
        De Jong Roossien Daniels Zeubring 

De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden 

Mulder Bijmolen 

Koersbal 

 
Het eerste onderdeel van de dinsdag was 
koersbal. Evalien Kors (ploeg Daniels) had voordat 
het begon de spelregels nog even gegoogled. En 
Otto van Geldere (ploeg Zeubring) was van 
tevoren de ballen aan het polieren.  
 
De deelnemers gingen fanatiek van start!  
Anjo van Wely (ploeg Roossien) was zelfs zo 
fanatiek dat hij zo de mat op liep. Een 
koersbalmat kost ± €800, en de ballen zijn nog 
duurder. Daarom doen volgens Abel de Jong 
alleen oudere mensen mee.  
Dievie Drenth (ploeg De Jong) gaf Fennie Talens 
(ploeg Bijmolen) verschillende tips tijdens haar 
beurt.  
 
Als laatste waren de ploegleiders aan de beurt. 
Dennis Roossien kreeg het voor elkaar om 
gediskwalificeerd te worden, maar kreeg toch nog 
een nieuwe kans.  
Bij Michiel Bijmolen was er enige verwarring over 
‘zwart begint’, maar dit ging over de kleur van de 
bal.  
Bart Hamstra had er een handje van om de ballen 
van de tegenpartij van de mat te spelen. 

Badminton  

 
Om 17.00 uur ging het badminton van start. Eerst 
was het enkelspel daarna volgde het dubbelspel. 
Sommige partijen gingen er spannend aan toe, 
waarbij het publiek de spelers hard aanmoedigde.  
 
Nadat alle partijen gespeeld waren werd de uitslag 
bekend gemaakt. 
 
Het team van ploeg Mulder heeft uiteindelijk de 
winst gepakt en kreeg de volle 6 punten! 

Radio SenS 

 
Iedere dag tussen 11.00 uur en 14.00 uur presenteren 
Maarten Huizinga & Ruud Diemer het programma 
‘Lunchroom’. De mannen hebben geen tijd om eten te 
maken. De uitdaging: Wie maakt en bezorgt de 
presentatoren een lunch tussen 12.00 uur en 13.00 
uur? De kok/kokkin wint een diner voor 2 pers. bij 
Pizzeria Di Lucca.  

vrije deelname 

 

K     L     A     V     E     R     J     A     S     S     E     N 
 
Niet alleen woensdag, maar ook donderdag is er de 
mogelijkheid om mee te doen met de vrije deelname 
voor klaverjassen @ Café de Grutter 

 

Oproep 

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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Pokeren 

 
Het was weer tijd om je beste pokerface op te 
zetten bij Café d’ Anner Oele. Verschillende 
pokertafels waren opgesteld en hier werd fanatiek 
maar doordacht aan gespeeld. 
 
De beste pokerface van deze avond gaat naar 
ploeg Zeubring, gevolgd door ploeg Daniels. 
Bij ploeg Bijmolen en ploeg Mulder ging het gelijk 
op en werden de punten voor de 4e plek verdeeld. 
 
Alle vrijwillige dealers weer bedankt voor jullie 
inzet, want zonder jullie draaien de tafels niet!  

Handbal 

 
Meteen na het badminton werd de zaal omgetoverd tot 
handbalveld. Ploeg Bijmolen en ploeg Roossien beten 
het spits af. Dian Borg en Jenny Verwoerd (ploeg 
Roossien) tijdens een wedstrijd menselijke domino 
probeerden uit te voeren, zag er leuk uit! 
 
Helaas bij de eerste wedstrijd van ploeg Bijmolen raakte 
Ilse Braams geblesseerd aan haar enkel en moest voor 
controle naar het ziekenhuis. Gelukkig viel het mee en 
wensen wij haar veel beterschap! 
 
Als laatste wedstrijd werd de finale gespeeld. Dit ging 
tussen ploeg Mulder en ploeg De Jong. De spanning was 
om te snijden! Ploeg De Jong ging er met een 
voorsprongetje vandoor, maar al snel volgde ploeg 
Mulder. De teams gingen gelijk op! Uiteindelijk heeft 
ploeg Mulder gewonnen.  
 
Daarna stroomde iedereen het Sportcafé in om nog een 
drankje te nuttigen. Gezellig!  
 

  Bijmolen Daniels De Jong Mulder roossien Zeubring 

Koersbal 4,5 4,5 6 3 1 2 

Badminton 1 3 4 6 2 5 

Pokeren 2,5 5 1 2,5 4 6 

Handbal 2 3 5 6 4 1 

Tussenstand 

dinsdag 30 33 24 31 27 23 

Plaats 3 1 5 2 4 6 

Wist u dat? 

 

• Carin de Valk een foto van Rabbe Vedder als 
achtergrond op haar telefoon heeft 

• Bij de badmintonclub wist-u-datjes niet meer zijn 
toegestaan 

• Sommige leden nu last hebben van mist-u-datjes 
• Bij Henk en Mariska Steenge maandagochtend 

voor half 8 de dorpsvlag al uit hing, maar bij 
gebrek aan vlaggenstok werd het badkamerraam 
gebruikt 

• Sjoerd de Jong ‘bassie’ van de week is 
• Wij ook geen idee hebben wat dit betekend… 
• Ploeg Zeubring een politiebericht heeft uitgezet; 

vandalen hebben dinsdagmiddag het huis van de 
ploegleider met ‘kwetsende’ kleuren beklad. Van 
de daders ontbreekt nog elk spoor… 

• Birgiette Dokter het best goed deed met koersbal 
na de tips en tops van de ervaringsdeskundigen 

• Michiel Bijmolen maandagnacht niet wist waar de 
huissleutel lag, hij hierdoor Marian wakker heeft 
gemaakt door steentjes tegen het 
slaapkamerraam aan te gooien.  

• De zusjes Talens dit jaar voor het eerst met 
handbal tegen elkaar moesten strijden in plaats 
van met elkaar 

• Je vanavond tijdens de playbackshow goed op je 
waardevolle spullen moet letten!  

• Wij allen Will & Kina willen bedanken voor het 
heerlijke buffet 

• Trijnie Schuiling aan het einde van de avond blij 
was dat haar gehaakte roze uiltje weer bij haar 
terug was 

• Ramon Daniels tijdens koersbal Henk Buutkamp 
een grotere, ronde bal aanbod 

• Er vanaf de 3e dinsdag van september iedere 
donderdagmiddag klaverjassen is in het 
Sportcafé… 

• Dit geheel kosteloos is! Iedereen is welkom 
 


