
De Jong RoossienDanielsGreving

De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden

MulderBijmolen

Ook dit jaar was het weer een spetterende 
opening! De sportvereniging liet vele kunsten 
zien. Onze complimenten. 

Daarnaast een fantastische samenwerking tussen 
Drenthina & de She Wolves. Ook hebben beide 
nog apart laten zien en horen wat ze in huis 
hebben. 

Dansschool Aa en Hunze van Nelleke de Vries liet 
een moderne dans zien. Uniek! En natuurlijk de 
allerkleinsten, onze lieve bijtjes. Onwijs schattig!
Ook willen we er nog even bij stil staan dat dit 
Nelleke stopt met dansles geven. We hebben de 
afgelopen jaren van jou talenten genoten.

Hierna kwam het officiële openingswoordje van 
Ype Tol & Betsy Wijnholds, en werden de 
ploegen, pers & radio voorgesteld. 

LET THE GAMES BEGIN!

Bij Café d’ Anneroele werd de Sport&Spel geopend 
met een partijtje biljart. Hierbij had Luuk Ottens een 
zeer goede score van 65 punten in 20 beurten, hij 
was dan ook de winnaar! 

Jans Hoorn daarentegen was iets minder goed met 
slechts 8 punten, en werd daardoor het toppertje 
van de avond!

Annemiek Visser was de winnaar onder de vrouwen, 
zij had maar liefst 32 punten. Girlpower!

Om half acht ging het dammen van start. Er was een grote 
opkomst bij de vrije deelname. Hierbij won Tom Menninga 
(categorie t/m 15 jaar) de eerst prijs. Oscar Apperlo ging 
er met de tweede prijs vandoor. 

Ook De’ Annerpersies hebben zich hier vermaakt. Tijdens 
het dammen hebben wij leuke wist-u-datjes op gedaan. 

Bij bridge was er sprake van uiterste concentratie. 
Het publiek moest het spel vol stilte aanschouwen. 
Ploeg Greving, Bijmolen en Mulder waren zeer aan 
elkaar gewaagd. Zij deelden met z’n drieën de 
tweede plaats. Aan kop ging Roossien en won de 
volle 6 punten. 

K     L     A     V     E     R     J     A     S     S E     N

Woensdag is er weer klaverjassen. Ook daarbij is er 
een vrije deelname @ Café de Grutter.



Vanavond is er weer het buffet bij Will & Kina. Dit 
jaar is het geen stamppot buffet, maar een lopend 
buffet met allerlei andere lekkernijen. Dit wordt 
aangeboden aan de Sport&Spel Commissie, de 
ploegleiding & de pers. Verder kan iedereen hiervan 
meegenieten tegen een betaling!

• Er dit jaar bij het dammen veel sprake was van 
omkoping?

• Henk Klinkers & Klaas Behling dit op hun geweten 
hebben!

• De polsbandjes vanavond met het handballen af 
moeten

• Gea Visscher door ploeg Roossien overal voor 
wordt gevraagd, maar uiteindelijk op papier 
nergens aan mee hoeft te doen

• Axel Apperlo vandaag 10 jaar wordt, gefeliciteerd!
• Rick Pauwels al een jaar zijn roze trui kwijt is! 

Iemand enig idee?
• Wij Bianca van der Laan beterschap wensen
• De tafels bij het dammen nu apart staan zodat er 

niet meer afgekeken kan worden
• Meneer Drenth (90 jaar!!!) vandaag meedoet met 

koersbal
• Voorheen persies Janny Kremer & Gea Kuipers alle 

organisatoren, vrijwilligers en deelnemers een 
succesvolle, sportieve en zeer gezellig S&S week 
wensen!

• Melanie Talens een autoneus heeft
• Wij allen Roelie Buutkamp ontzettend willen 

bedanken voor de ‘Anneroel’
• Egge de Boer doping gebruikt tijdens het dammen
• Sjoerd de Jong ontzettend gek is op sla van de 

shoarmaboer
• Er een record aantal verzoekjes kwamen uit het 

Holthuys!
• Erwin Boers denkt dat je appelsap van bier kunt 

maken
• Voorzitter Ype Tol (Commissie Dorpsbelangen) 

redelijk neutraal was tijdens volleybal voor ploeg 
De Jong

• Er in Annen een nieuw drankje is, een ‘Borgje’ 
Ranja und Wein
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De tribune was tijdens volleybal goed beladen. 
Enthousiaste toeschouwers moedigden hun ploeg 
aan. 

Uiteindelijk streden ploeg De Jong en ploeg Daniels 
om de vijfde en zesde plaats. Dit duel won ploeg De 
Jong.

Ploeg Mulder en Ploeg Bijmolen streden om de derde 
en de vierde plaats. Hierbij won ploeg Bijmolen.

De finale werd gespeeld tussen ploeg Roossien en 
ploeg Greving. Hierbij ging het gelijk op waardoor het 
een hele spannende wedstrijd werd. Het werd 1-1 in 
sets en het ging er in de beslissende set hard aan toe. 
Uiteindelijk was ploeg Greving de baas over ploeg 
Roossien en won the mach! 

Bijmolen Daniels De Jong Greving Mulder Roossien

Biljarten 3 5 1 2 4 6

Volleybal 4 1 2 6 3 5

Dammen 4,5 6 2 1 4,5 3

Bridge 4 2 1 4 4 6

Tussenstand

maandag 15,5 14 6 13 15,5 20

Plaats 2 4 6 5 2 1


