
Hallo allemaal. Mijn naam is Reint Roossien, ben 56 jaar en ik woon op het mooie Aruba. Ik ben 
directeur/eigenaar van Caribbean Accounting & Tax Consultant met 50 werknemers in Aruba, Bonaire 
& Curaçao. Ik heb ongeveer 22 jaar in Annen gewoond en ben in 1988 vertrokken uit het dorp. Waar 
kennen de Anneroelen mij van? Ik denk voornamelijk van de Anneroelen-Band (met Jan Hooiveld, Remy 
Huiting, Henk Buutkamp en mijn broer Jan-Jelte) en ben de zoon van Mans en Eppie Roossien die nog in 

Annen wonen. Ik kom minimaal 1 keer per jaar naar Annen. Zo ben ik er onlangs nog geweest voor de 80e verjaardag van 
mijn moeder. Mijn oudste zoon die geboren is op Aruba studeert in Groningen. Mede daarom probeer ik wat vaker de 
oversteek te maken. Leuke herinneringen aan Annen heb ik teveel om op te noemen; de Revue, Kampioen worden met 
de B-junioren van VV Annen in 1976, Disco 76 met vrienden van destijds (o.a Harrie Zwiers en Ronald Zoetebier) en 
natuurlijk de Sport & Spelweek! Dit mis ik dan ook echt aan Annen maar ook het heerlijke eten bij Di Lucca met de 
familie. Ik hoorde altijd bij Ploeg Zuidlaarderweg en heb ook meegedaan aan diverse onderdelen. De combinatie van 
rivaliteit en saamhorigheid tijdens deze week is echt uniek. De playbackshow is toch echt wel mijn favoriete onderdeel. 
Zo heb ik een keer ‘Arie en Bed de Bok’ nagedaan waarbij ik zelfs nog van het podium ben gevallen omdat Ronald 
Zoetebier mij in plaats van ‘in’ het zwembad hij mij ‘ernaast’ gooide. We hebben niet gewonnen maar wel vreselijk veel 
gelachen! De Sport & Spelweek is Onvergetelijk en Uniek. Mijn boodschap voor de Anneroelen? Kom eens bij me langs 
als je in de buurt bent! Mijn ouders hebben mijn contactgegevens ;)

Vrijdag 11 mei 2018

Dorpsomloop: Dankzij de verkeersregelaars fietsten veel mensen veilig met hun ploeg mee. Bij het spel van Ploeg Geel werd 
ook heel wat afgefietst. Er konden punten gehaald worden met o.a. blikgooien, kuipsteken en darten. Soms vlogen de 
dartpijlen uit de richting en gingen de punten naar een andere ploeg. Zo kon het gebeuren dat een ploeg al punten had 
voordat ze van start gingen. Bij Ploeg Groen mochten de varkentjes uit de stal en haalden ze een
appel uit de trog om via een modderbad de punten aan het spit de rijgen. Het sjoelen kwam tot
leven bij het spel van Ploeg Oranje. De deelnemers schoven zelf als punten door de poortjes. 
Toen het puntje eenmaal bij het paaltje kwam moesten de ballen nog in het net gegooid worden.
Bij duurzaam Rood moest er met water energie opgewekt worden. Ze zochten diverse verbindingen
om de bel te laten rinkelen. Bij Ploeg Roze werd de vuile was buiten gehangen. 
Het was dweilen met de kraan open. Hun eigen buurt verzamelde het meeste water in de accubak waardoor de 
Roze Buurt Beker in hun bezit bleef. Bij Ploeg Blauw domineerde de spons het hele traject. Van een koprol achterover naar 
het vangen met een vergiet, stroomde uiteindelijk het water via de regenpijp de bak in.

Alle ploegen verzamelden op de Brink voor het klassieke eindspel: de tapijtrace en het ski-lopen. Het bleek inderdaad geen 
kinderspel te zijn want na heel wat getrek en gezwoeg werden de ski’s ondergebonden. En wij weten: “ lange planken, lange 
ski’s”. Ploeg Roze kwam als eerste over de eindstreep en nam ook de Dorpsomloopbeker mee naar de Roze buurt. 

Brinkloop: De deelnemers renden zo hard over de Brink heen dat de graspollen in het publiek schoten. Wat hebben wij toch 
veel hardlooptalenten in ons dorp! Wij hoorden geluiden uit het publiek dat het leuk zou zijn om categorieën toe te voegen, 
namelijk voor de Ploegleiders en de Senioren. Wij zijn voor!

15 Graden kouder dan gisteren maar gelukkig wel droog. De Dorpsomloop kan beginnen! Niet alle deelnemers waren 
fris en fruitig dankzij een goede organisatie van de Sportsbar. De muziek viel goed in de smaak en iedereen ging door tot 
in de late uurtjes!



Mulder

o Alle deelnemers van de Fietsoriënteringstocht een eigen pen mee moeten nemen?
o Tamara van de CD haar ID-bewijs moest laten zien aan de beveiligers van de Sporthal?
o Zaterdag 2 juni de open dag is van de Brandweer Annen?
o Alex Boersma zijn dochter zocht bij de playback-act van de mini’s?
o Zij inmiddels meedoet bij de jeugd? 
o De gemiddelde leeftijd van de winnende playback-act van Ploeg Rood 60+ is?
o Wij hopen dat hiermee een trend is gezet?
o Nikki Erkelens haar pijl werd opgeslokt door het verwarmingssysteem van Café d’Anner Oele?
o Peter Westerhof de gewoonte van Bram overneemt om zich zo nu en dan te verslapen?
o Het leek alsof er na de pauze bij het tennis werd geroepen: Iedereen naar de bar!?
o Ze eigenlijk bedoelden: Iedereen naar de baan!?
o Er enthousiast gereageerd wordt op Raad het Geluid?
o Bram de klaverjassers van andere ploegen ook goed verzorgd?
o Jullie de Blues van een ploegleider morgen weer verder kunnen lezen? 
o Sommige jeugddarters volgend jaar ook dubbel willen uitgooien? 

Roze Groen Rood Oranje Blauw Geel
Dorpsomloop Spel Oranje 1 2 4 6 3 5
Dorpsomloop Spel Roze 6 1 2 4 5 3
Dorpsomloop Spel Rood 5 2 3 4 1 6
Dorpsomloop Spel Geel 6 1 5 2 3 4
Dorpsomloop Spel Groen 4 2 6 1 5 3
Dorpsomloop Spel Blauw 5 3 1 2 4 6
Dorpsomloop Eindspel 6 2 3 4 5 1
Dorpsomloop Totaal 33 13 24 23 26 28

Trofee 1e 6e 4e 5e 3e 2e
Brinkloop 1,5 3 4 1,5 6 5
Tennis 2 4 3 5 6 1
Darten 3 5 4 1 6 2
Klaverjassen (onder 55) 1 5 3 2 4 6

Tussenstand donderdag
88,5 86 98 87,5 93,5 96,5

Plaats 4 6 1 5 3 2

06-10250568 | anoniemepers@hotmail.com | Snapchat: sportenspelweek | Facebook: Sport en Spelweek Annen

Na een feestje, 
heel voorzichtig opstaan

zodat de kater
blijft slapen

Darten: De darts waren geslepen om scherpe punten te gooien en de temperaturen van buiten werden
binnen verdubbeld. De topper bij de jeugd was Stefan Lammerts, hij gooide in 6 pijlen uit. Ploeg Geel
heeft bij hun eigen dorpsomloop spel geoefend op het grote dartbord maar op het kleine bord ging het 
helaas minder goed, ze werden één na laatste. Er werd geen blauwtje gelopen bij Ploeg Blauw want
ze gooiden de 6 punten bij elkaar. Hun motto was: ‘’Op één ‘leg’ kan je niet staan, daar heb je altijd 
een ‘set’ voor nodig’’.

Tennis: De tennissers werkten zich in het zweet en de toeschouwers werden warm gehouden door zalig 
brandende terraskachels. De drank werd net zo goed geserveerd als de ballen. Leuke sport met veel 
“love”, er zijn zelfs geen scheidsrechters nodig. Ploeg Oranje werd net geen eerste ondanks het 
vakkundig schoonvegen van de baan door Marjon.

Klaverjassen: Ook dit jaar bestond het klaverjassen wederom uit de 4 P’s: Pilsje, Pissen, Peukie en Praten. De deelnemers 
trokken hun klaverjas aan om in de Grutter alle slagen binnen te halen. Na heul heul heul wat uurtjes gespeeld te hebben had 
Ploeg Geel de meeste troeven gespeeld.

Jullie hebben de uitslag van de Ploegleiding playback nog van ons tegoed, bij deze:
Roze 6 punten, Rood & Oranje 5 punten, Blauw & Geel 3,5 punten en Groen 2 punten. 
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