
DINSDAG 7 MEI  2013,  NUMMER  2 

PROGRAMMA DINSDAG  7 MEI   

14.00 uur Koersbal  Sporthal 
17.00 uur Badminton  Sporthal 

19.30 uur Pokeren (12 –18) Café d’Anner Oele 

20.00 uur Handbal  Sporthal 
 

PROGRAMMA WOENSDAG  8  MEI  

  42 

12.00 uur Minizeskamp            De Brink 
13.00 uur Klaverjassen (55+)             Café de Grutter 

13.30 uur Sjoelen             Holthuys 

18.30 uur Miniplaybackwedstrijd        Sporthal 
21.15 uur Playbackwedstrijd (17+)     Sporthal 

MOI ANNEROELEN ,  

WE ZIJN LOS! De 42ste Sport en Spelweek is een feit. 
 

Spectaculaire opening. Een spectaculaire opening hebben we gezien. Fantastisch! Samen met een overvolle tribune 

hebben wij genoten van: Drenthina onder een bezielende leiding van Otto van Geldere (wij wisten niet dat hij ook kon 
dirigeren),  de She Wolves onderleiding van Lianne  Greving.  Alle dansers hadden hierbij een solo act en wat een con-

ditie!  De dansschool Aa en Hunze van Nelleke de Vries liet een moderne dans zien. Kippenvelmoment. En ja natuurlijk 
niet te evenaren…. de allerkleinsten van dansschool Aa en Hunze. De ach’s en ooo’s waren niet van de lucht. 

Het was ook zo mooi. Tijdens de dansen werd gewoon de tijd nog even genomen naar paps en mams op de tribune te 
zwaaien. Wat wil je nog meer. Hierna werd de officiële opening verricht door de voorzitter van de Commissie Dorpsbe-

langen Ineke Wijnholds. Alle ploegen werden voorgesteld en uiteraard werd er even bij stil gestaan dat de voorzitter 

van de sport en spelcommissie vandaag de heugelijke leeftijd van 50 jaar heeft bereikt. Betsy , nogmaals van harte!!!! 
 

Vrouwenballen. Even verderop bij Boers werd de eerste stoot uitgedeeld. Ook het biljarten is aan vernieuwing on-
derhevig. Wij zijn nog van de generatie met 2 witte ballen, waarvan 1 met stip. Wij waren nog niet op de hoogte van 

het feit dat er een gele bal in het spel was opgenomen. En ja, er is een elektronisch Scorebord.  

Het moge zeker niet onvermeld blijven dat bij deze ballenpartijen toch nog 2 dames meededen.  Greetje Ottens, die al  
een jaar niet meer had gebiljart, wist de partij  naar haar hand te zetten. Wel weten wij nu dat Bennie Haaijer mooie 

ballen heeft. De tweede partij werd gespeeld tussen Kuipers en Kuipers. Wij kunnen u vertellen dat Kuipers gewonnen 
heeft. We hebben het dan niet over de ploeg Kuipers maar over Tinus. 

 
Volleyballen. Het volleyballen was inmiddels begonnen in de sporthal. Wat werd er gesprongen, geblokt  en gesla-

gen. Zoals de voorzitter al aangaf zijn er vele talenten gescout. De damesrecreanten zoeken nog teamleden. Ze trai-

nen op de woensdag. Uiteindelijk werd er door de ploegen Scheper en de Jong gestreden om de 5e en 6e plek. Om de 
3e en 4e door Bijmolen en Kuipers. En uiteindelijk de finale door Roossien en Greving. Bij het ingooien zat men niet 

eens veilig op de tribune. De ballen vlogen ons om de oren. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. De 
eerste helft was zeker spannend. In de 2e helft moest ploeg Roossien echter zijn meerdere erkennen in ploeg Greving. 

 

Hoog (dam)spel. Nou als u denkt dat volleybal zweten is? Ik zou zeggen, ga dan eens bij het dammen kijken. Daar 
wordt zoveel heen en weer geschoven! Het verwonderde ons dat dat daar 

niet ook regelmatig pauzes worden ingelast.  
Het viel ons op dat bij het dammen wel hoog spel gespeeld werd. De laat-

ste ronde zag een tegenstander van Hendrik Stadman het niet meer zitten. 

Men zette een handlanger in en ja hoor Hendrik werd weggeroepen voor 
een alarm bij de benzinepomp. Gelukkig hebben we daarna de zeskamp 

dammen kunnen afronden. Wel geven Piet van Gogh en Johan Bekkering 
aan dit nooit te kunnen doen zonder de steun van coach Henk Klinkers. 

 
Vrije deelname dammen. Om half acht ging de vrije deelname van start, 

maar om zeven uur waren er al twee jonge dammertjes aanwezig, ze had-

den er al veel zin in. Na veel zweten en zwoegen was Oscar Apperlo de 
beste en Dianne Hadderingh werd tweede. Zij gingen met een mooie beker 

naar huis. 

 SPORT & SPELWEEK 

Zijn wéér niet geselecteerd voor het hand-
balteam 

Ik snap het niet.. 
..er is niks mis met onze 
handjes 
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minimop 

pers.sportenspel@gmail.com 

Bonny 06-57165774 

Elly 06-34220169 

interview 

WIST U DAT ……… 
 er toch een fout is geslopen in de beschrijving van de ATB route? Hans Steeman 

de route opnieuw heeft gereden en nu alle foutjes er uit zijn? 

 afgelopen zaterdag op de Brink de 6-minuten zone in Annen officieel in gebruik is 

genomen? 

 Annen nog altijd burgerhulpverleners kan gebruiken die kunnen reanimeren? Meld 

je aan op www.HartslagNu.nl!!!! 
 wij vandaag (dinsdag) mogen aanschuiven bij het stamppotbuffet van Wil en Ki-

na? 

 dat Elly de bolide die wij lenen van Bed en Breakfast  Annen maar met moeite in 

de achteruit kan krijgen? Wij daarom deze week alleen maar vooruit gaan?  

 wij de startkabels nu in de kofferbak hebben liggen en we Lennard Honebecke 

graag in de buurt willen houden? 
 d’Anner Zangoelen dit jaar geen optreden geven bij het sjoelen?  Dit wel erg jam-

mer is nu RTV Drenthe hier tv opnames komt maken? 

 wij de vreemdste verzoeken binnen krijgen? 

 dat de supportersploeg van ploeg Kuipers vraagt of alle bewoners van de bijbeho-

rende wijk naast de dorpsvlag ook de oranje wimpel in top te hangen 

 Anjo van  Wely  op zoek is naar de oudste Anneroele? Wij ook wel heel nieuwsgie-

rig zijn wie dit is? 
 Hennie Kregel op zoek is naar 40 stoffers  van een “stoffer en blik”? Mensen die 

haar een stoffer willen lenen, kunnen deze, voorzien van naam en adres, depone-
ren aan de Kruisakkers 4.  

 wij ons afvragen of de gehele ploeg Kuipers naar de roze buurt verhuist? Er han-

gen namelijk zoveel shirtjes klaar. 
 we heel veel supporters missen woensdagavond? Annen 1 speelt opnieuw de wed-

strijd in Burgum. 

 ze met biljarten handschoenen dragen, voor maar twee vingers. Dit om dat dan 

de stok beter glijdt. 

 dat onderling de ploegen elkaar wel willen helpen? Ploeg Bijmolen wil hierom Miri-

am  Drenth bedanken voor het meehelpen aan het decor! 
 Elly Smit is geblesseerd met volleyballen wij een foto zagen waar haar enkel wordt 

gekoeld met een fles witte wijn. Heeft de EHBO tegenwoordig geen ijspacks 
meer? 

 na het sjoelen er de vrije deelname aan dit spel van start gaat? 

 Christian van Trigt niet met 2 aa’s wordt geschreven? 

 Bareld Schuiling (rooie) om drie uur is begonnen met indrinken om de zenuwen 

voor het biljarten in bedwang te krijgen? Dit niet is gelukt. We denken dat hij vol-

gend jaar maar om 13.00  uur moet beginnen! 
 Betsy lange telefoongesprekken voert? Wij denken dat dit met leeftijd te maken 

heeft? 

 Dianne Scheper en Henk Kuipers een speciale opening hadden? 

 Ploeg Roossien de joker bij het dammen heeft ingezet?  

 Hendrik en Fenny Talens samen naar volleybal en biljarten zijn geweest? Ze heb-

ben hun beide zoons aangemoedigd samen met de overige familieleden. We ho-

pen ze deze week nog vaker te zien! 
 en dan nog de jarigen voor vandaag: 

 Dewi van Gogh 21  

 Hennie Devigus 62       Van harte!!! 

Met Otto van Geldere. 

 
Wat was je hoogtepunt van 
vandaag? 
Dat wij met Drenthina voor een 
volle zaal hebben opgetreden, 

plus dat we heel veel compli-
menten hebben gekregen. 

Wat heb je vandaag gegeten? 
Gebakken aardappelen, met 

worteltjes en witte kool. En een 

boomstammetje. Geen toetje. 
Wat is je voorspelling voor van 
de week? 
Dat ploeg Greving gaat winnen. 

Wat wil je met ons delen? 
Dat het een zeer sportieve en 
gezellige sport en spel wordt.  

Van Aniek Tol 

Waarom gaat een banaan naar 
de dokter? 

Omdat ’ie niet lekker in z'n 

schil zit. 

  Bijmolen De Jong Greving Kuipers Roossien Scheper 

Biljarten 2 3.5 1 6 5 3.5 

Volleybal 4 1 6 3 5 2 

Dammen 1.5 3.5 3.5 5.5 5.5 1.5 

Tussenstand 
maandag 7.5 8 10.5 14.5 15.5 7 

Plaats 5 4 3 2 1 6 
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