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De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden

MulderBijmolen

Zaterdag was alweer de laatste dag. De cinqualon ging zoals 
gewoonlijk van start in Spijkerboor met het kanoën. Voor 
ploeg Daniels zou Jan Mark de Vries van start gaan, maar hij 
had die ochtend last van zijn hand waardoor zijn broertje 
Bastiaan in moest vallen. Dit heeft uiteindelijk goed 
uitgepakt, want Bastiaan kwam als tweede over de finish. Hij 
moest de eindsprint afleggen tegen Jarno Drenth (ploeg 
Mulder) die als eerste over de finish kwam. Tussen de rest 
zat ook weinig verschil, het was ontzettend spannend om 
naar te kijken!

De finish van het kanoën werd de start voor het hardlopen. 
De hardlopers liepen via de Bulten terug naar ons eigen dorp, 
de Bartelaar. Hierbij kwam ploeg Greving als eerste over de 
finish.

Aan de start van het fietsen stond 1 dappere vrouw tussen 5 
mannen, Janke van Es (ploeg Mulder). De eerste ronde lag ze 
aan kop, super! Uiteindelijk kwam ze als derde over de finish, 
direct na ploeg Roossien & ploeg Bijmolen. 

Ook bij het mountainbiken was er een vrouw die het op 
durfde te nemen tegen de mannen. Kelly Smit deed dit voor 
ploeg De Jong. Bij de finish bij het zwembad stond het 
publiek de mountainbikers op te wachten. Kelly kwam als 
laatste over de finish, maar met luid gejuich van het publiek! 

Het laatste onderdeel van de cinqualon was het 300 meter 
zwemmen. De ploegen Bijmolen, De Jong & Daniels lagen 
lang gelijk, maar uiteindelijk zwom de jongste deelneemster 
Hilde Dekker (ploeg Bijmolen), de jongens eruit! Bij ploeg 
Greving werd Tiny Hoenjet naar de finish gelokt met een 
Limburgs biertje.

Kanoën:
1e Mulder
2e Daniels
3e Roossien
4e Bijmolen
5e Greving
6e De Jong

Hardlopen:
1e Greving
2e De Jong
3e Mulder
4e Bijmolen
5e Daniels
6e Roossien

Fietsen:
1e Roossien
2e Bijmolen
3e Mulder
4e Greving
5e Daniels
6e De Jong 

Mountainbiken:
1e Greving
2e Bijmolen
3e Daniels
4e Mulder
5e Roossien
6e De Jong

Zwemmen:
1e Bijmolen
2e De Jong
3e Daniels
4e Mulder
5e Greving
6e Roossien

Na het zwemmen voor de cinqualon kwam het 
estafette zwemmen, dit is een apart onderdeel. De 
jeugd zwom hierbij 25 meter en de volwassenen 50 
meter.

De deelnemers waren razendsnel. De ploegen 
gingen gelijk op. Na juryberaad zijn de winnaars 
bekend gemaakt. 

Er was enige onduidelijkheid over de telling van de banen. 
Ploeg Bijmolen, ploeg De Jong & ploeg Mulder waren al 
gefinisht, maar hebben nog even twee baantjes extra 
gezwommen!



De antwoorden van de vragen bij de fietsoriënteringsrit staan 
online. Het blijkt dat De’ Anner Persies toch de juiste 
antwoorden hebben verstrekt.  

• Jacob Klinkers, na een pitstop tijdens de 
fietsoriënteringsrit, op de verkeerde fiets is gestapt. Hij 
vond hem al zo zwaar trappen

• André Graafstra & José Borg gisteren jarig waren, 
gefeliciteerd!

• Janet Drenth de eerste bulletin voor een 
rouwadvertentie aanzag

• Luuk Hoven tijdens het wildplassen een brandnetel 
over het hoofd heeft gezien

• Dirk Klunder tijdens het fietsbellenbal de casanova van 
de avond was

• Carina Hulshof zowel links als recht dingen ziet, EN 
DOOR!

• De koffie bij de start van de cinqualon aangeboden is 
door Jan & Heleen Boers, hiervoor bedankt!

• Berry van Bastelaar de winnende lunch had bereid voor 
de mannen van de radio

• Er 287 deelnemers waren bij de fietsoriënteringsrit!
• Jos Hofsteenge (C.D.) roze hartjes sokken droeg tijdens 

de zeskamp
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Gelukkig was het zaterdag prachtig weer! De zeskamp begon 
en Annemiek vertelde nog even de tussenstand zodat 
iedereen wist hoeveel punten er nog behaald moesten 
worden.
Het eerste spel begon. Een aantal van Commissie 
Dorpsbelangen demonstreerde even kort hoe het moest. 
Toen mochten de kleintjes. Niet alleen de kinderen, maar ook 
de ‘hulpmoeders’ deden enthousiast mee! 
De volwassenen konden de kunst afkijken van de kinderen en 
hadden dan ook ‘iets’ meer water aan het eind verzameld.
Het tweede spel werd ook eerst gespeeld door de kinderen 
en daarna de volwassenen. Water moest via buizen naar de 
overkant gebracht worden.
Het derde spel was het laatste spel voor de mini’s, het 
golfballenspel. De ballen werden met verschillende 
onderdelen, waaronder een kruiwagentje en buizen, naar de 
overkant gebracht. Aan het eind moest het balletje in 
emmers met punten worden gegooid, hoe verder de emmer, 
hoe meer punten. 
Na een spannende strijd is de mini-zeskamp beker naar ploeg 
Daniels gegaan, gefeliciteerd!
Het derde spel voor de volwassenen ging anders, het 
draaiplankenspel. Ballen moesten overgebracht worden via 
een draaiplank met een stoeltje erop. De ballen werden 
overgegooid en aan het eind in een korf geworpen. Er waren 
bij dit spel 4 jokers ingezet. Voor ploeg Mulder pakte dit het 
beste uit, maar liefst 10 punten!
Het laatste teamspel ging al weer van start, het tapijt-
skiloopspel. Een spel wat altijd leuk is om te zien. De ploegen 
gingen tapijtspringend heen, en skilopend weer terug. Bij 
sommigen was het ritme lastig te vinden. Ploeg Bijmolen ging 
met de joker dik aan kop. 
Bij het captainspel werd er begonnen met skilopen richting 
de kuipsteekbaan. Daarin zat de ploegleider die de emmer 
om moest stoten. Maar wat zit er in die emmer… 
tennisballen! Op het eind moest een ballon opgepompt 
worden, en wanneer die stuk ging werd de tijd gestopt.

Bijmolen Daniels De Jong Greving Mulder Roossien

Cinqualon 6 3 1 4 5 2

Zwemmen 6 1 5 3 2 4

Mini-Zeskamp 1,5 6 4 5 1,5 3

Zeskamp

Spel 1 3 4 6 5 2 1

Spel 2 3 6 4 5 2 1

Spel 3 6 6 6 3 10 2

Spel 4 12 2 3 10 1 4

Captainspel 6 2 3 5 4 1

Zeskamp totaal 30 20 22 28 19 9

Commissie Dorpsbelangen 

beker 
1e 4e 3e 2e 5e 6e

EINDSTAND 144,5 145,5 131,5 142,5 159,5 118,5

Burgemeester Lambers 

beker 
3e 2e 5e 4e 1e 6e

Mini-Zeskampbeker ploeg Daniels

Voetbalbeker ploeg Mulder

Commissie Dorpsbelangen ploeg Bijmolen
beker

Burgemeester Lambers beker ploeg Mulder


