
De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden 

OPENING 

 
De Sport & Spelweek werd officieel geopend door 
Rabbe Vedder. Hij kondigde als eerst Out of Control 
aan, die een leuk optreden openden met 2 kleine 
ballerina’s. Opgevolgd door de jeugd die het ook 
hartstikke leuk deden! 
Tussen de twee dansgroepen van vanavond speelde 
Drenthina prachtige liederen. Drenthina zoekt nog 
een enthousiaste drummer! Lijkt dit je leuk? Meld je 
aan!  
Tot slot kwam Workout Annen in samenwerking met
de She Wolves. De groepen zetten leuke optredens 
neer, wat samen een leuk geheel werd.  
Allemaal top gedaan!  
 
Hierna volgde de voorstelronde van de Sport & Spel 
Commissie, de ploegen, de pers & de radio.  
Tijdens de opkomst van ploeg Boonstra werd er 
door het publiek nog even gezongen voor Birgiette 
Dokter die maandag jarig was. Nog van harte 
gefeliciteerd!  
Na het voorstellen van iedereen kon de Sport & 
Spelweek dan echt beginnen.  
Iedereen veel succes & plezier! We hopen op een 
gezellige, sportieve week.  

Biljarten 

 
Evert Boerma (ploeg Kirchhoff) werd aangemoedigd 
door zijn zoon Jaap. Jaap vond het niet eerlijk dat zijn 
vader tegen zo’n goede speler als Jacob Hofsteenge 
(ploeg Daniëls) moest spelen. 
 
Tussen de partijen door werden de ballen nog even 
goed gepoetst.  
 
Voor ploeg Boonstra deden vader en zoon Klunder 
mee. Daniel speelt nog maar een paar maand biljart, 
hij maakte 6 caramboles. Dit is een hele prestatie. 
Zijn vader Dirk heeft het wel eens gepresteerd om 0 
caramboles te maken. Echter speelde Dirk dit jaar 
een prima partij en maakte 14 caramboles. Het 
goede spel was zeker te danken aan de 
aanmoediging van de hele familie Klunder-Talens.  
 
Tijdens de partijen kon het publiek meegenieten van 
de verschillende rare standjes van de deelnemers op 
de biljarttafel.  

Bridge 
 

Om 19.30 uur ging in Café de Grutter in uiterste 
concentratie bridge van start.  
 
Na vele spannende partijen moesten ploeg Daniëls 
en ploeg Boonstra de punten verdelen. Ploeg 
Mulder had betere kaarten in de hand en pakte de 
volle 6 punten!  

vrije deelname 

 

K     L     A     V     E     R     J     A     S     S     E     N 
 
Woensdag is er weer klaverjassen. Ook daarbij is er 
een vrije deelname @ Café de Grutter. 
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Mededeling 

 

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 van 4 muntjes! 

Wist u dat? 

 

• De Knutselkeet vandaag bij het Dorpshuis staat. Je 
van 10.00 – 17.00 gratis een kijkje kunt nemen 

• De 18+ bandjes en sieraden tijdens het handbal 
vanavond af moeten 

• Je voor vers zaad niet bij Harold Ottens moet zijn 
• Nieuw in Annen: Onbetwiste vuurwerk specialist 

Boem Boem Kregel 
• De Avondvierdaagse van 17 t/m 20 mei weer 

plaats vind in Annen 
• Mariska Raven tijdens de volleybalfinale rennend 

naar het toilet ging omdat ze geen seconde wilde 
missen 

• Het laagste record bij biljarten blijft staan op naam 
van Bennie Haaijer 

• Tinus Kuipers niet droog is thuisgekomen van het 
biljarten, hij heeft een bierdouche gehad in Café 
d’Anneroele  

• Peter Westerhoff bij zijn eerste Sport & Spel 
avond als ploegleider moeilijk zijn huis binnen 
kwam 

Volleybal 

 

Ook in de sporthal waren er veel toeschouwers 
aanwezig.  
Ina Kirchhoff (coach) wilde graag hun voorsprong 
vastleggen met een foto, maar dit werd gehinderd 
door ploeg Daniëls doordat Ina de bal op haar 
telefoon kreeg.  
 
Helaas moest Linda Steenhuizen (ploeg Mulder) ‘s 
avonds nog een bezoekje aan de dokterspost 
brengen. Zij had haar pink uit de kom. Beterschap!  
 
Als laatst werd er een fanatieke finale pot gespeeld 
tussen ploeg Boonstra en ploeg Schuurman. Deze 
finale kende lange rallies waardoor het extra 
spannend werd. Door beide partijen werden er flinke 
snoekduiken genomen.  
Dat het spannend was is wel te zien aan de score. De 
eerste set werd gewonnen door ploeg Schuurman 
met 25-23. De tweede set leek het erop dat ploeg 
Boonstra uit liep, maar ploeg Schuurman kwam toch 
nog terug en maakte er 25-20 van.  

Dammen 

 
Voor het eerst dit jaar speelt ook de jeugd mee voor de 
punten. Ploeg Kirchhoff, voornamelijk Trijnie Schuiling, is 
hier groot voorstander van omdat de opgaven al snel 
binnen waren en ze ook nog eens eerste zijn geworden.  
 
Het damveld was afgezet, zodat de spelers niet afgeleid 
konden worden. Vanachter de linten keek het publiek 
gespannen mee. Er was een gezellige, drukke sfeer in het 
Dorpshuis.  
 
De damclub van Aa en Hunze zijn nog op zoek naar 
(vrouwelijke) leden. Wil je hier meer over weten, neem 
een kijkje op facebook.com/damclub.annen. 
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prijsvraag 

 
Welke ploeg wint de zeskamp en met hoeveel punten? 
 
Geef je antwoord gedurende de week aan ons door (via mail, 
sms, app, aanspreken) en degene die het dichtste bij zit wint 
een leuke prijs!  

Schuurman boonstra zeubring mulder kirchhoff daniëls 

Biljarten 4 2 1 5 3 6 

Volleybal 6 5 4 2 1 3 

Bridge 5 3,5 1 6 2 3,5 

Dammen 6 1 2 3 4 5 

Tussenstand 

maandag 
21 11,5 8 16 10 17,5 

Plaats 1 4 6 3 5 2 


