Dinsdag 23 mei 2017
Opening: Na een jaar van wachten, trainen en sparen is de 46e S&S week weer van start gegaan. De opening begon
met een spectaculaire demonstratie van Drenthina, SV Annen, The Commissie Girls & She Wolves. En eindelijk maar
toch was het zover: De officiële opening. Met daverend geweld werden de ploegleiding, de Sport&Spel Commissie &
de Anonieme Pers aan het dorp gepresenteerd. Na zo’n enthousiaste start verwachten wij dat de rest van de week
net zo gezellig verloopt.
Biljarten: De biljarters maken DE officiële opening niet mee, deze mannen en vrouwen zijn al vroeg in de avond met
hun voorbereidingen bezig. Laken gecontroleerd, de keu opgepoetst & om klokslag 18:00 uur wordt de eerste stoot
gedaan. De twee jonkies A.K.A. debutanten Gert Schoo & Niels Honebecke van Ploeg Blauw wisten zich redelijk
staande te houden tussen de oud gedienden. Niels is blij dat hij meer caramboles heeft gehaald dan Hendrik Popken
van Ploeg Oranje. Luuk Ottens (Groen) speelde ver onder zijn kunnen maar Dirk Klunder (Rood) haalde zijn hoogste
score ooit!
Bridge: Je voelt de spanning al als je binnenkomt bij de Grutter. Doodse stilte & het zweet druipt van de spelers af.
Ploeg Oranje haalde vanavond 6 punten en dit werd op gepaste wijze gevierd. Helaas voor de andere Ploegen was het
net een Bridge-too-far.
Volleybal: Na verschillende zenuwslopende wedstrijden moesten Ploeg Roze en Geel uiteindelijk voor de 5e en 6e plek
tegen elkaar strijden. Met een eindstand van 17-28 is Ploeg Roze op de laatste plek geëindigd. Ploeg Groen en Blauw
speelden tegen elkaar voor de 3 e en 4e plek. Waar in het begin al snel leek dat Ploeg Groen zou winnen, heeft Ploeg
Blauw op een Duitse manier met een puntje verschil toch nog de 3e plaats weten te bemachtigen. De finale werd
gespeeld door Ploeg Oranje en Rood. De 1e set werd gewonnen door Ploeg Oranje maar Rood kwam goed terug door
de 2e set te winnen. Het publiek werd helemaal wild! Uiteindelijk wist Ploeg Oranje de laatste set te winnen waardoor
ze de 6 punten in hun zak konden steken.
Dammen: Ondertussen werd er in het Dorpshuis flink met de damstenen heen en weer geschoven om de punten
voor de Ploegen binnen te halen. Na 46 jaar Dammen stopt de vereniging helaas met het bestaan door te weinig
leden.
Wij bedanken iedereen die hier in de Sport en Spel-Jaren een ‘DAM-STEEN’ aan heeft bijgedragen.

In deze tweede rubriek: Jantienus Steenbergen
Jantienus en zijn vrouw Anneke ontvangen ons hartelijk, en Jantienus blijkt al wat voorwerk gedaan te hebben. Hij was nl.
destijds correspondent bij de Drentse Courant (voorloper van het Dagblad van het Noorden) en heeft krantenartikelen en foto’s
bewaard. Erg leuk om te lezen en grappig om te zien welke sportkleding er gedragen werd.
Jantienus was ploegleider aan de Zuidlaarderweg in 1980 en 1981 met Max Boelens als assistent, en aan de Strengakkers van
1986 t/m 1988 met assistenten: Allet Doedens, Jappie Tiersma en Geert Anninga. In die tijd waren er zeven ploegen in plaats
van zes. In de tijd dat hij ploegleider was hadden ze op de donderdagmiddag op de Brink een heel origineel onderdeel:
bromfietsbehendigheidswedstrijd (leuk woord voor galgje). Het leukste onderdeel van de S&S-week vind Jantienus de Zeskamp.
Mooi was ook het moment dat de playbackshow erbij kwam, de kroeg barste uit zijn voegen zoveel mensen kwamen er op af.
De playbackshow was eerst alleen maar vrije deelname. Na afloop van een onderdeel gingen de ploegen allemaal naar de
diverse cafes (sponsoren van de ploeg), daar ging het feest dan nog even verder. Benieuwd naar het hele interview?
Klik dan <hier>.

PLOEG GEEL
Vandaag zet ploeg Geel hun Crew & harde
gele kern in het zonnetje.
De Crew bestaat uit Herma Ensink en Ina Mulder. Gedurende de
week zijn zij de rechterhand van de ploegleiding. De was, eten en
drinken, coördinatie van de vrijwilligers en vele andere taken
worden opgepakt door onze Crew. Dames BEDANKT!
Daarnaast hebben ze een vaste harde kern van enkele vrijwilligers
die zich elk jaar op verschillende manieren inzetten voor de buurt.
Altijd zijn deze mensen bereid om te helpen daar waar nodig is. Al
jaren kan de ploegleiding rekenen op de hulp en steun van deze
keiharde gele kern! Lieve Geesje ten Berge, Caroline Hulshof,
Ernst Hulshof, Bert Bentum, Sylvia Oskam en Johan Adriaanse.
THUMBS UP FOR YOU!
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Wij welgeteld 0 Wist-U-Datjes in de voorbereidingen hebben ontvangen?
Wij jullie hier enorm voor willen bedanken en morgen minstens voor het dubbele gaan?
Zelfs de voorzitter van de S&S Commissie nog even moet wennen aan de nieuwe ploegnamen?
Dit zelfs zo ver ging dat hij Ploeg Boonstra omriep i.p.v Ploeg Rood?
De zus van Bart Schuiling ook bij de Anonieme Pers zit?
De Commissie Dorpsbelangen fietsvlaggetjes verkoopt voor €1,- per stuk?
Deze te verkrijgen zijn bij Anneke Greving?
Er een sleutel gevonden is in de Sporthal en deze hier opgehaald kan worden?
De zoon van Peter Boonstra vroeg of hij eerder naar huis mocht dan zijn vader?
Trijnie Schuiling heeft gelogen over haar leeftijd in de vlog?
De oudere generatie van de Anonieme Pers dit wel begrijpt?
Marko Kirchhoff zijn Pink Panther pak ‘s nachts aanhoudt om maden te kweken voor vissen volgend
jaar?
Wij hem misschien even moeten vertellen dat er geen onderdeel Vissen is?
Carin de Valk goed voorbereid op stap gaat met Powerbank en al maar haar mobiel thuis laat liggen?
Het programma voor de volgende dag in het Programmaboekje te vinden is?
Wij deze niet zullen plaatsen in het bulletin?
De maandag in het teken stond als ‘Roze Maandag’?
De ploegleiders in de avonduren geheel in het roze gekleed waren?
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