
De Jong RoossienDanielsGreving

De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden

MulderBijmolen

Het was vroeg dag gister morgen. De ochtend na de 
feestavond moest er getennist worden. Er stond een 
fris windje, maar gelukkig was het droog! 

De duels werden gespeeld op drie velden. Op één 
veld was de wedstrijd tussen ploeg Roossien en 
ploeg Daniels aan de gang, wat ploeg Roossien op 
het nippertje won. Tim de Haan was super 
enthousiast want hij had ‘de favorieten’ verslagen! 

De uiteindelijke winst ging naar ploeg Mulder.

Iedere wijk had weer ontzettend leuke spellen bedacht! 
@Bijmolen: Puzzelstukken moesten met een kano naar het 
vlot, met daarop een ploegleider, gebracht worden. Ploeg 
Bijmolen zette broer & zus Dekker in de kano. Dinneke
Menninga en Marcel Kobus (ploeg Roossien) zijn twee keer 
omgekieperd, maar gelukkig zag Dinneke daar de lol wel van in!
@De Jong: Het Jan Boers spel! Water werd overgebracht met 
een Jan Boers naar de overkant, waarna het met een emmer 
op de rug in een waterbak gedumpt moest worden. Bij Gea van 
Rein liep het water haar in de oren.
@Daniels: Nog een spel met water. Één onderdeel daarvan 
was het kuipsteken, waarbij het juist de bedoeling was dat het 
water over je heen kwam, brrrrrr.
@Greving: Het sport&spelweek spel. De heren startten 
geblinddoekt en moesten de dames bevrijden. Met een 
‘beddenrace’ werd er naar een ontbijt gereden wat daarna ook 
daadwerkelijk genuttigd moest worden. 
@Roossien: Hiervoor werd het zwembad weer gebruikt. Er 
moest van alles gedaan worden. Zo moest er gesurft worden, 
ballen in een korf gooien, met brandweerslangen gespoten 
worden en er ‘rende’ iemand in een luchtbel het water over. 
Leuk om te zien! 
@Mulder: Het levend ganzenbord. Verschillende opdrachten 
moesten uitgevoerd worden waarbij ook het publiek betrokken 
werd. Zo moesten de bejaarden twee keer hun kunstgebit 
inleveren om zo de ploegen te helpen. Zonder schaamte deden 
ze mee, grappig!
Eindspel@Brink: Roland & Jos probeerden het publiek op te 
zwepen door een wave te doen. Na een paar keer oefenen zat 
deze er goed in. Toen het touwtrekken. Iedereen moest de 
spierballen inzetten. Volgens Jos kwamen er zelfs oergeluiden 
bij sommige deelnemer uit de broek?? Tussen ploeg Greving en 
ploeg Bijmolen was wel een heel lang gevecht gaande, wat een 
spanning! Na die tijd dansten alle kinderen de spanning er nog 
even af midden op de brink. 

Roland & Jos (C.D.) heette iedereen welkom op de 
brink. De dorpsomloop spellen waren bij de wijken 
gespeeld en de brinkloop kon beginnen. 

Tussendoor reed er nog een mobiele snackkar van 
ploeg Mulder rond met lekkere broodjes worst.  

De mini’s begonnen en lieten ons een nek aan nek 
race zien! Daarna moest er gewisseld worden van 
baan en kon de jeugd beginnen, de volwassenen 
sloten de brinkloop af. 

Deze drie races werden bij elkaar opgeteld en zo 
kwam er een winnaar uit. 
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De aller jongsten zijn van start gegaan deze avond. 
Hierbij gooide Justin Landskroon (ploeg Roossien) 
een 10-darter en Finn Smit (ploeg Roossien) met 
een dubbele bull uit.

Daarna kwam de jeugd, waarbij René Koopman 
(ploeg Daniels) een uit gooide met een score van 
86.

Bij de Volwassenen gooide Dick Zijnge een 180-er. 
Jan Boers heeft hem daarvoor een biertje gegeven! 
De finale ging tussen ploeg Roossien en ploeg 
Greving, Linda Visscher (ploeg Roossien) bepaalde 
uiteindelijk de wedstrijd door te boulen. 

Rens Anninga had een monsterpartij! De laatste leg 
van 101 enkel uit werd door hem gewonnen.

Gisteravond was de tweede avond klaverjassen, ook 
hierbij was een vrije deelname met maar liefst 8 
deelnemers. 

Eerste zijn geworden Jan Hoving en René Kuipers met 
4083 punten. Derde was Henk Pater met 3200 punten.

Tijdens het klaverjassen was er iemand die met drie 
theezakjes speelde, heel apart! Aan een aparte tafel 
konden de Anneroelen hun toekomst laten voorspellen 
door Patrique Benes. Wederom een geslaagde avond.

Bijmolen Daniels De Jong Greving Mulder Roossien

Tennis 2 4 1 3 6 5

Dorpsomloop

Spel Bijmolen 4 5 3 2 6 1

Spel Daniels 3,5 1,5 6 3,5 5 1,5

Spel De Jong 1 2 4 5 6 3

Spel Greving 6 1 5 3 4 2

Spel Mulder 4 3 6 1 5 2

Spel Roossien 5 6 4 3 2 1

Eindspel 3 3 5,5 3 5,5 1

Brinkloop 3 3 1 3 6 5

Darten 1 3 6 4 2 5

Klaverjassen (<55) 1 5 4 3 6 2

Tussenstand

donderdag
79 91,5 85,5 76,5 110 82,5

Plaats 5 2 3 6 1 4

• Henk Kuipers graag de roze buurt wil bedanken 
voor het warme welkom!

• Jan Boers een claim bij ploeg De Jong heeft 
neergelegd voor portretrecht, de eis: een bos 
bloemen voor Heleen

• Erik Dijkema (ploeg Roossien) bij Commissie 
Dorpsbelangen de papieren van hun eigen 
dorpsomloopspel opgevraagd heeft, zelf waren ze 
deze kwijt

• Iemand na de playback per ongeluk de verkeerde 
jas heeft meegenomen uit kleedkamer 3, het gaat 
om een blauwe Gaastra jas van Willemien Pol 
(ploeg Bijmolen). Laat het ons weten!

• Annen volgend jaar weer aan de beurt is om de 
Oostermoerfeesten te organiseren? In de week 
van 13 tot en met 19 juli 2015 staat er weer van 
alles te gebeuren. Iets om rekening mee te 
houden!

• Harmen Clement Zeubring tijdens de dorpsomloop 
uit zijn gulp is gescheurd

• Ramon Daniels een tijdje terug al was gespot bij 
het oefenen van het dorpsomloopspel van ploeg 
De Jong, maar zo eerlijk was om dit niet met zijn 
team te delen

• Je vanavond zelf een pen mee moet nemen naar 
de fietsoriënteringsrit

• Jan Blom vandaag jarig is, gefeliciteerd!

Na verwarring over schoenbeleid bij het touwtrekken heeft 
de commissie in overleg met de ploegleiding besloten dat de 
uitslag in de poule wedstrijden bindend is.


