Kirchhoff

Boonstra Zeubring Daniëls Schuurman Mulder

De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden

zeskamp
De zeskamp begon zoals gewoonlijk met een
voorstelronde. Tijdens de voorstelronde had ploeg
Zeubring een rookmachine met blauwe rook. Toen het
veld weer zichtbaar was kon de zeskamp beginnen.
Spel 1 Blokkenspel: De blokken worden door koppels met
2 touwtjes over het parcours gebracht. Er was uiterste
concentratie op de gezichten af te lezen. Aan het eind van
het parcours moest met de scheve blokken een rechte
stapel gebouwd worden.
Spel 2 Kapstokkenspel: Het doel was om zoveel mogelijk
kleerhangers over te brengen en op te hangen. De
hangers werden met behulp van pizzadragers
overgegooid, wanneer hij viel moesten ze opnieuw
beginnen. Luke Lesschen (ploeg Boonstra) probeerde met
een snoekduik nog een kleerhanger te redden, maar
helaas. De ploeg met de meest opgehangen kleerhangers
won.
Spel 3 Kratlopen: Per koppel werden puzzelstukken al
kratlopend naar de overkant gebracht. De puzzelstukken
gingen ongegeneerd zo bij de broek in. Het overbrengen
bleek nogal een opgave te zijn voor sommigen. Het
duurde dan ook even voordat de eerste puzzelstukken
overgebracht waren. Met de puzzelstukken kon aan het
eind de vlag van Annen gemaakt worden.
Spel 4 Emmer met touwenspel: Er moest zoveel mogelijk
water worden overgebracht. Dit moest gebeuren met een
emmer met daaraan 4 touwen waarmee de deelnemers
de emmer moesten tillen. Alle teams hadden
verschillende tactieken om het water over te schenken.
Spel 5 Dakgotenspel: Bij dit spel hadden de deelnemers
een beetje verkoeling. Met een dakgoot op het hoofd van
2 spelers, moesten ze via hindernissen water overbrengen

naar de overkant. Af en toe klotste er een scheut water over
de deelnemers. Aan de gil van Jeanet Sevinga (ploeg
Kirchhoff) was te vernemen dat het water aardig koud was.
Spel 6 Tapijt-skiloopspel: Iedereen is wel bekend met dit
spel. De ploegen moesten de heenweg tapijtspringen en de
terugweg skilopen. Bij sommige ploegen trokken de mannen
zo hard aan het tapijt dat de achterste springers er niet meer
op stonden.
Captainspel: Het captainspel bestond uit 2 onderdelen. De
ploegleiders moesten beginnen met skilopen. Zodra ze over
de finish waren werd de tijd gestopt. Het tweede onderdeel
was: hoe lang kun jij je biertje laten staan? Niels Honebecke
(ploeg Mulder) moest invallen voor Bart Hamstra vanwege
zijn blessure. Waarschijnlijk had Niels deze week al genoeg
biertjes gehad en kon hij er niet te lang naar kijken.
De Commissie Dorpsbelangen beker is uiteindelijk gewonnen
door ploeg Kirchhoff.

playback
De playback begon weer met een voorstelronde van de jury. Het is
dit jaar een onafhankelijke jury die niet omgekocht kon worden.
Mini’s: De hippie’s van ploeg Boonstra mochten de playbackavond
openen. Een podium vol verschillende nummers en dansen. Ploeg
Zeubring deed een bekend nummer van de film Annie. Door de
weeskindertjes werd het podium gepoetst, het is een zwaar
bestaan. Daarna kwamen The Watergirls van ploeg Mulder. Hun
weerbericht was wat anders dan het weer dat we deze week
hebben gehad, maar het was een mooi optreden. De monstertjes
van ploeg Kirchhoff swingden achter de glitterende zangeressen
over het podium. Ploeg Daniëls had 4 nummers in een act.
Afwisselende nummer met een vette beat! De politie was
vanavond aanwezig bij ploeg Schuurman. Een grote groep stoere
jongens en meiden waarbij de politie met geweren mee deed.

Kirchhoff

Boonstra Zeubring Daniëls Schuurman Mulder

Jeugd: Girls vs Boys bij ploeg Schuurman. De twee stoere boys
wisselden af met de dansende girls. Ploeg Boonstra kwam
vanuit de schoolbanken om 2 nummers door elkaar neer te
zetten. De mooi gekleede dames van ploeg Zeubring zette een
strakke dans neer op hun nummer. De hele zaal danste mee op
het nummer van ploeg Mulder I wanne dance with somebody.
De Dudettes waren vanavond ook weer aanwezig, ploeg
Kirchhoff was niet van echt te onderscheiden. Tot slot mocht
ploeg Daniëls nog. Weer alleen maar dames die op het podium
spetterden.
Volwassenen: Even terug in de tijd met ploeg Daniëls, Boogy
Wonderland. Glitter and glamour met plots het hele podium
vol dansers en danseressen. Ploeg Schuurman werd met de
taxi het podium op gereden. 1 man wist met zijn vrouwen veel
verschillende acts op te zetten. Daar waren ze dan eindelijk, de
He Wolves van ploeg Boonstra. Ze hadden hun bodygard
meegenomen zodat ze veilig konden optreden. Ploeg Zeubring
had het podium omgetoverd tot een ouderwetse kroeg. De
dames stonden op de dansvloer terwijl de mannen een biertje
dronken. Bij ploeg Mulder danste de hele groep strak mee op
de muziek. Achter hun stond de swingende band. Niet
iedereen verwachte deze muziek bij de Macarena van ploeg
Kirchhoff. Ze begonnen met een rockgroep, daarna kwam
reggae en met z’n allen sloten ze af op de originele versie.
Ploegleiding: De Alpen in met ploeg Kirchhoff. Lekkerding
Heidie werd ondersteund door 2 Tiroler mannen. Een Live
optreden van ploeg Daniëls met hun eigen geschreven en
gezongen sport&spelweek nummer. Ook ploeg Schuurman
begon in de schoolbanken. Om de beurt zetten de ploegleiders
een leuk optreden neer. Bram van Bastelaar had uitschuifbare
borsten. Bij ploeg Boonstra stond hun act in het thema van
bier. Ondertussen toverden de mannen zich tijdens de act om
tot vrouwen. Harmen was bij ploeg Zeubring de reddende
engel voor Carin, hij heeft haar weer tot leven gewekt. Met de
dorpsvlag in hun hand lieten ze weten waarvoor zij bestaan.
Tot slot belandde ploeg Mulder in de supermarkt. Alle
aanbiedingen van deze week kwamen voorbij. Spaart u ook
zegeltjes? Deze kassa gaat zo sluiten.

Wist u dat?
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Wij Jan Greving willen bedanken voor het kopiëren
van de bulletins iedere ochtend
Gerrit Ploeg (chauffeur ploeg Zeubring) vind dat hij na
25 jaar trouwe dienst wel een lintje verdient
Zelfs in Estland de sport en spelweek op de voet wordt
gevolgd door Zeubring supporter Nieke Hoenjet
Volgende week de snorkellessen weer beginnen. Geef
je op bij Gineke de Jong
Er een ontmoeting heeft plaats gevonden tussen de
He Wolves en de She Wolves
Egbert Mulder met een uurtje oefenen de playbackact
van Bart Hamstra heeft overgenomen
De persies meededen met de playback
Dat Miriam Drenth en Lotte Haddering het een poosje
van ons hebben overgenomen
De playback foto’s opgestuurd kunnen worden naar
pr@annen-info.nl
De EHBO gelukkig een vrij rustige week heeft gehad
Leandra Oudman, vriendin van Daniel Klunder, nat
wordt van Jan Boers
Ploeg Mulder bij spel 4 van de zeskamp gaten in hun
emmer hadden, maar dit spel toch hebben gewonnen
Hillechienus Popken pannenkoeken uit de diepvries
heel lekker vind
Hij niet door had dat dit een pizzabodem was
De Sport & Spelweek tot en met de playback heel
spannend was, het was een top week!
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