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De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden

Het badminton ging van start. De zaal was opgedeeld
in vijf velden. Op één veld zijn ze iets later van start
gegaan, omdat Gerben van der Laan en Jaap-Jan
Mulder iets langer uitleg nodig hadden van
scheidsrechter Jan Hulshof.

De dag begon vandaag om twee uur met koersbal.
Allereerst werd, erelid en medeoprichter van het
koersbal, Jan Hoving welkom geheten. Vroeger
was hij hoofdscheidsrechter, en zat hij als het
nodig was op z’n knieën erbij om te meten.
Intussen is hij 91 jaar en vindt hij het leuk om erbij
te zijn.

De partijen werden gespeeld. Eerst begon het enkel
spel, wat vervolgd werd door het dubbelspel.
Vele rode koppies waren hiervan het gevolg. Het viel
ons wel op dat Sjaak van Bastelaar zelf rustig aan
deed, en zijn tegenstanders lekker liet bewegen.

Ook de ploegleiding heeft weer meegedaan.
Sander Roos begon met een goede worp waarbij
de bal precies goed terecht kwam.

Tussendoor konden de deelnemers, zoals elk jaar,
heeeeerrrlijke snoepjes krijgen bij de wedstrijdtafel.

De wedstrijd tussen ploeg Greving en ploeg
Daniels werd een spannend duel. Helaas speelde
Karin Tiggelaar de bal van haar eigen team daarna
weg.

De badmintonclub is nog op zoek naar leden. Ben je
geïnteresseerd, dan kun je contact opnemen met de
club!

De ploegleiding van ploeg Daniels heeft
uiteindelijk het best gepresteerd met 6 punten.
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Tussen de middag is de eerste lunch gebracht naar de
uitzending van Ruud & Maarten door Kim De Leu
Bartol. Dat zag er goed uit!
‘s Avonds was zanger Richard Brink van Café the Block
te gast om live het vliegerlied te zingen. Gezellig!
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Niet alleen woensdag, maar ook donderdag is er de
mogelijkheid om mee te doen met de vrije deelname
voor klaverjassen @ Café de Grutter
Tijdens de playback heeft de pers geen tijd om foto´s te
maken. Jullie eigen foto´s kunnen ingezonden worden. Dit
geldt voor de hele week.
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Het pokeren begon gezellig. Roland Kregel is van
tevoren een uur bezig geweest met de indeling van
de tafels, maar er werd gewoon simpel
doorgeschoven. Henk Buutkamp wou beginnen
met de opening, maar kon het handschrift van Ype
Tol niet lezen, waardoor Ype het zelf moest
aankondigen.

•
•
•

Tristen Tiems won voor het eerst een
pokerwedstrijd waarbij hij alle fiches in bezit had.
Super!

•
•

Uiteindelijk had ploeg Daniels de beste pokerface,
een dikke zes punten verdiend!
•

C.D. geeft complimenten aan de jeugd betreft het
alcoholbeleid.

•

Het laatste onderdeel van de dinsdag, handbal. De strijd
begon onderling binnen de poules waar gestreden werd
voor een finaleplaats. Opvallend was dat dit jaar de
coachbroek van Roelie Stiekema iets minder goed
gevuld was.

•
•

-Toen de poule wedstrijden waren afgelopen werd er de
wedstrijd gespeeld om de vijfde en zesde plaats. Dit
ging tussen ploeg Greving en ploeg Roossien, waarvan
ploeg Roossien de winnaar is geworden.
- Daarna kwam de wedstrijd om de derde en vierde
plaats. Dit ging tussen ploeg Daniels en ploeg De Jong.
Het was zo’n spannende wedstrijd dat er zelfs een
verlenging van vijf minuten aan te pas moest komen.
Uiteindelijk werd de eindstand in de laatste seconde
bepaald door ploeg Daniels.
- Als laatst de finale! Ploeg Bijmolen en ploeg Mulder
gingen er beide voor. Ploeg Mulder ging er met de
eerste plaats vandoor!
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Er een aantal dappere mannen een handbalteam
voor heren opgericht hebben in Annen. Iedere
heer is welkom, geef het door!
Jan en Anneke Greving gisteren 33 jaar getrouwd
waren, gefeliciteerd!
Wij een telefoontje hebben gekregen over Rick z’n
trui. Rick doe ons een goed bod?!
Een aantal dames de mening deelden dat je bij
koersbal nooit te hard gooit, maar dat het witte
balletje gewoon te dichtbij ligt
Cynthia Weiss tijdens koersbal kleurendoof was
Sander Roos is wijsgemaakt dat hij vanochtend om
07.30u al bij de voorbespreking van de mini
zeskamp aanwezig moest zijn, en hij er ook
daadwerkelijk was
Lisanne Buutkamp en Karin Tiggelaar voor mime
speler aan het oefenen zijn geweest
Marlies Mulder haar fiets ´s nachts om 05.00u op
het dak van het Holthuys is gezet door haar
tegenstanders. Zij heeft deze ‘s nachts helemaal
alleen van het dak moeten halen. Klasse!
Rens Anninga en Roy Mulder aanstormend talent
zijn voor radio SenS
Geert Kamping met het trekken van de lijnen op
de brink geholpen is door Commissie
Dorpsbelangen, zij liepen mee met de paraplu
door de regen. Zou de voetbalvereniging dit ook
doen?
Ploeg de Jong allemaal een nieuwerwetse telefoon
heeft
Gea Aling haar winkelmandje vol stenen had,
bedankt stratenmaker Jan Boers
Wij ‘stagiaire’ Ilona Luyke willen bedanken voor de
assistentie
De bulletins zo interessant zijn dat er vliegtuigjes
van gevouwen worden
Roland Kregel sokkensponsor is van Tim Greving
Wij allen Will & Kina willen bedanken voor het
heerlijke buffet
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