
        De Jong Roossien Daniels Zeubring 

De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden 

Mulder Bijmolen 

Cinqualon 

 
Het was fris op de laatste ochtend. Zoals elk jaar 
begonnen we weer met het kanoën. De broers Drenth, 
Jarno en Lars, moesten tegen elkaar strijden. Voor ploeg 
Roossien deed Mariëtta Folkertsma mee, zij heeft het 
stokje van haar vader overgenomen. Hij deed vervolgens 
mee met het hardlopen. Alex Boersma (ploeg Bijmolen) 
ging als eerste over de finish. Zijn winst vierde hij met een 
plons in het water. 
 
Bij het hardlopen was Lex Veltink (ploeg Bijmolen) de 
jongste deelnemer en ging er als een speer vandoor, deze 
voorsprong hield hij de hele afstand vast. Knap gedaan! 
De finish tussen Wim Hoeksema (ploeg Mulder) en 
Burkhard Weiss (ploeg Daniels) was nog aardig spannend.  
 
Na de eerste ronde fietste de enigste vrouw Janke van Es 
(ploeg Mulder) nog op de laatste plaats, maar na de 
tweede ronde fietste ze voorop en had ze de mannen te 
pakken! Dennis Hoster (ploeg Zeubring) werd ervan 
verdacht dat hij zou samenwerken met zijn tweeling 
broer, maar hij heeft het toch echt alleen gedaan. 
 
Voor de start van het mountainbiken hadden we even 
geduld nodig. Want Bart Seffinga had net gefietst voor 
ploeg Roossien en moest nu zijn fiets omtoveren voor het 
mountainbike voor ploeg Mulder. Hij kreeg het zelfs voor 
elkaar om dit te winnen.  
 
Bibberende zwemmers stonden aan de start. De 300 
meter zwemmen kon beginnen. Bij ploeg Roossien was 
Martijn Wijnholds op het laatste moment nog 

Kanoën: 
1e Bijmolen 
2e Mulder 
3e DeJong 
4e Roossien 
5e Zeubring 
6e Daniels 

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

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

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

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

Zwemmen 

 

Na het zwemmen van de cinqualon kwam het 
estafette zwemmen. De jeugd zwom 25 meter en de 
volwassenen 50 meter.  
 
Sommige deelnemers doken zo hard te water dat 
het publiek er nat van werd. Zelfs assistent 
ploegleider Trijnie Schuiling moest nog in de baan. 
Respect hiervoor na zo’n week!  

ingeschakeld. Dennis Roossien vond dit zo mooi dat Martijn 
tijdens het zwemmen even moest lachen voor de foto.  
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        De Jong Roossien Daniels Zeubring Mulder Bijmolen 

Wist u dat? 

 

• Wij Jan Greving willen bedanken voor het kopiëren 
van de bulletins iedere ochtend 

• Ramon Daniels de autosleutels nog op zak had terwijl 
hij meefietste met het kanoën, hierdoor de dames 
niet weg konden 

• De EHBO’ers gelukkig weinig nodig zijn geweest deze 
week, bedankt voor jullie inzet!  

• Woensdag 20 mei de snorkelcursus weer begint in het 
zwembad, je kan je hiervoor opgeven 

• Betsy Wijnholds iedereen wil bedanken voor de leuke 
jaren bij Commissie Dorpsbelangen 

• Dennis Roossien tijdens de zeskamp graag overal de 
joker op in wou zetten om punten te scoren 

• Dirk Klunder de lunchroom een bak spijkers aan bood 
tijdens de lunch  

• Ploeg Mulder de spandoekwedstrijd heeft gewonnen 
• Er maandag oud papier wordt gehaald 
•  Ploeg De Jong Betsy tijdens de zeskamp een roze bos 

bloemen aanbood 
• Gerrit Bazuin zoute witte wijn had meegebracht naar 

de brink 
• Ina Bransbuis de hele week met haar bankstel op pad 

was 
• Thea Piening de lunchroom heeft gewonnen  met haar 

mega hamburger 
• Barelt Schuiling bij ploeg De Jong eieren moest vangen 

omdat hij geen eelt op de handen heeft 

Zeskamp 

 

Bierglazen schuif stapel spel: Bierglazen werden gevuld 
met water. De bedoeling was om zo veel mogelijk volle 
bierglazen naar de overkant te brengen. Aan het eind 
werd een toren gebouwd met de volle bierglazen.  
Het nodig plassen spel: Dit spel is woensdag bij de  
mini-zeskamp ook gespeeld. Een spel waarbij flessen 
water tussen de benen werden vervoerd. Een aantal 
deden dit in hun onderbroek, mooi gezicht!  
Het treinrails spel: Via de rails werden tennisballen 
vervoerd. Eenmaal in de ton werden ze omgeruild tot 
grotere ballen. De korfballers moesten deze ballen in 
het net scoren.  
Vliegend tapijt spel: 2 personen namen plaats op het 
tapijt. Het tapijt vloog rollend over de pc buizen naar de 
overkant. Aan de overkant werd er gewisseld en vloog 
het tapijt weer terug.  
Het lopen op eieren spel: Het begon met skilopen waar 
je 2 eieren mee kon nemen per keer. Vanuit een ton 
werd het ei naar de achterlijn gegooid. Hopen dat deze 
heel bleef!  
Het grote vaten spel: Bij de start stond een piramide 
van vaten. Via hindernissen werden de vaten naar de 
overkant gebracht. Daar moest de piramide weer 
opgebouwd worden. Het snelste team won. 
Het captain spel: Met een poncho aan stond de 
ploegleider klaar om water op te vangen. De assistenten 
moesten zoveel mogelijk water op hun spuiten. De 
ploeg met het meeste opgevangen water won het spel. 
 
Nadat de punten geteld waren ging de Commissie 
Dorpsbelangen beker naar ploeg De Jong. Gefeliciteerd! 

  Bijmolen Daniels De Jong Mulder Roossien Zeubring 

Cinqualon 5,5 3 1 5,5 3 3 

Zwemmen 5 1 4 3 2 6 

Zeskamp 

Spel 1 5 3 6 1 2 4 

Spel 2 6 1 4 2 3 5 

Spel 3 2 5 4 6 2 4 

Spel 4 10 2 12 4 1 3 

Spel 5 2 3 6 5 1 4 

Spel 6 6 4 3 10 4 1 

Captainspel 1 12 5 3 2 4 

Zeskamp totaal 32 30 40 31 15 25 

Commissie Dorpsbelangen 

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

EINDSTAND 167 149,5 148,5 167 113 142 

Burgemeester Lambers 

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

 

Bekers! 

 
Mini-Zeskampbeker      ploeg De Jong 
Voetbalbeker       ploeg Mulder 
Commissie Dorpsbelangen beker         ploeg De Jong 
Burgemeester Lambers beker      ploeg Mulder & ploeg 
                                                                     Bijmolen 


