Kirchhoff

Boonstra Zeubring Daniëls Schuurman Mulder

De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden

Jeu de boules
Zwemmen
Dit jaar was het zwemmen een apart onderdeel. De
ploegen gingen bij de 300 meter erg hard van start.
Het publiek stond met verbazing te kijken. Peter
Westerhoff (ploegleider Schuurman) moest hiervoor
ook in de baan. Erg knap na zo’n week.
Hierna volgde het estafette zwemmen. Ploeg
Boonstra had vader, zoon & dochter Dekker in de
baan. Aan de finish was te zien dat de familie Dekker
een goede “zwemband” heeft.
De score van beide onderdelen werden
samengevoegd en hier kwam 1 winnaar uit.

Streetvoetbal
Bij het streetvoetbal waren een paar sportieve
partijen te zien. De ballen vlogen het publiek om de
oren. Met gevaar voor eigen leven hebben wij de
wedstrijden bekeken.
De wedstrijd tussen ploeg Schuurman en ploeg
Boonstra was erg spannend. Vooral de ouders van
de kinderen van ploeg Schuurman vonden dit. Zij
vonden het misschien nog wel spannender dan de
kinderen zelf.

Dit jaar was er weer een dappere meid te vinden
tussen de doelpalen bij ploeg Boonstra. Jet Boelens
goed gekeept!

Gerard Schoenmaker (CD) legde eerst duidelijk de regels
uit. De ploeg die als eerst 4 punten scoorde won.
Meteen de eerste wedstrijd tussen ploeg Zeubring en ploeg
Daniëls was een lange pot. Beide ploegen scoorden elke
pot om en om 1 punt. De stand was 3-3, maar uiteindelijk
won ploeg Daniëls.
Het meetlint moest vaak van pas komen. Veel ballen lagen
vaak dicht bij elkaar.
Tussendoor kon er nog genoten worden van lekker Franse
hapjes.

Voetbal
Vrijdagmiddag begon het voetbal op een vers gemaaid
veld. Ploeg Daniëls en ploeg Kirchhoff beten het spits af.
Erwin te Bos (ploeg Kirchhoff) was hierbij nog niet
aanwezig, hij dacht dat het voetbal om 13.00 uur begon.
Geert Dekker (coach ploeg Boonstra) kwam het veld op
gelopen in de mooie rood-wit gestreepte broek van Roelie
Stiekema. Michiel Bijmolen vergiste zich tijdens het keepen
in het ‘vlakke’ veld waardoor ploeg Zeubring op
1-0 voorsprong kwam. De tweede wedstrijd durfde hij het
waarschijnlijk niet meer aan en nam Henk Steenge het
over.
De strijd om de 3e 4e plek moest bepaald worden dankzij
strafschoppen.
Helaas raakte Bart Hamstra (ploegleider Mulder)
geblesseerd aan zijn knie. Beterschap!
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Boonstra Zeubring Daniëls Schuurman Mulder
Wist u dat?

Fietsoriëntatierit

•

De Vrouwen van Nu hadden een prachtige route
voorbereid. De deelnemers troffen het met ‘t weer. Er
was een recordaantal vrije deelnemers, maar liefst 243!

•

Lisanne Buutkamp (ploegleider Daniëls) maakte zich
nogal zorgen over de jeugd, Fleur Middel & Elles
Lanting. Er waren al 2 ploegen van de volwassenen
binnen voordat zij weer bij café de Grutter aankwamen.
Bij aankomst riepen de meiden dat ze nooit weer
meededen.

•

De antwoorden van de FietsOriënteringsTocht zijn als
volgt:
1. Liedje
Lang zal hij leven in de gloria
2. Tekening
2 gezichten en vaas
3. Logement
Scheibershof
4. Natuurgebied
Molenveld
5. Drents rijm
Ik
6. Poortplek
de zevensprong
7. Recept
Bonenbrij
8. Gedenkteken
Roelof Schuiling

•
•

•

•
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•

Er zat veel verschil tussen de scores bij de vrije
deelnames. Zo had 1 groep de maximale score van 120
punten. Zij hadden alle antwoorden goed!
Ook was er een groep met de laagste score, zij hadden 0
punten, geen enkele vraag goed beantwoord.
Niet alle prijzen zijn afgehaald. Dit kan nog ALLEEN
zondagmorgen vanaf 10.00 uur @ Roelie Buss;Riggel 10
Korte route:
1e Hamminga’s
2e B B Bees

Bedankje
CD, de ploegleiders & de pers willen ploeg Schuurman
bedanken voor het lekkere ontbijt in de voetbalkantine
vrijdagochtend.
Dit ontbijt werd gesponsord door Slagerij Aling,
Versspecialist Martens, Bakker Pots & Coop Schippers.
Henk, Berry & Sjaak bedankt voor de goeie service.
VVAnnen bedankt voor de locatie.

Verzoek

Lange route:
2e Kupers
3e Westervelders

Zwemmen
Jeu de Boules
Streetveld voetbal
Voetbal
Fietsoriënteringsrit jeugd
Fietsoriënteringsrit ouderen
Tussenstand
vrijdag
Plaats

•

Henny Devigus vandaag 65 jaar is geworden.
Gefeliciteerd!
De geldautomaat in Annen niet word bijgevuld
wanneer er voertuigen op NP staan geparkeerd.
Let hier voortaan op!
Harry Nijborg zich afvraagt of een vrouw die
zwanger is van een 2-eiige tweeling door 2
mannen bevrucht kan zijn
Marisca Luinge geen rondje bier geeft, maar een
rondje ijs
De duivenvereniging volgend jaar mee doet met
S&S. De duiven worden gespoten in eigen kleur
De schietvereniging doet ook mee
Leonie Steenbergen met handbal bij de
Olympische Spelen in Rio staat te keepen
De voetbal beker met een ketting slot vast zat aan
Harmen Clement
Harmen Clement met de voetbal beker wou
slapen en deze al om 21.00uur in bed lag te
wachten
De aanhanger van CD niet goed vast zat. De
aanhanger besloot op de Kruisstraat zijn eigen
weg te gaan

Wil iedereen die deze week foto’s heeft gemaakt deze
opsturen naar pr@annen-info.nl. Gedurende volgende
week komen alle foto’s online te staan.
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