
        De Jong Roossien Daniels Zeubring 

De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden 

Mulder Bijmolen 

Vissen 

 

Om 9.00 uur zaten de vissers al klaar. Er werd 
gefluisterd zodat de vissen niet zouden schrikken. 
Isa vd Veen (ploeg Daniels) was het enige meisje dat 
mee deed met het vissen. Het kleinste visje was 6 
cm, gevangen door ploeg Mulder. En ploeg De Jong, 
waar de 3 J’s (Jan, Jos & Jarno) zaten te vissen, 
hadden de langste vis van 22 cm. De vangst per 
ploeg was nogal verschillend. Ploeg Mulder had de 
meeste centimeters binnen gehaald, namelijk 215 
cm.  
 
Bij de vrije deelname gingen de bekers naar familie 
Speelman. Marco Speelman had de tweede prijs met 
24 cm. En Erwin Speelman had met 4 vissen een 
lengte van 41 cm en won de eerste prijs. 
Gefeliciteerd!  

Jeu de boules 

 

Ploeg Mulder en ploeg De Jong maakten er een 
spannende wedstrijd van. Om en om tikten ze 
elkaars punten weg. Leuk om te zien!  
 
Invalster Marjan Weiss was helemaal in Franse 
sferen. Voor het publiek had ze Frans stokbrood en 
een wijntje meegebracht, bedankt! 
 
Astrid Dekker (ploeg Bijmolen) is zelfs op jeu de 
boules trainingskamp geweest in Frankrijk. Het heeft 
goed gewerkt, want ze zijn eerste geworden.  

Streetvoetbal 

 

Veel publiek moedigde de voetballers aan. Sommige 
wedstrijden gingen er hard aan toe. Hierdoor moest 
de wedstrijd om de 5e/6e plaats later gespeeld 
worden want bij ploeg De Jong waren er een aantal 
blessures. Daarom gingen ploeg Daniels en ploeg 
Roossien eerst van start voor de 3e/4e plaats. 
 
De finale tussen ploeg Bijmolen en ploeg Zeubring 
was zo spannend dat ze het op het voetbalveld zelfs 
konden horen! Het publiek juichte beide teams toe. 
Uiteindelijk heeft ploeg Zeubring gewonnen.   

Voetbal 

 

Na een frisse start begon de zon door te breken. Ploeg 
Mulder & ploeg De Jong openden de voetbalmiddag.   
 
Bij de tweede wedstrijd van ploeg De Jong wilde de bal 
er niet in. Twee keer achter elkaar schoten Bart 
Kranenborg & Rick Mulder de bal op de paal, wat een 
pech. 
 
Bij ploeg Bijmolen moest Nick Visser helaas het veld 
geblesseerd verlaten.  
 
De finale tussen ploeg Mulder & ploeg Zeubring was 
gewonnen door ploeg Mulder. Ze wonnen de 
voetbalbeker voor de 4e keer op rij.  
 
Een gezellige, zonnige middag en het feest ging nog 
even door!  
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        De Jong Roossien Daniels Zeubring Mulder Bijmolen 

Fietsoriëntatierit  

 

De Vrouwen van Nu hadden een prachtige route 
voorbereid. De deelnemers troffen het met ‘t weer. 
 
De antwoorden van de FietsOriënteringsTocht zijn als 
volgt: 
1. Getal           18 (telkens 2 vorige getallen optellen)  

2. Zeskamp           mini-zeskamp op woensdag 
3. Groot           buitenechtelijke relatie hebben 
4. Natuurgebied       Vijftig Bunder 
5. Fietsen           4 
6. Atelier           geen (het was atelier ons idee ipv stee) 

7. Recept            luie-wijven-kost 
8. Naam           Greving (rest zijn ploegen 2015) 

 

De jeugd van ploeg Bijmolen was tijdens de rit 
verdwaald en deed er aardig lang over, maar ondanks 
dit hebben ze wel gewonnen!  
 
Bij de vrije deelname is de korte route gewonnen door: 
1e Marloes en Jonne 
2e Vrouwkes 
3e Lisa en Sanne 
Linde, Rosalie en Anouk zijn verkeerd gefietst tijdens de 
korte route. Dit heeft hun toch nog de poedelprijs 
opgeleverd!  
 
En de lange route is gewonnen door: 
1e De Topgirls 
2e Korte Nootjes 
3e De Pro’s  
Poedelprijs: Denise en Jasinta 
 
Prijzen die nog niet opgehaald zijn (nummers 1, 2 & 3 
van de korte route)  kunnen opgehaald worden tot 
zondagavond bij: 
 
Jannie Tolner 
De Wolden 11  
tel: 0592272054 

  Bijmolen Daniels De Jong Mulder Roossien Zeubring 

Vissen 3 1 2 6 4 5 

Jeu de Boules 6 4 3 5 1 2 

Streetveld voetbal 5 3 1 2 4 6 

Voetbal 1 4 2 6 3 5 

Fietsoriënteringsrit jeugd 6 1 2 4,5 3 4,5 

Fietsoriënteringsrit ouderen  5,5 5,5 1,5 4 3 1,5 

Tussenstand 

vrijdag 
124,5 115,5 103,5 127,5 93 108 

Plaats 2 3 5 1 6 4 

Wist u dat? 

 
• Meta Pieters iedereen wil bedanken voor haar 

beterschapwensen 
• Het team La Dolce Vita voor samenloop voor hoop 

zondag op de brinkmarkt staat 
• Trijnie Schuiling elke ochtend om 7.00 uur op staat 

om mandarijnen te pellen voor de ploeg 
• Geert Dekker heeft bij het eindspel van de 

dorpsomloop de verkeerde riem meegenomen 
volgens zijn vrouw Willy, wie heeft zijn riem? 

• Ploeg Roossien Jeanet Arends wil bedanken voor 
het invallen van Carina 

• Koen de Vries gisteren eigenlijk moest voetballen, 
maar om 15.00 uur pas wakker werd 

• Donderdagnacht de 6 punten naar Jesper 
Steenbergen zijn gegaan voor het buikschuiven bij 
Café d’ Anner Oele 

• Lianne Greving nog veel kan leren van haar 
moeder als het gaat om eten maken voor CD 

• Gerard Schoenmaker zonnebrillen in de 
aanbieding heeft voor een spotprijsje 

• Annie Hamming verhuist van blauw naar geel 
maar volgend jaar tijdens S&S in een blauwe tent 
met Yvonne Steenman op ' t Veld bivakkeert 

• Corien Hopman gelukkig wel op tijd was voor het 
fietsen en niet zoals donderdag te laat was bij het 
darten 

• Harmen Clement Zeubring vindt dat hij de titel 
nachtburgemeester verdient 

• Michiel en Marlies een romantisch diner voor 
twee hadden in de koepel 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankje 

 

CD, de ploegleiders & de pers willen ploeg Mulder 
bedanken voor het leuke en lekkere ontbijt bij de Haven 
vrijdagochtend.  
Er moest levend ganzenbord gespeeld worden om eten 
te verdienen. Er was een verwenhoek, een medicijntafel 
en bij de CD kon je aanschuiven om te evalueren. Leuk 
bedacht!   


