
De Jong RoossienDanielsGreving

De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden

MulderBijmolen

Het was vanochtend weer vroeg dag. Het vissen 
begon om 9.00u bij de Haven. Elke ploeg kreeg 
een eigen plaatsje aangewezen. Léon v/d Veen 
had de meeste centimeters beet, maar liefst 124 
cm totaal. Sander Doornbos had de grootste vis, 
een zeelt van precies 50 cm. Klasse!

Ondertussen was er voor de ploegleiding een 
Italiaans ontbijt klaargemaakt door ploeg Greving. 
Ook de pers en Commissie Dorpsbelangen heeft 
hiervan kunnen genieten.

De winnaar is dan ook ploeg Greving met 690cm. 
Met deze score liet Greving de andere ploegen 
ver achter zich.

Direct na het vissen, volgde de jeu de boules. Het 
weer was perfect en de opkomst was groots. Jong en 
oud, vele talenten gingen van start.

Lisanne Buutkamp was nog even lichtelijk in paniek, 
omdat een van haar deelnemers precies op tijd 
kwam.

Greving won deze jeu de boules middag. Zij stonden 
ver voor, waardoor de laatste twee worpen niet  
eens meer nodig waren. Petje af!

Eindelijk een mooie dag, waarbij er enthousiast 
gevoetbald werd. Het voetballen werd geopend 
door een spel tussen Daniels en Bijmolen.

Later moesten er penalty's geschoten worden voor 
de finale plekken. Ploeg Roossien en ploeg Mulder 
streden hard om deze plaats. 

Uiteindelijk ging ploeg Mulder door naar de finale 
en heeft deze ook gewonnen met 1-0! Zij speelden 
de finale tegen ploeg Greving.

Tussen door deed ook de voetbal vereniging hard 
hun best om het plubliek en de spelers te voorzien 
van een hapje en een drankje.

Hierbij waren de deelnemers zeer actief! Zowel 
jongens als meisjes lieten hun talenten zien.  

Een spannende wedstrijd tussen ploeg Roossien en 
ploeg Greving. Elk doelpunt werd beantwoord met 
een tegen doelpunt, dit eindigde dan ook met gelijk 
spel.

Er werd gespeeld om de 5e en 6e plaats, waarbij 
Corien Hopman geen angst toonde nadat zij een bal 
in haar gezicht  kreeg, girl power!
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Zoals vanouds startte de rit bij de grutter, iedereen 
kreeg een routekaartje mee. Als eerste stapte de 
jeugd vol enthousiasme op de fiets. Lets go!

Bij de koek en soapie, kwam ploeg Roossien ook 
aan. De Jeugd fietste helaas de verkeerde kant op. 
Dit kwam niet door de intelligente deelneemsters 
maar doordat de nummering verkeerd stond 
aangegeven.

Zo gingen de volwassenen ook van start. Romie
Kremer was heel blij dat Marjon Koopman  
ondanks haar blessure toch mee deed met het 
fietsen. Niet voor niets! Ploeg Daniels werd 
nummer één.

Nadat alle ploegen gestart waren was er ruimte 
voor een vrije deelname. Deze opkomst was zo als 
altijd groots. 

Onderweg werden De’Anner Persies gevraagd 
naar tips en antwoorden. 

Hoe oud zijn De’Anner Persies samen op 30 mei 
2015? En geen poes meer hebben?

Deze enthousiaste blondjes hebben uiteraard 
antwoord gegeven. Maar of dit correct is geweest, 
is nog maar de vraag!?

Bijmolen Daniels De Jong Greving Mulder Roossien

Vissen 2 3 5 6 1 4

Jeu de Boules 5 3 2 6 4 1

Streetveld voetbal 5 2 1 4 3 6

Voetbal 2 4 1 5 6 3

Fietsoriënteringsrit jeugd 3 6 1 4 5 2

Fietsoriënteringsrit ouderen 5 6 4 1 3 2

Tussenstand

vrijdag
101 115,5 99,5 102,5 132 100,5

Plaats 4 2 6 3 1 5

• Henk  Buutkamp vandaag 50 is geworden, 
gefeliciteerd!

• Alie Oosterman 41 is geworden, ook gefeliciteerd!
• De meisjes van MC1 voetbal toppers zoeken om 

het meiden team aan te vullen. Je bent van harte 
welkom op de maandag avond om een keer mee 
te trainen.

• Jan en Heleen ploeg De Jong willen bedanken voor 
het roze boeket, prachtig!

• Bart Seffinga tot drie keer toe een volledig 
beschuit naar binnen schoof bij het spel van ploeg 
Greving. En dat zijn mondhoeken daarna tot 
bloedens toe ingescheurd waren

• Guusje Dijkhuis, 8 jaar (ploeg Mulder) een foto van 
het streetvoetbal  heeft ingezonden naar het 
jeugd journaal ? En dat de Sport en Spelweek 
daarna op landelijke televisie is geweest!

• De camper van Joke en Likele Hofstra te koop is, je 
kunt er na de sport en spelweek zo mee weg

• Wim Wijnholds deze week de was zelf moest 
doen. Helaas kon hij dit niet alleen af! Het 
telefoongesprek met de uitleg van Rianne 
Wijnholds heeft wel 15 hele minuten geduurd!

• Dat  Lianne Niemeijer woensdagnacht bij thuis 
komst, onderuit gleed en haar ‘scheve hak’ daar 
de schuld van geeft

• Amber Bijker (ploeg Bijmolen) vol trots ons 
vertelde dat zij tweede was geworden met jeu de 
boules . Zij volgend jaar weer mee wil doen.

• Luke Lesschen verborgen voetbal ‘talent’ heeft!
• Rosan Weijer en Christa Martens , Jarno Wijnholds

willen bedanken voor het vierde wieltje aan de 
‘wagen’

• De kuit van Gerard Kuitse op knappen staat
• Bij de jeu de boules een zwart velours vest  en een 

blauw vest met groene opdruk is gevonden
• Dat de picknick (ploeg Mulder) bij de jeu de boules 

weer geweldig was. 
• Ook de C.D. leden kregen een lekkere lunch van 

Anneke Greving

Vandaag is er voor de zeskamp een aangepast 
schema gemaakt. Dit i.v.m. tijd te korten, De mini’s
spelen drie en de volwassen vier spellen. Het 
Captainspel mag natuurlijk niet ontbreken, deze gaat 
gewoon door.

Alle foto’s die tijdens de Sport en Spelweek gemaakt 
zijn komen begin volgende week online!


