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De kop is er af… Weer een mooie dag in Annen. De zon schijnt, het zwembad is open, de oudere jeugd vermaakt
zich prima met koersbal in de sporthal. De ballen vlogen ons om de oren. Het koelde nog lang niet af in Annen, de
warmte bleef lang hangen. De badmintonners deden de temperatuur nog meer stijgen, waardoor de handballers
niet warm hoefden te lopen. Aan de andere kant van Annen werden de hersens klaargestoomd voor de pub quiz.
Koersbal: Om het wereldrecord te verbreken zal dit onderdeel van dinsdag 14:00 tot vrijdagmiddag 16:00 uur moeten
plaatsvinden. Het wereldrecord staat namelijk op 73 uur! Dit gaan we ze natuurlijk niet aandoen omdat ze hierdoor vele
onderdelen moeten missen. Dat lijkt ons geen goed idee voor de stoklopers die onmisbaar zijn langs de kostbare groene mat.
Wat ons vooral opviel is dat de ballen die van de mat vlogen het mooiste waren maar het waren vooral de ploegleiders die
moeite hadden om de ballen op ‘koers’ te houden. De deelnemers kregen tijdens het spelen tips en trucs van de vrouwelijke
stokloper. Na een warme middag wist Ploeg Rood 4 punten naar zich toe te rollen.
Badminton: Terwijl half Annen achter een bord eten zat werd er in de Sporthal
verwoestend uitgehaald met badmintonrackets. Aan de ene kant van het net staat
de camping badmintonner van links naar rechts te vliegen terwijl er aan de andere
kant van het net alleen maar met de armspieren wordt gewerkt.
De deelnemers krijgen weinig rust, de wedstrijden volgen elkaar snel op.
Ploeg Blauw ging met de 6 punten aan de haal.
Handbal: Het was weer een avond vol keuzes. Waarschijnlijk zaten er vele mensen in twijfel om of mee te doen met de
Pubquiz of om te kijken naar de handbalsters. De handbalsters begroetten de scheidrechter, de tijdwaarneming, de
tegenpartij en het publiek elke wedstrijd met een krachtige yell. De ene Ploeg had de bank wat voller zitten dan het andere
team maar uiteindelijk liepen alle gezichten rood aan. De poulewedstrijden waren dit jaar iets ingekort waardoor de ploegen
eerder konden strijden voor de uiteindelijke punten. De strijd tussen de 5e en de 6e plek werd gespeeld door Ploeg Rood en
Ploeg Oranje. Ploeg Roze en Ploeg Blauw speelden om de 3e en de 4e plek maar de finale werd uitgevochten door Ploeg Geel
en Ploeg Groen. Laatstgenoemde werd uiteindelijk KAMPIGROENUH!
Pubquiz: Aan de andere kant van het dorp zaten niet alleen de ploegen maar ook de vrije deelnemers al met de pen in de
aanslag. Er waren in totaal 8 rondes waaronder: Vrouwen-Mannen ronde, Ouwe Lullen ronde, Algemene kennis en ze gingen
Around The World. Jong en oud moesten hun krachten bundelen om alle vragen correct te beantwoorden.
Ploeg Oranje wist met hun kennis de andere ploegen een toontje lager te laten zingen.
De pubquiz werd afgesloten met een knallend optreden waardoor het nog
lang donderde en bliksemde.

Hallo lezers! Wij zijn Henk & Jeanet. Ondanks dat we niet in Annen hebben gewoond zullen de meesten
van jullie ons wel kennen via het Sportcafé en het Dorpshuis, “gewoon gezellig, gewoon Henk en
Jeanet” waar wij gewerkt hebben als pachters. In 2009 zijn wij met pijn in ons hart uit Annen
vertrokken en wonen we nu weer in Assen waar we ons eigen Eet & Café hebben, genaamd, “Crazy old
Dutch”. Helaas zijn we niet vaak meer in Annen te vinden terwijl wij hier nog wel veel kennissen hebben wonen en hier
4,5 jaar met heel veel plezier hebben gewerkt. Eigenlijk missen we best veel aan Annen. De sfeer, de gasten, het werk, te
veel om op te noemen eigenlijk. Het leukste onderdeel van de sport en spelweek? De hele week, fantastisch! Onze
boodschap aan de Anneroelen is: gewoon zo doorgaan. Jullie zijn een geweldig dorp en we gaan jullie nooit vergeten!

Mulder

DE BLEUS VAN EEN PLOEGLEIDER: PLONS!
Haarm keek es naor de lucht. Gelukkig was bet dreug. Een flauw zunnegie probeerde zowaor om de boel wat te verwaarmen.
Zie stonden met een mooi koppellie volk bie de brug over t Drents Daip, in Spiekerboor. De mannen van Breeland waren drok
bezig om de kano’s in het waoter te kriegen. Haarm dee wat oefenings om zien spieren wat lős te maoken. “Houveul kilometer
is t?”, vreug Geert. “ Ik wait het nait precies. K Denk zo krap an twai kilometer”.
Ain van de commissieleden begon te lachen. “Is t laot worden, gusteraovend?”
vreug e plaogerig. Geert zee maor niks. Hij vuilde zuch nog een beetie brak.
“Deelnemers. In de kano’s!” Zes mannen leuipen naor de steiger en ain veur ain
klommen ze in de wankele booties. Haarm zien kano meuik eem zwaor slagzie,
maor kwam net op tied weer recht. “ Allemaal op één lijn vóór de brug!
Op mijn teken vertrekken jullie. Bij de steiger van het waterwingebied ligt de finish.
Zogauw je dáár aantikt, mag de mountainbiker van je ploeg van start. Dus, pas als je hebt aangetikt!” De scheidsrechter heuil
zuch eem stil. “Klaar……..af!” Zes boten kwamen in beweging. Nog niet geliek allemaol de goeie kaant op, maor nao wat gemaai
en gespartel met de peddels vertrokken de leste twai uuteindelijk ook richting waoterwingebied. Onderweg vlogen een koppel
eenden, onder luud protesterend gekwaak op. Een groepie jonkvai kwam neisgierig over stiekeldraid henkieken. Maor wieder
was het op het geplons van de peddels stil.
Haarm kon hier wel van genieten. Dizze rust, zo op het waoter. En hij gung goud. Naost hum heurde hij de peddels van Geert.
Die kwam mooi opzetten. Bienao boot aan boot vlogen ze richting steiger. Haarm net eem eerder dan Geert. Hij haar zien
haand bienao op het holt………….Veurdat e goud en wel begreep wat er gebeurd was lag e in het waoter. Geert haar zien boot
vakkundig ramt.
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De Ploegleiders op maandagavond al flink aan het oefenen waren voor koersbal?
Jan Greving zo langzamerhand ook een Commissie Dorpsbelangen shirt verdient?
Attie Kremer van Ploeg Roze al 10 jaar damt voor de ploeg?
Dit erg gewaardeerd wordt door de ploeglijding?
De Sportsbar een goeie traditie voortzet?
Stamppot ook met 30 graden prima smaakt?
Er dit jaar voor het eerst vrije deelname is bij het mountainbiken op zaterdagochtend?
Deze tocht na de wedstrijdrijders van start gaat?
Dit voor jong en oud is en maar 9 km lang is?
De Commissie Dorpsbelangen graag foto’s wil ontvangen van de S&S week?
Deze gestuurd kunnen worden naar info@annen-info.nl via WeTransfer?
Op de tribune gonsde dat Marieke Ottens bij ADO Den Haag heeft gespeeld?
Sommige speelsters van de dames midweek HVA nu eindelijk een wedstrijd wonnen?
Dit het hele seizoen nog niet gelukt is?
Ploeg Roze met 30 seconden de snelst scorende ploeg was bij het handballen?
Michelle Klunder haar familie haar verjaardag vergat?
Geert en Otto niet weten wie de roomservice is?
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