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De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden

Mini-Zeskamp
Klaverjassen
Om 13.30 uur ging het klaverjassen van start in Café
de Grutter. Verschillende kleuren hoedjes en petten
zaten in de zaal voor hun ploeg te spelen. Ploeg
Mulder heeft dit het beste gedaan en wonnen dan ook
de eerste plaats met 11908 punten.
Naast de wedstrijden voor de ploegen was er ook
weer vrije deelname. Hier deden 12 deelnemers aan
mee. Daarbij is Francien Bleeker eerste geworden met
6691 punten. De poedelprijs is gegaan naar Jan vd
Velde met 5463 punten.

Sjoelen
Voor de start van het sjoelen heeft Annemiek Visser
nog even duidelijk de regels uitgelegd.
Er was dit jaar veel publiek aanwezig en er waren 18
vrije deelnames. Mooie opkomst dit jaar!
Anjo van Wely (ploeg Roossien) dacht dat Sijka Onrust
(ploeg Zeubring) een aanslag op hem wou plegen met
haar sjoelbrikken. Ze gooide zo hard dat ze over haar
bak vlogen in zijn richting. Dit was niet de enige keer
dat dit haar overkwam.
Bij ploeg Mulder ging het zo fanatiek dat er drinken in
de sjoelbak viel. Was dit hun tactiek???
De vrij deelname is gewonnen door Jantje Hulshof, zij
won de eerste prijs. Kinie Fidder ging er met de
tweede prijs vandoor. Ze hadden allebei de hoogste
score van 130!

Dit jaar begon de mini-zeskamp wat eerder, omdat de
basisschool vakantie heeft. Gelukkig hebben ze het dit
keer getroffen met het weer.
Het eerste spel was het ‘treinrailsspel’. De tennisballen
moesten door rails en goten heen de ton in. Daarna
sprongen de zaklopers met een bal het parcours af naar
de volgende ton. Aan het eind werden de ballen in het
korfbalkorf gegooid. Ploeg Zeubring ging als een speer.
Daarna volgde het ‘lolly likspel’. Verplicht snoep eten
vonden de kinderen niet erg. Ze moesten de lolly’s zo
snel mogelijk klein likken zodat die in een fles paste,
daarna in volle vaart de vaten over de achterlijn om te
finishen.
Het ‘big bag spel’. Aan de start begonnen de
voetbaltalenten. Hierna volgden nog enkele handelingen
en tot slot moesten de voetballers scoren in de big bag.
Ook moesten de hulpmoeders en –vaders hier sportief
aan meehelpen.
Het een na laatste spel was ‘het nodig plassen spel’. Een
spel waarbij flessen water tussen de benen werden
vervoerd. De flessen werden geleegd in een ton. In die
ton lag een spons waarmee de volgende flessen werden
gevuld. Uiteindelijk ging het erom welke ploeg het
meeste water in de accubak kreeg.
Het laatste spel was het ‘tegel-skippy-ski spel’. Het doel
van dit spel was om zo snel mogelijk via het parcours
naar het eind vak te komen. Dit door middel van
tapijttegels, skippyballen en skilatten.
De mini-zeskamp beker ging uit naar ploeg De Jong. Ze
namen hem vol trots in ontvangst en maakten hun
ereronde. Gefeliciteerd!

De Jong

Bijmolen

Zeubring Daniels

Playback
Mark Dijkhuis, de nieuwe presentator dit jaar, opent de
playback. Alle juryleden zijn voorgesteld, starten maar!
Mini’s: Ploeg De Jong mocht als eerste van start met
Sheppard – Geronimo. Tijdens het nummer waren er
gevaarlijke zwaardgevechten bezig. Een spetterend eind met
confetti! Afro Jack – The Spark werd gedaan door ploeg
Daniels. Swingende danseressen, stoere DJ’s en de
stewardessen mochten ook niet ontbreken. Ploeg Mulder had
ook een vol podium op het nummer van Taylor Swift – Shake
It Off. Cheerleaders, danseressen en zelfs ballerina's waren op
het podium aan het shaken! Ploeg Zeubring had Nielson
meegenomen met het zomerse nummer Sexy Als Ik Dans.
Iedereen zag er dan ook heel zomers en vrolijk uit. Pitbull –
Fireball was de act van ploeg Roossien. De mannen werden
omringd door dames in glitterjurkjes. En met hun swingende
moves kregen ze het publiek ook mee. Tot slot kwam ploeg
Bijmolen met een mix van Ice Ice Baby & Under Presure. Met
stoere jongens en meiden sloten zij de mini’s leuk af.
Jeugd: Hierbij was het aan ploeg Bijmolen om te beginnen. Ze
deden het nummer Bang Bang. Nickie Minaj liet zich vallen in
de armen van de sterke mannen, stoer! Daft Punk & The
Blues Brothers kwamen voorbij bij ploeg De Jong. Tijdens dit
optreden werden zelfs de hoedjes van de zangers nog even
omgewisseld. Ploeg Daniels deed ook een mix van Taylor
Swift & Arianna Grande. 10 meiden met strakke dansmoves!
Ploeg Mulder zette een optreden neer van Glee – River Deep
Mountain High. Ze schitterden net zo als hun decor. The
Vengaboys waren back in town bij ploeg Zeubring. Aan het
einde van de act deden zelfs de barmannen nog mee!
Afsluiter bij deze categorie was ploeg Roossien, Keke Palmer –
Love You, Hate You. Wegens ziekte misten ze iemand. Dennis
Roossien was zo sportief om hier in te vallen. Goed gedaan!
Volwassenen: Alweer op de helft, de nieuwe jury wordt
voorgesteld en ploeg Roossien gaat van start met The Village
People – YMCA. Ze waren niet van echt te onderscheiden.
Ploeg Bijmolen volgde met een nummer van Glee – Cell Block
Tango. Gevaarlijke dames in de gevangenis veroordeeld voor
moord op hun man dansten de tango. Ploeg De Jong deed
veel verschillende nummers en moesten zich vaak omkleden.
En dat allemaal in een auto! Christina Aguilera – Burlesque
werd neergezet door ploeg Daniels. Bij ploeg Mulder was er
veel te zien tijdens het nummer van Bruno Mars – Uptown
Funk. Shrek en Fiona deden bij ploeg Zeubring het nummer
I’m A Believer. Shrek had aardige moves in huis!
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CD: Als surprise act deed CD een mix van allerlei nummers.
Hartstikke leuk om te zien!
Ploegleiding: Ploeg Zeubring kreeg met Kraantje Pappie de
hele feesttent van de vloer! Bij ploeg Roossien ging het de
eerste keer niet helemaal goed met de muziek, daarom
mochten ze later nog een keer. De tweede keer konden de
clowns helemaal los gaan! In de keet van ploeg Bijmolen was
het een gezellige boel samen met de buurtbewoners. Ploeg
De Jong ging lekker los met snollebollekes. De vaste fans op
de tribune deden heerlijk mee! Een mix van verschillende
nummers werd er gedaan door ploeg Daniels. Op het
podium bleek dat ze nogal veel van eten houden. De
matrozen van ploeg Mulder deden verschillende nummers
op zee. Het was een hele gezellige avond, iedereen heeft
goed z’n best gedaan!

Wist u dat?
•

Alle foto’s die gemaakt worden deze week
gestuurd kunnen worden naar pr@annen-info.nl
Jan Castelein (ploeg Daniels) voor het eerst mee
deed met sjoelen en zo fanatiek was dat de brikken
door de zaal vlogen
Heel CD de hele week bereikbaar is, maar
Annemiek Visser alleen haar mobieltje op de
woensdag gebruikt. Uitgerekend die dag heeft ze
deze in de auto laten liggen waarmee haar man op
pad is
Er een geheim jeu de boules trainingskamp is in
Norg, en dat Jenny en Tom daar alles van afweten?
De daders van het saboteren van de radiokeet het
niet heel slim hebben aangepakt, ze staan goed in
beeld op de bewakingscamera’s bij Café d’ Anner
Oele
Ploeg de Jong sinds 1999 de mini-zeskamp beker
niet meer heeft gewonnen
De koffie en thee bij het sjoelen aangeboden werd
door ‘t Holthuys
De radio en CD een wedstrijd organiseren voor de
kinderen. Welke kinderen zaterdag tijdens de
zeskamp het mooiste spandoek voor hun ploeg
maken wint een leuke prijs!
De gele crew vandaag weer rond rijd met de BBQ
fiets
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