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MOI  ANNEROELEN ,  

Cinqualon. En dan is de laatste dag alweer aangebroken. Wat vliegt de tijd toch. Het was weer een geweldige en 
sportieve week! Zaterdagmorgen waren er al weer een heleboel mensen present in Spijkerboor voor de start van de 

Cinqualon. Omdat de route voor een deel nieuw was en de onderdelen in volgorde waren gewijzigd, moesten ook de 

verkeersregelaars goed bijgepraat worden. Top dat er hiervoor altijd weer vrijwilligers zijn te vinden. De kano’s starten 
onder de brug. Erna Hoving was de enige dame in het gezelschap. Ploeg Greving kwam als eerste binnen. Daarna was 

het de beurt aan de hardlopers. De te lopen route is 3,4 km. Er liepen twee dames mee: Janet Pater en Emma Ver-
kaaik. Emma was de jongste en de snelste loper in dit veld. Een topprestatie! Vervolgens wordt er gefietst. Het leek wel 

of de roze ploeg de joker had ingezet. Dennis Benes had de voorschriften er goed op nagelezen: alleen een helm was 
verplicht. Dus Dennis deed mee met zijn elektrische fiets en de helm op. En hij ging snel! Na drie rondjes met in totaal 

16 km moest hij zijn meerdere erkennen in Fred van der Werf van ploeg Kuipers. Daarna gingen de mountainbikes van 

start. Dit was een gehele nieuwe route van 8 km prachtig door de bossen. Het eindpunt was het zwembad. Ploeg Gre-
ving kwam als eerste binnen. En als we het dan toch over topprestaties hebben? Bart Seffinga  fietst eerst voor ploeg 

Greving en gaat vervolgens voor ploeg De Jong mountainbiken. Wat een klasse. Het was alweer gezellig druk bij het 
zwembad. De zwemclub zorgde voor koffie en thee. Johan Tromp gaf het startschot. Men moest 300 meter zwemmen. 

Ploeg de Jong tikte als eerste aan. Voor ploeg Kuipers deed Martin Verbree mee, maar hij vond 300 meter wel erg ver. 

Hij is beter in hardlopen.  
 

Zwemestafette. Het estafette zwemmen kwam hierna en werd gewonnen door ploeg Greving.  De Ploegleiders ging 
met zwemvliezen aan van start. Harmen Clement verloor zijn flippers al vrij snel. Ploeg Greving was ook hier de snel-

ste. Alles was weer goed geregeld door de Borgflippers.  
 

Zeskamp. De zeskamp startte om 4 uur op de Brink. Gelukkig kwam het publiek even later in grote getale opzetten. 

Het was net weer een beetje droog. Een ieder had zoals gewoonlijk weer allemaal lekkere hapjes en drankjes meege-
nomen. Ook in de tenten hadden de ploegen de nodige versnaperingen. Naast de zeskampspellen was er natuurlijk tus-

sendoor het Captainspel. Hierbij werd een lid van de ploegleiding geblinddoekt op de skelter gezet. De 2e werd met 
een verrekijker in een hoogwerker geplaatst. Deze kon via een walkie talkie doorgeven aan het 3e lid van de ploeglei-

ding wat de persoon op de skelter moest doen om achterwaarts ballen van de pionnen te rijden. Die aanwijzingen wer-

den door dat derde lid via de microfoon doorgegeven. Uiteindelijk bleek ploeg De Jong het beste samen te werken en 
bleek Sjoerd heel goed te kunnen skelteren. Het grote taart spel: Acht taarten naar de overkant brengen.  En dit zo 

snel mogelijk. Ploeg Greving had de joker ingezet. En dat was een hele goede beslissing, want ze wonnen dit spel. En 
dat leverde twaalf punten op.  Bij het ballengooispel moest men met kleine ballen één grote vooruitgooien.  Dit was 

best nog wel moeilijk. Uiteindelijk kwam de bal van ploeg Bijmolen het verst. A-race: zo snel mogelijk vier spelers 

overbrengen. Er doen vier heren en vier dames mee. Eén speler staat in het midden van een hele grote A. Hij wordt 
getrokken door vier anderen. Een geblinddoekte persoon met een kruiwagen moet deze dan zo snel mogelijk over de 

streep brengen. Bijmolen zet hier de joker in en krijgt daarmee 10 punten.  Het wateroverbrengspel werd gestimu-
leerd door de regenval. Het druppelde maar een beetje dus veel voordeel was er niet te halen. Het viel niet mee de 

dienbladen met bekertjes water over te brengen. Ploeg De Jong heeft er het meest overgebracht. Levend Sjoelen: 
hier moet je zo veel mogelijk punten verzamelen bij sjoe-

len. Ze gingen glijdend op een band over een stuk plastic 

met zeep, onder een poortje door. Kuipers, Scheper en de 
Jong hadden hier de joker ingezet. Scheper had niet zo-

veel geluk, zij haalden maar twee punten. Op het eind 
werd het gewichtenspel gespeeld. Men moest met 2 of 

3 persoonsski's voorwerpen overbrengen. Deze werden 

verzameld in een ton en mochten niet meer dan 12,5 kilo 
wegen. Er werd van alles overgebracht, van een meloen 

tot een baksteen. Ploeg Roossien wist dit tot 12 kilo en 65 
gram nauwkeurig te verzamelen. 

Uiteindelijk wist ploeg De Jong de zeskampbeker te be-
machtigen. 

 

Uiteraard is de Sport en Spelweek zaterdagavond met een 
prijsuitreiking in de Sporthal afgesloten. Waarna er nog 

werd doorgefeest tot in de late uurtjes.  

 SPORT & SPELWEEK 

willen de sterke punten van hun ploeg beter benutten 

We starten de Sport en Spel-
week volgend jaar... ...met een 

 slaapestafette 
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WIST U DAT …...  

 Juul Verkaaik bij gebrek aan tegenstanders voor de vrije deelname van het Klaverjas-
sen,  

     de deelnemers van ploeg Scheper maar een massage gaf? 

 Luuk Hoven zijn jas, telefoon en sigaretten heeft laten liggen? Radio SenS deze met de 
paracetamol wekdienst heeft teruggebracht? Achteraf is gebleken dat hij toen zijn en-
kel heeft gebroken? 

 Aaldert Martens in de laatste 10 seconden van de wedstrijd nog een doelpunt maakte? 

 de jeu de boulers van ploeg Greving een echte bondscoach hadden? Dat dit Marjolijn 
van Geldere was? 

 de jeu de boulers van ploeg Scheper dit niet hadden? En daarom op trainingskamp 
moeten? 

 de CD al weer vroeg op de Brink aan het werk was? 

 Tim Greving zijn eigen H.C. hond inzet bij het zwemmen? 

 Peter Besseling’s schoonvader gisteren tijdens de fietsoriënteringstocht zijn  
      fietscomputer is kwijtgeraakt? Als deze is gevonden, ons graag even mailen:  
      er is een beloning! 

 de wedstrijdbal van de finale partij van het voetballen met de handtekeningen van 
ploeg Scheper door Bareld Schuiling voor 200 euro is gekocht? Dat dit geld ook naar 
de Stichting Hulphond gaat? 

 er iedere keer maar weer EHBO-ers aanwezig zijn? Wij hen hiervoor bedanken? 

 de spellen bij de zeskamp door Roland Kregel uitgelegd werden? Hij dit heel goed doet? 

 Annemiek Visser tussendoor interviews hield? En drie keer bij hetzelfde gezin uitkwam? 

 de heater speciaal voor Anneke Greving in het veld werd gezet? 

 De foto van de dag is gewonnen door Sharon Popken? Goed voor een Flip knuffel. 

 Hilda van Trigt door een hond is gebeten, toen ze een bulletin door de brievenbus wil-
de doen?  

 Christa Martens zei dat niet meer gezegd kan worden dat geen hond het bulletin leest? 

 Henk Kuipers na afloop meteen het roze shirt is aangetrokken? 

 Dat ploeg De Jong de Zeskampbeker heeft gewonnen? Dat Ramon Daniëls deze heeft 
meegenomen? En dat hij heel hard kan rennen? Dat de drie pasgeboren kuikentjes van 
de familie Apperlo nu Henk, Ramon en Lisanne heten? 

 Gea Honebecke een bbq pakket voor 4 personen  geeft gewonnen? 

 Niet Aaldert Martens maar Jesper Popken de assist gaf bij het doelpunt van ploeg 
Scheper?  

 Annen voor Stichting Hulphond €2401,58 bijeen heeft gebracht? 

Met Henk Buutkamp 

Wat was je hoogtepunt van 

vandaag?  Zwemmen en Cin-
qualon. 
Wat heb je vandaag gegeten? 

Brood  
Wat is je voorspelling voor van 

dag? Dat Ploeg Kuipers wint , 
omdat Henk stopt. 
Wat wil je met ons delen? 

Hij trots is op ons, als nieuwe 
pers. 

De Commissie Dorpsbelangen  

heeft begrepen dat een aantal 
mensen teleurgesteld was over 

de uitslag van de Playbackshow 
bij de volwassenen. We willen 

hier graag op reageren: vorig 

jaar is door de CD en de ploeg-
leiding gezamenlijk besloten dat 

een playbackact incl. op- en 
afbouw maximaal 8 min. mag 

duren. Bij een ruime overschrij-
ding  hiervan (meer dan 1 min) 

krijgt  de betreffende ploeg nog 

maar één punt. Helaas moest 
deze regel bij één van de ploe-

gen  worden toegepast.  
De CD. 

  Bijmolen De Jong Greving Kuipers 
Roos-
sien Scheper 

Cinqualon 5 3 6 1 4 2 

Zwemestafette 3 5 6 4 2 1 

Zeskamp spel 1 2 5 12 1 3 4 

Zeskamp spel 2 6 4 5 3 1 2 

Zeskamp spel 3 10 6 2 2 4 2 

Zeskamp spel 4 2.5 6 2.5 4 10 1 

Zeskamp spel 5 2 8 6 10 3 2 

Zeskamp spel 6 1 3 5 4 6 2 

Zeskamp captainspel 2.5 6 4.5 1 2.5 4.5 

Zeskamp totaal 26 38 37 25 29.5 17.5 

Commissie Dorpsbelangen 
beker 4 1 2 5 3 6 

Eindstand 147 144 159.5 152 130.5 133 

Burgemeester Lambers 
beker 
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Wie o wie? Voor volgend jaar zijn 

wij op zoek naar een tiepmiep. Zie 
je het zitten onze teksten in een 

bulletinjasje te gieten? Geef je dan 
op! Wij hebben hier graag hulp bij. 

Graag willen wij onze persoonlijke sponsoren Marinette Boersma van Bed 

en Breakfast Annen en Dennis Rona van Dprints.nl  bedanken voor hun 
bijdrage aan deze week. Zoals jullie aan de oproep kunnen zien heeft Wim 

Ravenshorst aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden als tiep-
miep. Wim, we zijn bij dat je ons dit eerste jaar zo fijn hebt bijgestaan! 


