
Hallo Anneroelen. Mijn naam is Tim Zwiers en woon en werk momenteel in Parijs. Inmiddels ben ik 30 
jaar waarvan ik 18 jaar in Annen heb gewoond. Ik ben vertrokken in 2006 en ben helaas ook niet meer 
zo vaak in Annen te vinden. Vooral het bos, de taal en de saamhorigheid van het dorp is wat ik het 
meeste mis. Anneroelen zouden mij vast wel ergens van kennen, als je eenmaal ergens 18 jaar woont 
kom je elkaar vast wel eens tegen! Mijn ouders wonen nog wel in Annen en als ik dan toch in Annen 

ben breng ik af en toe ook nog een bezoekje aan de beste kapster van Nederland. Als je mij vraagt wat mijn mooiste 
herinnering is aan Annen dan moet ik wel de Sport & Spelweek zeggen en dat is absoluut niet om de slijmen. Ik hoorde 
altijd bij Ploeg Schuiling, inmiddels Ploeg Roze geworden. Alleen maar gezelligheid, dat is hoe ik deze week zou 
omschrijven. Vooral de dorpsomloop was 1 van mijn favoriete onderdelen. Mijn boodschap voor de Anneroelen? Die 
hebben geen boodschap nodig, dat is het mooie aan Annen!

Dinsdag 8 mei 2018

Biljarten: Zal het biljarten niet NOG leuker zijn om naar te kijken als er een dress-code zou zijn? 
Vrouwen in gala en de mannen in drie-delig pak zoals de arbiters? Of zal dit teveel afleiden 
van het biljartspel? Wat ons betreft hebben ze geen ‘keus’. De stemming zat er zo goed in dat
dit zelfs doorging tot op het terras. Luuk Ottens stak 71 punten in zijn pocket en had hiermee 
de hoogste score. De biljartballen bleven de hele avond rollen en rolden uiteindelijk de kant op van Ploeg Groen.

Volleybal: Het niveau lag dit lag dit jaar net zo hoog als het net. Het enthousiasme en fanatisme spatte er van af! Misschien 
kwam dit door meerdere familieleden in hetzelfde team? De ploegen werden weer flink toegejuicht door alle trouwe 
supporters op de tribune. Net als vorig jaar streden Ploeg Roze en Ploeg Geel om de 5e en 6e plaats
maar dit jaar besloten ze om de punten te delen. Het spel stopte omdat de tijd om was. 
Dit vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder. Na een smashing final liep
Ploeg Oranje een blauwtje omdat ze de 1e plaats net niet hebben gehaald. Maar uiteindelijk is 
volleybal gewoon een intensere versie van ‘Laat de ballon de vloer niet raken’.

Bridge: Sssssst! Sssssst! Als je de Grutter binnenstapt op de maandagavond kan je een spelt 
horen vallen. Bridge is denken en spelen, niet de tegenstander vervelen. 
Geef geen commentaar, in woord noch gebaar.  Bridge blijft slechts mooi, met je gezicht in de plooi. Lippen op elkaar en 
spelen maar! Na een avondje Bridge-Fight wist Ploeg Groen de 6 punten over de ‘Bridge’ te slepen.

Dammen: Nadat iedereen vorig jaar afscheid heeft genomen van dammen heeft dit onderdeel zich keihard teruggeslagen. 
Met behulp van Berend Menninga heeft de Commissie de organisatie op zich genomen. Het was zo’n succes dat er volgend 
jaar waarschijnlijk drankhekken moeten worden geplaatst. De spanning was in het Dorpshuis goed te voelen terwijl de 
damstenen van voor naar achter van links naar rechts werden geschoven. Om de stand nog een beetje in te ‘dammen’ waren 
er 2 ploegen die met hetzelfde aantal punten eindigden. Ploeg Roze en Ploeg Oranje kregen beide 2,5 punt. Uiteindelijk verliet 
Ploeg Geel met 6 punten het Damhuis.

LADIES & GENTLEMAN! De opening verliep iets anders dan voorgaande jaren. Geen dans en muziek maar wel een mini-

pubquiz. Annemiek van de Commissie Dorpsbelangen warmde het publiek op waarnaar het officiële voorstellen van de 

ploegleiding begon. Mastercaller GERRRTTTT SCHOOOO stelde op gepaste wijze de ploegleiding voor aan het dorp. Gert 

schoo’t’ mooi op. Met een aantal oude en nieuwe gezichten begonnen we aan een zonnige, sportieve, gezellige 47e Sport & 

Spelweek. Vanuit de Sporthal vlogen diverse deelnemers alle kanten op voor de verschillende onderdelen van de 

maandagavond!



Mulder

o De tribune maandagavond al om 18:00 oranje kleurde?
o De Sport & Spelweek live te volgen is op Radio AA en Hunze?
o Dit kan via de ether op 105.6 FM en via de kabel op 101.0?
o Peter Boonstra niet de oudste ploegleider is maar wel het oudste lijkt?
o Jans Hoorn en Carin de Valk papegaai fluisteraars zijn?
o Bram van Bastelaar zich goed ingeslapen heeft voor de Sport & Spelweek?
o Hij zich al 2 keer verslapen heeft voordat de week begon?
o Enrico van de Commissie Dambelangen is?
o Dennis Benes te laat op zijn eigen trouwdag was?
o Hij woensdagochtend tussen 09:00 en 11:00 zijn vrijgezellenfeest viert?
o Aaldert Martens wakker ligt van alle ploegkleuren?
o U niet boos bubbels kunt zeggen?
o Carola Vedder meedoet aan de mini-zeskamp?
o Zij hiervoor waarschijnlijk wel dispensatie heeft gekregen?
o De volleybal supporters hun kussens weer mee hadden genomen?
o Deze kussens zo langzamerhand misschien wel aan vervanging toe zijn?
o Er een paar ’knoeiers’ bij Ploeg Oranje zitten?

DE BLUES VAN EEN PLOEGLEIDER: TRRRRRRRIIIIIIIIINNG!

In de verte heur ik een trein . Vlak bie is een overweg. Ik wil nog oversteken, maor de wekker brengt 
mie terug op eerde. As een olle kerel kroep ik uut bèr. As een zombie zuik ik de douche op.
Het was de aofgelopen nacht laot worden. Maor heuil gezellig. Het was zo’n typische nacht, 
die je elk jaor wel hebt, maor waorvan je nooit wait wanneer die aovend valt. Sommigen deden 
nog hun best om de felbegeerde Nazitbeker te veroveren, anderen hadden nog dőst en sommigen 
vonden het gewoon nog te vroug om te gaon slaopen.
Jans, de kroegbaos, haar d’er ook wel schik in. De bierkraon bleef lopen en wie waren wel aangenaom gezelschap. De maisten
van ons hadden al een gehaktbal op (Jans haar lekkere ballen). Kees, ain van de ploegleiders, haar nog wel zin aan wat. Hij wus
allain niet wat. Patat haar e gain zin aan, kroket ook nait. Frikandel misschien of n aierbal. Hij wus het nog zo net niet . “Wat 
dochst van n zoere heren?”, Jans vreug het met een lachie in zien ogen. Nee, daor haar Kees gien zin in. Maor as Jans een 
zolte haar……….. Vief minuten later kwam Jans naor ons tou. “ Hou wilst hem hebben, Kees? “, vreug e. “ Dou maor, zoast hum 
hest en dan op een broodje”. Jans leup naor de keuken en was d’ er heul gauw weer. Met een bordje en daorop een broodje, 
waor wat tussen zat. Wie zagen wel dat d’ er nait veul kleur op zat. Met een “asjeblieft” drukte Jans Kees het bordje in de 
haanden. Deze keek niet ains, maor nam geliek een hap. Teminste, dat was zien plan. “Dat ding is stiefbevroren!” Hij keek d’er
beteuterd van. “Zo wolst hum ja ook hebben, zoas ik hum haar en dan op een broodje”. Jans leup lachend de keuken.
De zolte heren belandde in de voelnisbak. T Bier smuik Kees inains ook niet meer. “k Gao op ber. Tot mőrgen. En weg was e. 
Wij namen nog ain.

Roze Groen Rood Oranje Blauw Geel

Biljarten 2 6 1 5 3 4
Volleybal 1,5 3 4 5 6 1,5
Bridge 3 6 5 1 2 4
Dammen 2,5 4 5 2,5 1 6

Tussenstand maandag 9 19 15 13,5 12 15,5

Plaats 6 1 3 4 5 2
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