Kirchhoff

Boonstra Zeubring Daniëls Schuurman Mulder

De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden

Badminton

Koersbal
De dinsdag is begonnen met koersbal. Het
dameskoppel van ploeg Zeubring deed dit jaar voor
het eerst mee. Ze vertelden Lianne Greving dat ze
koersbal alleen een leuk spelletje vinden wanneer het
goed gaat.
Marjan Steenbergen (ploeg Boonstra) stond er bij te
springen toen ze het potje hadden gewonnen.
Meteen daarna vroeg ze het andere koppel hoe het
ging. Aan de punten te zien ging het goed, ze zijn in
totaal 2e geworden.
Anjo van Wely (ploeg Schuurman) dacht de bal er
hard af te stoten zodat ploeg Daniëls geen punten
kon halen. Helaas telde dit niet.
In de pauze was er tijd voor de ploegleiders om alvast
even te oefenen. Van sommige toeschouwers kregen
ze nog een paar nuttige tips mee. Dit was ook wel
nodig, want de regels kenden ze niet.
Bij de ploegleiders bepaalde een aantal keren de
laatste bal wie het potje ging winnen. Zo stonden
ploeg Kirchhoff en ploeg Daniëls voor met 4 punten,
maar wisten ploeg Zeubring en ploeg Mulder met de
laatste bal toch nog te winnen met 1 punt.

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! (aangeboden door Versspecialist Martens)

Om 17.00 uur begon badminton. Bij ploeg Boonstra
deed Tom Dijkema mee voor Roy Mulder.
Daarnaast zagen we ook nog ploegleider Ramon
Daniëls in actie voor zijn ploeg.
Er zaten spannende partijen tussen, maar ploeg
Zeubring sprong er met de hoogste score wel
bovenuit. Zij wonnen direct de eerste partij met
43-0. Dit was ook terug te zien in de totale score.
Zeubring werd eerste!

Weerbericht
Het mooie weer van deze week hebben we mede te
danken aan Henk Huiting. Hij is elke dag te
beluisteren op Radio Sport en Spel, frequentie 106.4.
Hier vertelt hij het weerbericht voor de komende
dagen.
Henk beloofde ons dat we aan het einde van de
week de korte broek uit de kast kunnen trekken.

We hopen dat onze weerman hierin gelijk heeft!
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Niet alleen woensdag, maar ook donderdag is er de
mogelijkheid om mee te doen met de vrije deelname
voor klaverjassen @ Café de Grutter

Kirchhoff

Boonstra Zeubring Daniëls Schuurman Mulder

Pokeren

Wist u dat?

Rens Anninga (ploeg Mulder) moest erg lang
nadenken omdat hij het spel nog niet helemaal
snapte, maar won wel met een flush.
Dit jaar speelde Wim Wijnholds voor het eerst voor
ploeg Kirchhoff mee, maar Betsy Wijnholds kwam
haar beide jongens wel aanmoedigen. Toen ze aan
kwam dacht ze dat Wim er al uit lag, maar de
deelnemers hadden gewoon even pauze.
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Twan van der Veen (ploeg Zeubring) en Roelof
Weijer (ploeg Daniëls) kregen strafpunten omdat
ze tijdens de partijen drinken gingen halen.

•

Handbal

•

De eerste wedstrijd werd gespeeld door ploeg Daniëls
tegen ploeg Schuurman. Het was een spannende
wedstrijd, want in de laatste minuut scoorde ploeg
Daniëls nog een penalty, waardoor de eindstand gelijk
was.
In de eerste wedstrijd die ploeg Boonstra speelde zette
Irma Pladdet in de eerste paar seconden ploeg Boonstra
al op voorsprong.
De partij tussen ploeg Kirchhoff en ploeg Mulder was
super spannend. Beide ploegen gingen gelijk op en
eindigden met een gelijke stand.

•

Voor de 5e en 6e plek speelden ploeg Zeubring en ploeg
Boonstra. Dit werd gewonnen door ploeg Boonstra.
De 3e en 4e plek ging tussen ploeg Kirchhoff en ploeg
Schuurman. Ploeg Schuurman nam hierbij de 4 punten
mee.
De finale ging tussen ploeg Daniëls en ploeg Mulder. Dit
was een spannende finale, maar ploeg Mulder won
uiteindelijk.
Helaas moest de EHBO tijdens de finale nog in actie
komen. Lotte Marissen raakte gewond en moest langs
de dokterspost. Beterschap!

Mark Wijnholds en Jan Mark de Vries vandaag
jarig zijn. GEFELICITEERD!
Roland Kregel gisteren jarig was, nog van harte
gefeliciteerd!
Romy Kremer dit jaar meeloopt met de
ploegleiding van ploeg Daniëls
Bij Fenny Talens de drank diep in de steunkousen
zakt
Hillechien Klunder deze in het sportcafé voor haar
uit moest trekken
De tennisvereniging donderdagavond voor alle
supporters een hapje en een drankje klaar heeft
staan. Iedereen is welkom!
Ramon Daniëls tijdens het badminton wel een
haarbandje kon gebruiken
Greet Drenth en Karin Tiggelaar volgend jaar
meedoen met handbal voor ploeg Zeubring,
omdat ze dit jaar helaas weer 1 punt hebben
gehaald
Francien Bleeker dinsdag de klok rond heeft
gezeten in de sporthal/sportcafé
De kinderen voor de mini-zeskamp droge kleren
mee moeten nemen
Koen de Vries Alma Talens een MILF vindt
Maar dat Willem Talens Alma een WILF vindt
Trijnie Schuiling van ploeg Daniëls een fles
bessenjenever heeft gekregen, dit omdat haar dat
maandagnacht zo goed is bevallen.
SWINGEND/SLINGEREND NAAR HUIS!
Esmee Diemer eerder dan haar oude heer thuis
was, mietje!
Dennis Benes weer in zijn oude ritme zit, constant
verslapen
Voor voorverkoop van vuurwerk ga naar
Hofakkers 47, volg de pijlen
De pinautomaat in Annen buiten werking is, maar
dat je bij de pinautomaat in Zuidlaren vanuit de
auto kunt pinnen
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