door het water. Waarschijnlijk is Henk vroeg naar huis gegaan voor het
zwemmen
, want ze kwamen als eerste binnen.
Iedereen snel eventjes naar huis, voor een hapje eten en dan
voorbereiden voor de zeskamp.
Om 16.10 uur opende Henk Buutkamp de zeskamp. Henk
heeft nog gebruik gemaakt van deze gelegenheid om Tanja
te vragen of ze trouwring nog kwam ophalen. Geen reactie.
De ploegen en deelnemers maakten eerst een voorstelrondje
voor de supporters.
Alle ploegen konden een joker inzetten voor een spel. Iedere
keer als er een joker werd ingezet, kreeg Michiel Bijmolen
(rood) zijn achtergelaten spullen (slordig hoor) van deze
week weer terug: voetbalbeker, dorpsvlag en shirt.
Het eerste spel was het Brancardrace spel, alle ploegen
moesten tegelijk in de baan. Deelnemers moeten op een
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Familie Borg erg blij is met hun twee schoonzoons.
Slager Aling de 3de prijs heeft gewonnen met een droge worst wedstrijd.
Hans Westerhof met 2 onderdelen meedeed voor de
Cinqualon: eerst 3,5 km lopen en direct daarna 300
meter zwemmen.
Op zaterdag 11 juni om 13.30 uur het gerenoveerde
dierenparkje achter het Holthuys wordt geopend en
tevens de schapen worden geschoren.
De antwoorden van de fietstocht op de site staan.
Bij de presentatoren van radio Aa en Hunze de emoties soms hoog opliepen, aangezien er ook verzoekplaten werden aangevraagd voor mensen die ons (te
vroeg ) zijn ontvallen. Ook dit is de Sport en Spelweek.
Super.
Ellie (van Jan Willem Drenth) 2 juni jarig was.
Marcel Kobus en Pieter Douma vanaf de Hofakkers
naar de Grutter zijn gelopen op skilatten en toen weer
terug. De terugreis duurde wat langer.
Pieter en Marcel de voetbalbeker hebben gestolen en
deze hebben overhandigd aan Dennis Roossien.
Michiel Bijmolen (rood) de rode lantaarn wilde afpakken van Henk (oranje), maar ja, leeftijd gaat tellen Michiel.
De BrainBorg mannen alle Anneroelen bedanken voor
de vrije gift.
Bram van Bastelaar graag in het bulletin wil. Bram, bij
deze.
Ron Kesselmans bedankt de commissie voor de afgelopen 10 fijne jaren.
De Persmeisjes Jan en Heleen Boers bedanken voor
de goede zorgen tijdens deze week.
Nancy Boonstra haar fiets kwijt is geraakt.
Van Lies Schuur, Markeweg 9 haar autospiegel is afgebroken tijdens de Sport en Spel. Degene die hier
iets van af weet kan zich melden bij Lies.
Ploeg Wijnbergen iedereen bedankt voor de inzet,
aanmoediging, etc. van hun buurtgenoten. Helaas kregen ze hiertoe geen gelegenheid bij de prijsuitreiking.
De site meer dan 170.000 keer is bekeken.

brancard naar de overkant worden gebracht via hindernissen. Bij dit spel hadden 3 ploegen de joker ingezet, Ploeg
Wijnbergen won dit spel met inzet van de joker, dus dubbele punten.
Spel 2 Lange plank transport: hierbij moest men bekertjes water op een plank overbrengen, uiteraard weer via hindernissen. Wie had het meeste water in de accubak?? Ploeg Greving.
Spel 3 A-Race: hierbij stond één persoon in een houten A en deze moest naar de andere kant getrokken worden,
moeilijk hoor. Daarna moest er één persoon in de kruiwagen zitten en een geblinddoekte persoon moest daarmee een
parcours afleggen. Ploeg Veltink won deze A-race.
Tussen ieder spel was er een Ploegleiderspel Springindestring. Elke ploegleider en assistenten moesten 1 ½ minuut op de trampoline springen en blijven springen om een string goed aan te trekken. De mooie gekleurde strings
hingen aan de waslijn boven de trampoline. Ze zijn gemaakt door Anneke Greving. Wijnbergen kreeg het voor elkaar
om de meeste aan te krijgen. Dit kwam waarschijnlijk door het aerodynamisch pak van Alex Kort. Henk Kuipers sprong
telkens in één keer in de strings. Hij heeft hier waarschijnlijk ervaring mee.
Spel 4 Trekkerduwen: je raad het al, een trekker duwen met 8 personen en een ploegleider moest sturen. Erg leuk
om te zien. Bij Henriëtte Marissen (geel) ging het helemaal fout. Henriëtte kon niet sturen. Terwijl ze wel gewend is
om in een cabrio te rijden.
Spel 5 Pallettrekken: 8 personen staan op pallets met tonnen die moesten worden gevuld met water van een andere
ploeg. Ploeg Borg haalde voor de eerste en laatste keer 6 punten in deze week.
Spel 6 Estafette: alle ploegen tegelijk in de baan. Eerst zaklopen met bal, toen op de skippybal met bal. De volgende
had een helm op met er bovenop een tennisbal en een bal in de hand. Uiteraard was skilopen er ook weer bij. Doordat
Pieter en Marcel (groen) hier op geoefend hadden, zijn ze als eerste geëindigd.
Ploeg Greving en Wijnbergen. Samen hadden ze 33 punten.
Ieder een helft van een beker?
DEELNEMERS EN SUPPORTERS VAN DEZE BUURT.
Om 22.40 uur begon de prijsuitreiking van deze 40ste Sport en Spel, door Ron Kesselmans.
Eerst moest de Digipers op het podium, dit omdat ze zijn bij de opening zijn vergeten, een goedmakertje.
Alle bekers en de rode lantaarn werden uitgereikt. Sjoerd de Jong kon mooi van deze gelegenheid gebruik maken om
Anita te bedanken voor de 9 jaar dat ze assistent ploegleider is geweest. Toen kon het feest weer verder gaan met het
Event Music. Henk Buutkamp heeft nog de polonaise ingezet. Er ging een hele lange rij achter Henk aan, prachtig om
te zien. Het was een fijne, gezellige feestavond.
Complimenten voor de commissie dorpsbelangen voor de goed georganiseerde week.
Nou dit was het dan. Anneroelen allemaal bedankt voor de enorm gezellige en zonnige Sport en Spel week. Tot
volg´nd joar.
Graag zou ik iedereen willen bedanken die me gebeld, bezocht heeft en met bloemen heeft verwend? Dan
zie je maar weer dat je in een fijn dorp woont. Het gaat goed met me, nog een beetje hoofdpijn en wat spierpijn, maar het voelt een stuk beter. Ik blijf vandaag wel thuis, dus wens jullie en de rest van Sportief Annen
een hele fijne dag vandaag en volgend jaar ben ik weer van de partij. Lieve groetjes, Yvonne Kremer.
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