
De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden 

Klaverjassen 

 
Coba Lammers (vrije deelname) moest op het laatste 
moment nog voor ploeg Boonstra invallen omdat Tienus 
Kuipers ziek was. Zal dit door de bierdouche van afgelopen 
maandag komen? 
Het was een rustige middag bij het klaverjassen. De 
hoogste score tijdens een pot 2144 punten door ploeg 
Mulder. Ploeg Daniëls had de laagste score tijdens een pot 
met 360 punten.  
8 mensen deden mee bij de vrije deelname. Daarbij is 
Janneke Schnuck 1e geworden met 6404 punten. De 
poedelprijs ging naar Anno Ottens met 5693 punten.  
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Mini-zeskamp 

 
Zoals onze weerman Henk had voorspeld konden de 
kinderen vanmiddag hun korte broek aan.  
Spel 1 Kleerhangerspel: De jongste deelnemers starten met 
de kleerhangers in hun kruiwagens en legden een parcours 
af. Aan het einde van dit parcours stond de volgende groep 
kinderen met hun pingpongbatje klaar om de kleerhanger 
over te nemen. De derde groep stond verderop klaar met de 
pizzadrager om de kleerhanger naar het eindpunt te 
brengen. Vanaf achter een dranghek probeerden ze de 
kleerhangers op te hangen. Kinderen met lange armen 
waren hierbij in hun voordeel.  
Spel 2 Fietsbandspel: 10 kinderen maakten hand in hand 
een lange rij. Ieder kind stapte door de fietsband met het 
hele lichaam zonder elkaar los te laten. Ploeg Daniëls raakte 
hierbij even in de knoop. Wanneer iedereen er doorheen 
was geweest leverde dit een blok op. Alle teams hadden hun 
eigen kleur blokken. De jongste deelnemers brachten deze 
blokken dan naar de bouwtafel. Wanneer de bouwers een 
complete, rechte toren hadden stopte de tijd.  
Spel 3 Het yoghurtspel: Bij dit spel was het doel om zoveel 
mogelijk yoghurt over te brengen. De bekers yoghurt 
werden niet met de handen over geschonken, maar dit 
moest met de voeten gebeuren. Niet iedereen hield ervan 
om vies te worden van de yoghurt. Mark de Vries (ploeg 
Kirchhoff) was hier een van. Hij pakte de beker maar met 2 
vingers bij het randje op. Daarnaast hoorde je overal wel 
wat gegil van de kinderen wanneer er geknoeid werd. In de 
eerste beker van ploeg Schuurman zaten helaas nog maar 2 
drupjes. Maar alle beetjes helpen. 
Spel 4 Moertjesspel: Op een pingpongbatje brachten de 
kinderen de moeren over naar de schroefdraad. Deze moer 
moest van het begin tot eind over de draad gedraaid 
worden. 

Spel 4 Moertjesspel: Op een pingpongbatje brachten de kinderen 
de moeren over naar de schroefdraad. Deze moer moest van het 
begin tot eind over de draad gedraaid worden. Daarna werd de 
moer op een lepel in de mond richting de eindstreep gebracht. 
Hierbij waren aardig wat gespannen gezichten te zien. Aan het 
eind moest de moer van een afstandje in een emmer worden 
gegooid. De ploeg met de meeste moeren in de emmer won.  
Spel 5 Buikschuifspel: Het doel van dit spel was om via het 
parcours alle blikken met een tennisbal van de tafel te gooien. 
Fanatieke hockeyers brachten de bal naar het volgende punt. 2 
aan 2 moesten de kinderen de tennisbal tussen hun hoofd 
richting de buikschuivers brengen. Milan Roossien begeleidde 
Stefan Lammers (ploeg Schuurman) hij had namelijk de bal voor 
zijn oog. Wanneer de bal aankwam mochten de buikschuivers 
van start. Al schuivend op hun buik moesten ze de blikken van 
tafel gooien. Ploeg Schuurman lukte het als eerste om alle blikken 
van tafel te gooien. Dit werd door iederen gevierd op de 
buikschuifbaan.  
Na al deze leuke spellen werd de mini-zeskamp beker  aan ploeg 
Mulder uitgereikt. Met de beker deden ze hun verdiende 
ereronde over de brink.  
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Wist u dat? 

 

• Dievie Drenth (ploeg Kirchhoff) woensdag voor de 
25ste keer mee deed met klaverjassen 

• Alie Oosterman erg benieuwd is naar de hond van 
de EHBO  

• Jan Boers veel wist-u-datjes aanlevert 
• Dinsdagnacht de keet + auto van de radio zijn 

gesaboteerd  
• De daders ondanks hun vermomming van helmen, 

mutsen en lange jassen toch zijn herkend op de 
camerabeelden 

• Joeri Erkelens (ploeg Kirchhoff) onder het 
buikschuiven moest plassen. Joeri vertelde Marko 
dat een boompje pakken sneller ging dan naar de 
pleemobiel gaan 

• De EHBO dinsdagavond bij handbal het publiek 
heeft geteld, dit waren meer dan 350 man 

• De pinautomaat het weer doet 
• Jos Hofsteenge zich tijdens de mini-zeskamp druk 

maakte over de opstelling van de pionnen, maar 
gewoon het verkeerde spel voor zich had 

• Rianne Abbring vandaag jarig is. Gefeliciteerd! 
• Zaterdagavond na de playbackshow er een grote 

vuurwerkshow is, gesponsord door 
vuurwerkbedrijf Boem Boem Kregel 

• Er voor zaterdag 28 mei nog plek is in de bus naar 
Pesse voor het laatste optreden van Status Quo. 
Voor meer informatie vraag Harry Nijborg 
0620441260 

• Anneke Greving & Alie Oosterman het gordijn van 
het podium voor zaterdag in tweeën hebben 
geknipt 

• De kar voor het podium van Erik Dijkema in de 
sloot gereden is 

• Marko Kirchhoff een omhelzing kreeg van Karlijn 
Steenge (1jaar) en Trijnie Schuiling vertelde dat dit 
hem goed stond 

• Annemiek Visser een middagje sjoelen in ‘t 
Holthuys vergeleek met een middagje sauna 

• De brink tijdens de mini-zeskamp extra witte lijnen 
had dankzij de geknoeide yoghurt. Deze witte 
lijnen wel wat glibberig waren 
 

  Schuurman Boonstra Zeubring Mulder Kirchhoff daniëls 

Klaverjassen (55+) 2 3 1 5 6 4 

Mini-Zeskamp 3 5 2 6 1 4 

Sjoelen 3 5 2 6 4 1 

Tussenstand 

woensdag 
42 38,5 28 52 35,5 35 

Plaats 2 3 6 1 4 5 
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Sjoelen 

 
In ‘t Holthuys was veel publiek aanwezig. Het viel 
Annemiek Visser vooral op dat er veel kinderen en 
kleinkinderen aanwezig waren.  
Klaas en Hetty Behling (ploeg Zeubring) deden voor de 
eerste keer mee bij het sjoelen. Het was vooral voor 
Hetty even wennen dat ze nu ook bij de 55+ groep 
hoort. Klaas had het op sommige momenten drukker 
met kletsen dan sjoelen. Dit hield de boel af en toe wat 
op.  
De uitslag van de totaalscore was spannend, want de 
uitslagen lagen dicht bij elkaar.  
Ook Rika Hekman (ploeg Daniëls) deed dit jaar voor 
het eerst mee. Zij haalde meteen de meeste punten 
voor de ploeg, maar liefst 680.  
Aaltje Mulder (ploeg Boonstra) scoorde vandaag de 
meeste punten. Ze had de hoogste score van 693 
punten.  
Hierna wou Aaltje het ook bij de vrije deelname 
proberen. Iedereen dacht dat ze wel weer zou winnen, 
maar Jantje Hulshof werd 1e en won een lekkere 
rollade. 
Wilma Houwing deed bij de vrije deelname voor de 
eerste keer mee. Ondanks dat ze heel weinig kan zien 
deed ze het goed. Ze kan zo mee doen met de 
Paralympics.  

oproep 

 
Dinsdag is Thom van der Werff onderweg naar de 
sporthal zijn telefoon verloren. Het gaat om een 
iPhone 4s met zwart hoesje. Hij fietste vanaf de 
Zuidlaarderweg via de Veldweg langs de HUBO.  
Heeft iemand zijn telefoon gevonden/gezien? Thom 
woont op Zuidlaarderweg 60 en is te bereiken op het 
volgende nummer: 0611309133.  

Prijsvraag 

 
Helaas hebben we nog weinig antwoorden op onze 
prijsvraag binnen gekregen. Geef je antwoord snel aan 
ons door en maak kans op een leuke prijs!  
Ook bij de Radio Sport en Spel hebben ze een leuke 
prijsvraag. Laat je antwoord aan hun weten!  


