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MOI  ANNEROELEN ,  

Vissen. Vanmorgen zat een ieder al weer vroeg langs de waterkant. Er werd door iedere ploeg wel wat gevangen. 
Ploeg Kuipers werd de winnaar met tweeënhalve meter vis. De broertjes  Axel en Oscar Apperlo hebben hier hun best 

voor gedaan, samen met Burghard Weiss. De enige deelnemer voor de vrije deelname was Koen Mulder. Volgens hem 

is vissen gewoon een kwestie van wachten. 
 

Streetvoetbal. Om kwart voor 11 moesten de ploegen zich verzamelen bij het streetvoetbal veld. Het was geluk-
kig droog, zodat er veel publiek aanwezig was. Streetvoetbal wordt gespeeld door 5 spelers waarvan 1 wissel. Ieder 

wedstrijd duurt 10 minuten. Als eerste moesten Bijmolen en de Jong. Bijmolen was te sterk voor de Jong en won met 9
-1. Als tweede moesten Roossien en Greving. Het ging er hard aan toe. Nina van Dijk van Ploeg Roossien maakte een 

dijk van een doelpunt. Maar uiteindelijk was Greving toch te sterk. Kuipers en De Jong gingen voor de vijfde en zesde 

plaats,  Roossien en Schepers voor plaats drie en vier. Zodat de finale tussen Bijmolen en Greving ging. Bij Bijmolen 
zaten twee meisjes in het team en bij Greving één. Het was een sportieve wedstrijd die uiteindelijk met de mooie score 

van 5-2 werd gewonnen door ploeg Bijmolen.  
 

Jeu de boules. De bakken waren geharkt en de vlaggen gezet. Er was zelfs heuse een  “stastip”. Gerard Schoenmaker 

legt de regels uit. Maar goed ook, want een ieder heeft er zozijn eigen ideeën bij. De but wordt gegooid en moet in de 
bak liggen tussen de vlaggen. Vervolgens een bal gooien en daarna mag de tegenstander. Er wordt pas gewisseld als 

de tegenpartij het dichtst bij ligt. De ploegen Bijmolen en Roossien hebben de beste gooiers. Zij waren gedeeld eerste. 
 

Voetballen begon vanmiddag om 12 uur. Het weer werkte goed mee. Iedere wedstrijd duurt 25 minuten. Ploeg Kuiper 
en Ploeg Bijmolen moesten penalty's schieten.  Ploeg Roossien en de Jong streden om de 5e en de 6e de plaats. Hans 

Santes schoot voor Roossien een penalty raak en de eindstand was 1-0. Kuipers en Greving gingen voor de 3e of 

4e  plaats. Dolf Nijborg en Tim Greving  scoorden allebei. Kuipers maakte een eigen doelpunt. De finale ging tussen 
Scheper en Bijmolen.  Al na 2 minuten scoorde El Roekoe zijn eerste doelpunt. Jan Bert Joosten maakte voor Kuipers 

een goal. Dus nu was het 1-1.  Na een goeie voorzet van Aaldert Martens maakte El Roekoe het beslissende doelpunt. 
2-1. Scheper werd kampioen. 

 

De fietsoriënteringstocht. Jan Rona is de Vrouwen van Nu weer behulpzaam geweest bij het uitzetten van een fan-
tastische  fietstocht. Wat wonen wij toch in een prachtige omgeving. Er kon een tocht van 10 of 20 kilometer gereden 

worden. Er waren verschillende controleposten. Bij één was men de witte vlag kwijtgeraakt. De vervangende lap was 
zodanig dat men zich verplicht voelde iedere deelnemer te vertellen dat dit de witte vlag was. De jeugd had de korte 

route en was goed op weg. Als eerste eindigde ploeg Kuipers. Voor de volwassenen was dit Ploeg Greving. De fietsers 

van de vrije deelname zijn  allemaal zeer gedreven de fietstocht goed te volbrengen. We spraken nog met de winnaars 
van vorig jaar: Dennis en Esther. Ze hadden dit jaar  hulp  Van Ellis en Marit. De motivatie voor alle deelnemers: de 

vleesprijzen!!!!!  De prijzen zijn als volgt  verdeeld:  Voor de lange route 1e Dennis en Esther met Elles en Marit (het is 
hen weer gelukt) Gedeeld 2e : De wandeldames en Jacob en Klaske. De poedelprijs was voor Rosalie en Denise. Voor 

de korte afstand: 1e de Kwerkakkers, 2e Dit jaar zonder gips en 3e Lunsenhof –Adriaanse. De poedelprijs voor Bo, Fleur 
en Merel. De laatste 2 kunnen hun prijzen afhalen bij Geke 

Vrieling, Paalslagen 18. Graag vooraf even bellen 272549. 

De antwoorden hadden als volgt moeten zijn:  
1. She Wolves 2. Aalden 3. Anloërdiepje 4. Stoned 5. Ska-

teboarden 6. J. 7. Drentse kruidkoek 8. Broeder. 

 SPORT & SPELWEEK 

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 

Ontwikkelen een Brink App 

..in 2014 kan iedereen dan 
gewoon thuis meedoen aan 
de Zeskamp... 

...en hoeven die groepjes arme An-
neroelen niet meer met blote benen 
en met eierstruif  op hun kop langs 
die joelende gekleurde massa…. 
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minimop 

interview 

WIST U DAT …...  
 Trijnie Schuiling samen met haar zoon Dries heeft getennist voor ploeg De Jong? 

 Antje Kamping in de sporthal op de bus wachtte? Maar dat ze lang moest wachten! 

 Trijnie Pauwels de bewoners van de aanleunwoningen voorziet van koffie en gebak. 

Tijdens de dorpsomloop. 
 Crista Martens het dorpsomloopspel van ploeg Scheper een omgekeerde striptease 

vond? 

 Als je iets aan ons door wilt geven, je dit kan doorgeven aan ons. Wij herkenbaar zijn 

aan onze mooi bedrukte shirts door Dprints.nl? 
 de CD roestige ballen heeft? 

 voor ploeg Scheper buurman en buurman meededen? 

 Annen met Koninginnedag de langste patattafel had? 

 dat het bier bij het dorpsomloopspel van Ploeg Roossien erg waterig smaakte? Wij nu 

ook begrijpen waarom het spel Kuipersproof gemaakt moest worden? 
 Dennis Drenth nog door dartte terwijl de pot al was gewonnen door Richard Wijnholds? 

Hij dacht dat het publiek hem aanmoedigde? 
 er een foutje in het bulletin is geslopen. Annemiek en Martin niet van de dartvereniging 

zijn,  maar Tiete Hoving wel? Hij heel veel werk heeft verzet voor de dartavond? 

 Jan Jelte Roossien de lijnbus heeft genomen om thuis te komen? Hij is ingestapt  bij de 

Grutter? 
 Bareld Schuiling op sokken naar huis moest?  Hij zijn klompen is kwijtgeraakt tijden het 

darten? 
 Cynthia Posthouwer alleen maar jeu de boules speelt voor de wijn en het stokbrood?  

 Michiel Bijmolen drie strafschoppen heeft gestopt? Opa het dus nog goed doet!!! 

 Ploeg De Jong hele lekkere koffie heeft? Dit komt door connecties met een bekende kof-

fiefabrikant? 

 het ontbijt bij het vissen werd verzorgd door ploeg De Jong? Maar was aangeboden door 

Ondernemersvereniging ANNO? 

 dat het voetbalteam van De Jong werd opgewacht met zakdoekjes? Zij daarom bij hun 

fans konden uithuilen? 
 de helft van het Annen 6 zondag niet kan voetballen omdat ze geblesseerd zijn? Elias Akkerman al via het bulletin het 

verzoek had gedaan om niet mee te doen? Dit door ruimtegebrek niet is geplaatst? 

 Chefkok Tom Wijkstra heeft gekookt voor de ploegleiding van Scheper? Wij inmiddels weten dat dit niet weer gebakken 

eieren waren, maar één bak ellende? 

 Arjan de Jonge de foto van de dag heeft gewonnen, hij een flip (hond) kan ophalen bij radio sport en spel. 

 bij fam. Mulder nog een paarsroze meisjesfiets staat. Hij is achter gebleven tijdens de playback? 

 Alien Linneman geblesseerd is geraakt bij de brinkloop? Nu een gescheurde bovenbeenspier heeft? Wij haar beterschap 

wensen? 

 de dames Bazuin en Rona nog niet geheel overtuigd zijn of ze wel weer opgehaald worden als de fietstocht is afgelo-

pen? Zij het ook waren die de foute stempel uitdeelden? 
 er 230 mensen hebben deelgenomen aan de vrije deelname van de fietstocht. 

 de tieners van ploeg De Jong een uur later binnenkwamen, maar zoveel punten haalden dat ze toch nog 2e werden? 

 er werd gevraagd hoe de vissen werden gemeten: allemaal achter elkaar leggen en dan meten? 

 Marlies Mulder niet weet wat een pater is? 

 Dennis Drenth zich slapend heeft laten vervoeren op de achterbank van de Radio SenS auto tijdens de fietsoriënterings-

tocht? 
 Hennie Kregel nog maar 6 stoffers binnen heeft gekregen en ze er 40 nodig heeft? U ze echt terug krijgt? 

Met Roeleke Smits 

Wat was je hoogtepunt van 

vandaag? De gezellige op-
komst. 
Wat heb je vandaag gegeten? 

Veel cake.  
Wat is je voorspelling voor 

vandaag? Dat Ploeg Scheper 
gaat winnen. 
Wat wil je met ons delen?Dat 
het heeeeeeeeel gezellig is. 

Van Mirthe Roos 

Er fietsen twee tomaten in de 
woestijn. Zegt de één tegen  
ander: "Kunnen we even stop-
pen? Ik word zo rood!" 

  Bijmolen De Jong Greving Kuipers Roossien Scheper 

Vissen 3 2 5 6 1 4 

Jeu de Boules 5.5 1 2 3 5.5 4 

Streetveld voetbal 6 1 5 2 4 3 

Voetbal 5 1 4 3 2 6 

Fietsorienteringsrit jeugd 3 2 1 6 4 5 

Fietsorienteringsrit ouderen 4 5 6 1 2 3 

Tussenstand vrijdag 113 98 110.5 122 95 112.5 

Plaats 2 5 4 1 6 3 

Jarig 

Willeke Spreen (48) 
Van harte!! 


