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De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden

Bridge
OPENING
44 e

Om 18.00 uur startte de officiële opening van de
sport en spelweek. Betsy Wijnholds kondigde een
aantal spetterende acts aan van onder andere Work
Out, de She Wolves en de nieuwe groep Out of
Control. Tussendoor speelde Drenthina ook nog een
aantal leuke nummers. Een nummer daarvan deden
ze in samenwerking met Work Out.
Na het voorstellen van alle ploegen, pers en radio
werd Betsy nog even in het zonnetje gezet door de
ploegleiders & CD, omdat dit haar laatste jaar is als
voorzitter bij de Commissie.

LET THE GAMES BEGIN!

In de Grutter was er uiterste concentratie tijdens
bridge. Op de achtergrond was de muziek van Radio
S&S goed te horen.
Ploeg Bijmolen was dit jaar de beste, gevolgd door
ploeg Roossien.
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Woensdag is er weer klaverjassen. Ook daarbij is er
een vrije deelname @ Café de Grutter.

Biljarten

Persbericht

Terwijl de opening in de sporthal in volle gang was
begon het biljarten al in Café d’ Anner Oele.

Wegens familieomstandigheden kan Carolien
Niemeijer er dit jaar helaas niet bij zijn.

Luuk Ottens (ploeg Zeubring) had de beste score met
maar liefst 60 caramboles in een serie van 12!

Gelukkig heeft Yvonne van Rein zich hiervoor op het
laatste moment nog aangeboden om te helpen en
neemt dit jaar Carolien haar taken over. Bedankt
hiervoor!!!

Annie Hadderingh (ploeg De Jong) was de beste
vrouw van deze avond, zij had maar liefst 44
caramboles.

Wij wensen Carolien en haar familie heel veel
beterschap en sterkte toe!

Benny Haayer (ploeg De Jong) zat het iets minder
mee. Hij had de laagste score van 4 caramboles.
Maar ondanks dat heeft ploeg De Jong toch nog de
4e plaats behaald.
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Dammen

Roossien
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Wist u dat?

Als eerste werden de prijzen bij de vrije deelname van het
dammen bekend. Dit is gewonnen door de 10-jarige
Mathieu Wijninga en op de 2e plaats de 13-jarige Tom
Menninga. Tom is de kleinzoon van Berend Menninga, de
organisator van het dammen. De kennis wordt dus goed
doorgegeven binnen de familie.

•
•
•

Het viel CD op dat dit jaar de zweetdeppers van ploeg
Zeubring, Klaas Behling & Henk Klinkers, schitterden van
afwezigheid.

•

•

Uiteindelijk ging ploeg Bijmolen er met de 6 punten
vandoor.

•

Volleybal

•

Met een volgeladen tribune begonnen de volleybal
wedstrijden om 19.00 uur.

•

Om de 5e en 6e plek streden ploeg Roossien en ploeg
De Jong. Dit was een zeer spannend duel wat
uiteindelijk werd gewonnen door ploeg De Jong met
26-25!
Ploeg Mulder en ploeg Daniels vochten voor de
4e plaats. Ploeg Daniels ging er met de 4 punten
vandoor.

3e

Er een fout in het programmaboekje is geslopen.
Op pagina 13 staat bij de voorstelling van de
ploegen ploeg Greving ipv Zeubring
Wij iedereen die examens moeten maken deze
week heel veel succes wensen!
Roland Kregel en Attie Kremer hun
ploegleidersshirt weer uit de kast konden trekken
voor een potje dammen
Jan Efdee gistermorgen al met de sneeuwschuiver
in de weer was voor de S&Sweek
Cynthia Weiss allerlei varianten op het dammen
heeft… Sylofaandammen, gadverdammen….
Wij de dames van Trots, Ymke & Lisette, bedanken
voor het Anneroel-armbandje!
De Annerpersies vanavond allebei aan het
handballen zijn, dus verhalen & wist-u-datjes zijn
van harte welkom
Elias Akkerman (ploeg Zeubring) in een roze polo
op kwam dagen voor het biljarten en hier ook in
speelde
Roland Kregel & Harold Ezinga omkooppraktijken
hadden bij het dammen? Hierbij werden munten,
briefgeld & pinpas als damstenen gebruikt
Jantinus Kuipers (ploeg Bijmolen) los ging toen de
tussenstand van maandag omgeroepen werd
De petten van de ploegleiders ingeruild zijn voor
gehaakte Anneroeltjes, gemaakt door Roelie
Buutkamp. Bedankt hiervoor!

•
•

en

•

Toen de finale… De eerste set won ploeg Bijmolen
met 25-18 van ploeg Zeubring.

Mededeling

De tweede set ging het er spannend aan toe. Op een
gegeven moment stond het 24-23 voor ploeg
Bijmolen en namen de 6 punten mee naar huis.

Vanavond is er weer het buffet bij Will & Kina. 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!

Gelukkig kon de EHBO’ers deze avond op de
reservebank blijven zitten!
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