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MOI  ANNEROELEN ,  

Gele bordjes, gele winnaar. Vanmorgen was een deel van Annen al weer aanwezig op de tennisbaan! Na een zacht 
regenbuitje kon men genieten van de zon. Er werd getennist!  Spannende potten waren er zeker! “Rally’s”, zoals Rad-

boud Bisschop het uitlegde. Ook kregen we uitleg over het scorebord. Elke keer als er een game gewonnen wordt le-

vert dit een geel bordje aan het scorebord op. Het team met de meeste gele bordjes heeft gewonnen. Naarmate de 
ochtend vorderde kwam er steeds meer publiek. Uiteindelijk tenniste ploeg Scheper zich naar de eindoverwinning. 

 
Dorpsomloop. Wat fantastisch zoals iedere buurt weer een nieuw en prachtig spel had bedacht! Hulde hiervoor. 

Ploeg Bijmolen had een ingenieuze mast met een giek hieraan bevestigd. Deze giek moest met water worden ge-
vuld en vervolgens moest dit water in de giek een parcours afleggen. Inzicht en overleg was nodig om de giek te lave-

ren en omhoog te halen. Geen gemakkelijke opgave. Bij Ploeg Kuipers was de tap al aangesloten en lagen de ham-

burgers te sputteren in de pan. Er was een hindernisbaan voor ballen aangelegd. De bedoeling was om (met behulp 
van bladblazers) de bal niet door het gat te laten gaan. Daarna moet de bal nog door middel van 2 latten worden ver-

voerd. Ploeg De Jong had een prachtig systeem met een biertap, waterballonnen, een bak op een stellage en een 
emmer die als hij vol is geleegd wordt op de wc waar net iemand zijn broek met sponzen zit leeg te drukken. Een 

meesterlijke uitvinding en garant voor het nodige vermaak. Toen we bij Ploeg Scheper aan kwamen was DJ Rens 

druk bezig. De mensen van het Holthuys genoten enorm. De  teams moesten alles met één hand aantrekken. Ieder-
een zag er daardoor leuk uit. Ploeg Roossien had zoals gewoonlijk weer een spel in het zwembad. De ploegleiding 

moest geblinddoekt in een rubberen bootje en Jelmer hing hoog in de lucht. Er werd ook nog op doel geschoten. Bij 
Ploeg Greving hadden ze wel heel veel blikken (veel zure kersen gegeten). Geert Harms was vandaag Pizzabakker 

wat hem goed af ging.  
 

Eindspel op de Brink. De Commissie Dorpsbelangen had dit vernieuwd en kwam met het 48 laden spel. Alle ploegen 

konden een opdracht uit een laatje halen. De opdrachten varieerden van het verzamelen van linkerschoenen, riemen, 
bh’s of kinderen. Het publiek kon hier aan meewerken en de bereidwilligheid was groot. Daarnaast kon de opdracht 

ook bestaan uit ouderwetse spelletjes zoals zak- en skilopen, skippyballen of korfballen. Men kon ook de opdracht krij-
gen de volgende opdracht te pakken. Ploeg De Jong was hierdoor ruim voor de andere ploegen klaar. Roland Kregel 

dacht dat het wel een chaosspel zou kunnen worden. Nou, dan wel een georganiseerde chaos. Kortom.. wat ons be-

treft: voorherhaling vatbaar! Het bijeen gegaarde klein-
geld van een opdracht werd gedoneerd aan de actie Hulp-

hond. 
 

Brinkloop. De middag op de Brink wordt afgerond met 

de Brinkloop. Eerst gaat de jeugd tot 11 jaar van start. 
Door de spanning laat wel eens iemand het estafettestok-

je vallen. Dit kan de nodige kostbare seconden kosten. 
Ook de jeugd van 12 t/m 15 jaar weet snelheid te maken. 

Als je niet beter wist dacht je dat ze afgevuurd werden. 
Roland dacht dat ook en zorgde voor een herstart.  Uit-

eindelijk had ploeg Blijmolen de snelste renners in zijn 

buurt. 
 

 SPORT & SPELWEEK 

PROGRAMMA  VRI JDAG  10  MEI  

09.00 uur Vissen              De Haven 
10.45 uur Jeu de Boules             Sporthal 

10.45 uur Streetveldvoetbal             Sporthal 

12.00 uur Voetbal   Sportpark 
 Fietsoriënteringsrit  Café de Grutter 

17.30 uur 12 t/m 15 jaar 
18.00 uur 16 jaar en ouder 

18.30 uur Vrije deelname 

PROGRAMMA ZATERDAG  11 MEI   

09.30 uur Cinqualon Start: de brug bij Spijkerboor 
 (nieuwe route!) 

11.00 uur Zwemmen Zwembad de Borghoorns 

16.00 uur Zeskamp    De Brink 
 

22.00 uur Prijsuitreiking     Sporthal 
 

Zijn helemaal ziek van de Sport en Spelweek 

‘t is elk jaar 
hetzelfde... 

...weer een ernstige 
vorm van brinkloop….. 
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Klaverjassen (jonger dan 55 jaar) 
Sjaak Mes was opnieuw de grote organisator. Was woensdag de spanning nog om te 

snijden en kon je soms een speld horen vallen, hier kletste men je de oren van het 

hoofd. Heul gezellig dus… het tafeltje met ploegen Greving en Roossien was zo in ge-
sprek dat men vergat te kaarten. De overwinning was voor ploeg Kuiper. Teleurstellend 

was wel dat vanwege gebrek aan belangstelling de vrije deelname is afgelast.  
 

Darten. 
Het was al vroeg druk bij Boers. Tussen de jongens van 8 t/m 12 deed er één meisje 

mee, Jet Boelens. Ook deden er jongens mee die nog zo klein waren, dat zij de pijlen 

met moeite uit het bord konden halen. De finale ging tussen Kuipers en Bijmolen. Lex 
Veltink had de hoogste worp (94 punten) en is onze nieuwe Barney. Ploeg Kuipers bleek 

uiteindelijk de sterkste. Bij de jeugd 13 t/m 15 ging de finale tussen drie meiden van 
Kuipers en drie jongens van Scheper. Karlijn Schoenmaker, Floor van Weringh en Romy 

Kremer wonnen met voortreffelijk spel. Toppie meiden! De hoogste worp was van Klaas 

Tilman: 140 punten. Bij de volwassenen vloeien de zweetdruppels en het bier rijkelijk. 
Het darten wordt echter wel zeer serieus genomen. Annemiek Visser en Martin Kamping 

van de Dartvereniging ‘d Anner Boele leiden het geheel in zeer goede banen. Gerthi Oos-
ting was de enige dame in dit gezelschap. Zij stond haar “mannetje”. De hoogste uitgooi 

was 85 punten en dit werd door Jelmer Douma gegooid!  De dartvereniging kan trots 
zijn op haar vrijwilligers. Uiteindelijk was de eerste plaats voor ploeg Greving.  

minimop 

interview 

WIST U DAT …...  

 er gisteren te veel te melden was in het bulletin? De mop en het interview van gisteren vandaag worden geplaatst? 

 Er een blauwe jas kwijt is met huissleutels daarin? Degene die de verkeerde gepakt heeft deze kan inleveren bij Radio 

Sport en Spel? Uiteraard weer tegen een beloning! 
 Jelmer Douma bij het dorpsomloopspel van Ploeg Roossien in een hoogwerker zat om bier te drinken? 

 Henk Kuipers een "nieuwe auto" heeft gekocht . Eén op bierkratten i.p.v. wielen. 

 Nikki Boer de Flip knuffel heeft gewonnen met de mooiste foto?  

 Er een schakelarmband is gevonden. Als ie van jou is, je kunt bellen met  Elly of Bonny (06-57165774)   

 Dat alle foto's van de playbackavond op www.sportenspelweek.nl staan? 

 Als je veel hebt gedronken, je voor het slapen een paracetamol moet nemen en je dan de dag erna niet brak bent? 

 De W niet van Wepel is maar van Wijn? 

 Anneke Greving bij Ploeg Scheper altijd bij Trijnie Pauwels  mag plassen. 

 Dat Jan Hulshof met de kruiwagen naar huis gaat? 

 Henriette Marissen geen onderscheid kan maken tussen een act en een professional? Zij dacht in Gerard Menninga een 

lid van de  Village People te herkennen. 

 het mooie weer voor vandaag is te danken aan het schietgebedje van Harry Schuur? 

 Leonie Hulshof handbalt, tennist en badmintont? Zij dit allemaal heel goed doet? 

 Henk Kuipers  door ploeg Roossien in de handboeien werd geslagen en werd vastgeketend aan Erik Dijkema? 

 Er door de Vlouwakkers een lopende tent voorbij kwam? Guus Smitshuyen daar uit kwam rollen en bij de familie Mel-

lens in de tuin terecht kwam? Omdat wij daar toch wel een foto wilde maken, hij dat nog een keer deed? 

 Harmen Clement vandaag jarig is (35)? En dat er gezoend mag worden? Harry Nijborg Abraham ziet vandaag?  

Met Klaasje Mulder 

Wat was je hoogtepunt van 

woensdag? De playbackshow 

Wat heb je gegeten? 
Patat met een frikadel 
Wat is je voorspelling  voor van 
de week? 

Mooie feest met heel veel drank 
(cola met Berenburg) 
Wat wil je met ons delen? 

Buurtgevoel en saamhorigheid   

Van Marc Vedder 

Wat draagt een clown? 
Een lolbroek en een grapjas. 

  Bijmolen De Jong Greving Kuipers Roossien Scheper 

Tennis 3 1 5 4 2 6 

Dorpsomloop spel Bijmolen 6 4 3 5 2 1 

Dorpsomloop spel Roossien 4 3 2 5 6 1 

Dorpsomloop spel Kuipers 1.5 4 4 1.5 6 4 

Dorpsomloop spel Greving 3 5.5 5.5 1 4 2 

Dorpsomloop spel De Jong 2.5 6 1 5 2.5 4 

Dorpsomloop spel Scheper 1 6 5 4 2 3 

Dorpsomloop eindspel 5 6 2 4 3 1 

Brinkloop 6 3.5 3.5 1 3.5 3.5 

Darten 4.5 2 3 6 1 4.5 

Klaverjassen (<55 jaar) 2 1 3 6 4 5 

Tussenstand donderdag 86.5 86 87.5 101 76.5 87.5 

Plaats 4 5 2 1 6 2 

http://www.sportenspelweek.nl/

