
De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden 

Brinkloop 

 
Na harde sprintjes, gekke en serieuze gezichten en geen 
ongelukken is de brinkloop dit jaar weer soepel 
verlopen. Het viel ons op dat ploeg Zeubring bij de 
categorie t/m 11 jaar een hele jonge deelneemster had, 
Roosje Verwoerd. Ze heeft het ontzettend goed gedaan!  

Dorpsomloop 

 
De spelbedenkers/bouwers hebben dit jaar weer mooie spellen 
bedacht. Dit is wel een applausje waard! 
@Kirchhoff: Bij dit spel gingen de ploegen op vakantie. 
Schoonmoeder moest in de bak op het dak, en de rest moest 
spullen inpakken. De volle auto werd daarna met de sleepkabel 
over het parcours getrokken. Maar wat de bestuurder niet wist, 
was dat het stuur andersom werkte. Moeilijk te besturen dus. 
Wanneer de auto op eindbestemming uitgepakt was stopte de 
tijd. @Daniëls: Ballen moesten overgebracht worden via een 
parcours. Een onderdeel van dit parcours was een soort wipe-out 
hindernis. Wanneer de ballen het einde bereikten moesten ze in 
een korft gegooid worden. De ploeg met de meeste ballen en de 
beste tijd won. Henk Geert van der Meulen (ploeg Zeubring) 
presteerde het nog om in de laatste seconde te scoren. 
@Zeubring: Bij aankomst was meteen de stormbaan te zien. Een 
aantal personen moesten met een emmer op de rug water 
overbrengen naar de skelter. Lydian Tuinman (ploeg Mulder) wou 
niet nat worden dus ging ze op de skelter zitten. Maar boven 
deze skelter hingen 2 lekke emmers die leeg liepen boven de 
bestuurder. Wel een nat pak dus. Sterke mannen moesten de 
skelter over de stormbaan trekken. @Schuurman: Hier waren 2 
onderdelen. Hakken en zagen & Wie is de sjaak? Bij hakken en 
zagen werd 1 persoon in een grote band over het parcours 
gesleept. En bij wie is de sjaak moesten de ploegleiders een vraag 
beantwoorden. De persoon die er het verst af zat was de sjaak. 
@Mulder: Hierbij was het doel om letters aan een plank te haken 
en de zin Ploeg aan de wepel te vormen. Daarnaast werd voor 
extra punten Spongebob nog bekogeld met waterbalonnen.  En 
tussendoor moesten de deelnemers nog door een groot 
schuimbad. @Boonstra: Dit spel was in het teken van 
Bevrijdingsdag. Na touw slingeren en fietsen werd een jeep over 
de streep geduwd. Wanneer iedereen dit gedaan had kon er een 
vlag gemaakt worden en moesten de ploegleiders deze hijsen. 
@Eindspel: REN JE ROT! C.D. stelde een vraag. Wie dit goed 
beantwoordde (A, B of C) mocht door naar de volgende vraag. 
Ploeg Schuurman bleek de meeste kennis tehebben.  

Triatlon 

 
3 onderdelen dit jaar: Wielrennen, hardlopen en 
mountainbiken. De wielrenners mochten als eerst starten. 
Michiel Bijmolen (ploeg Boonstra) stond aan de start zijn 
ontbijt nog weg te werken. Zal hij hier ‘s ochtends moeite 
mee hebben gehad? De kopgroep fietste volgens Michiel 
Bijmolen en Erwin te Bos (ploeg Kirchhoff) er veel te hard 
(50km per uur) vandoor. Dit zagen beide heren niet zitten 
dus hebben ze onderweg bij Breeland een pauze gehouden. 
In de laatste ronde sloten ze weer aan. 
Daarna volgden de hardlopers. Er liep 1 dappere vrouw 
tussen alle heren: Klaske Hammingh (ploeg Kirchhoff). 
Ondanks dat ze laatste werd verdiende ze wel “6 punten” 
voor de vrouwen! Egbert Mulder (ploeg Mulder) moest 
meteen hard van start, maar had hier eigenlijk niet op 
gerekend. Dit in combinatie met de vorige avond verliep niet 
zo goed. Toch kwam hij als eerste over de finish. 
Het laatste onderdeel van de triatlon was mountainbiken. 
Ook bij dit onderdeel leverde ploeg Kirchhoff de enige vrouw: 
Kelly Smit. Erg dapper! Vlak voor de finish lag Dennis Hoster 
(ploeg Zeubring) op de 2e plek. Maar in de laatste bocht viel 
hij waardoor hij uiteindelijk als 4e finishte. Het is gelukkig 
goed afgelopen.  
De scores van alle onderdelen werden daarna bij elkaar 
opgeteld en daar kwam een winnaar uit. Dit was ploeg 
Mulder.  
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Tennis 

 
Op de tennisbaan was het gezellig druk. Zal dit komen 
omdat het niet zo vroeg was als andere jaren? Ploeg 
Boonstra was in hun voordeel omdat ze met 3 man in 
het veld stonden. Marisca Luinge is namelijk zwanger.  

Klaverjassen 

 

Voor de vrije deelname waren er gisteravond 16 
deelnemers. Er is maar 1 deelnemer onder de 55 jaar: 
Marinette Boersma. Martin Kamping (ploeg Schuurman) 
kon de spanning in het begin niet aan en gooide zijn bier 
over tafel. Dit leverde grote vertraging op. Daarna zei de 
wedstrijdleider dat iedereen om klokslag 12 uur klaar moet 
komen. Ook wij vragen ons af hoe dit bedoeld werd?!  

Wist u dat? 

 
• Alle attributen van de playback zaterdagnacht nog 

uit de sporthal moeten en buiten de hekken!!!  
• Betsy Wijnholds, Christa Martens & Heleen Boers 

vandaag jarig zijn. Gefeliciteerd!  
• Herma Ensink pas door had dat haar broek in de 

brand stond toen haar halve broekspijp al opgebrand 
was 

• C.D voor de brinkloop aan zelf nog een sprintje moest 
trekken om de estafette stokjes op te halen 

• Jacob Okken opgewonden wordt als je aan z’n 
handen zit 

• Luuk Hoven moest huilen toen hij hoorde dat Jos 
Verstappen naar Redbull ging 

• Ploeg Daniëls hun deelneemster Cindy de Jonge bij 
het dorpsomloop spel van ploeg Zeubring heeft laten 
staan. En dat Arlet Hadderingh (ploeg Zeubring) haar 
terug heeft gebracht 

• Petra en Greetje Zondag 2 avonden hebben 
vergaderd om hun playlist voor Radio SenS rond te 
krijgen voor hun show ‘de Zondagjes op donderdag’ 

• Ploeg Kirchhoff hun eigen befaamde 
dorpsomloopbeker heeft gewonnen, de 
burgemeester van de kruisakkers dit niet leuk vind  

• Er in Annen fietsen in de bomen groeien 
• De persies moeite hadden om alle info in dit bulletin 

te krijgen 
• Er voorwerpen gevonden zijn op de brink: 

Loopsschoennen geel zwart wit, voetbalschoenen 
zwart wit, jasje VVAnnen met initialen JB, af te halen 
bij Bartelaar 5. VVAnnen jasje met initialen SdV af te 
halen in kantine voetbalveld 

• Jarno Drenth de bbqfiets erg miste, hij had vreselijke 
honger na de dorpsomloop 
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Darten 

 
Het darten in Café d’ Anneroele was haast niet van de 
pro’s (bekend van tv) te onderscheiden.  
De schrijvers van het darten stonden er met gevaar voor 
eigen leven. De pijlen vlogen soms alle kanten op. Sam 
vd Laan (ploeg Zeubring) moedigde zijn eigen pijlen aan 
door bij elke worp “hupsakee” te zeggen.  
Bij de volwassenen was zelfs een bekend darter 
aanwezig. De enige echte Peter Wright. Barelt Schuiling 
(ploeg Kirchhoff) wist deze act goed neer te zetten.  
Ook dit jaar was de fanclub van Luxie Hoven (ploeg 
Mulder) weer aanwezig, erg gezellig!  
 
Jelmer Douma (ploeg Schuurman) had een uitgooi van 
94 met een dubbele boule.  

schuurman boonstra zeubring mulder kirchhoff daniëls 

Triatlon 5 2 3,5 6 1 3,5 

Dorpsomloop 

Spel Schuurman 6 4 2,5 1 5 2,5 

Spel Boonstra 4 6 1 2 5 3 

Spel Zeubring 6 1 2 4 5 3 

Spel Mulder 2 5 4 3 1 6 

Spel Kirchhoff 5 3 2 1 6 4 

Spel Daniëls 2 1 3 4 6 5 

Eindspel 6 2 3,5 5 3,5 1 

Brinkloop 4 5,5 1 5,5 2 3 

Tennis 2 4 6 3 1 5 

Darten 3 1 6 4 2 5 

Klaverjassen (<55) 2 5 6 1 3 4 

Tussenstand 

donderdag 

Plaats 
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