
Hallo inwoners van Annen! Mijn naam is Rick Middel, wonend en werkend in het mooie Zweden. Ik ben 
inmiddels 40 jaar en woon in het pittoreske dorpje Hindås in Zweden. Ik werk op de universiteit van 
Gothenburg. Ik heb bijna 12 jaar lang in Annen gewoond maar ben in 1996 vertrokken om te gaan 
studeren in Enschede. Ik heb nog steeds familie in Annen wonen zoals mijn zusje Corien, Rene, Esmee, 
Indy en Lotte. In de zomer komen wij altijd terug en dan staat Annen uiteraard ook op de agenda voor 
een familiebezoek. Ik weet dat er nog steeds een paar oud-klasgenoten van de Eshoek in Annen wonen 
maar ik denk dat de meeste Anneroelen mij zouden kunnen kennen van VV Annen. Dit dorp was een 

mooie plaats om op te groeien dus ik heb zoveel leuke herinneringen aan Annen. Mijn tijd op de Eshoek, het voetbal met 
vrienden bij VV Annen, platte kar rit door het dorp na een kampioenschap en natuurlijk de Sport en Spelweek! Bij welke 
ploegen ik toen hoorde weet ik eerlijk gezegd niet meer. Het is nu meer dan 20 jaar geleden, ik kan het me helaas 
niet meer herinneren. Wat ik me wel herinner is vooral de zeskamp, voetbal en de playbackshow. Wat waren dit mooie 
onderdelen! De sport en spelweek in 3 woorden? Gezelligheid, dorpsgevoel en saamhorigheid. 
Voor alle Anneroelen:  Ändra aldrig ett vinnande koncept!

Zaterdag 12 mei 2018

Vissen: Op de vroege vrijdagmorgen was de weg naar de Haven moeilijk te vinden. Na 2 jaar afwezigheid van dit onderdeel 
lagen de vissen weer klaar om binnen gehengeld te worden. Ploegleiders Bram en Jesper hadden ‘s avonds alvast hun 
tentje opgezet in de Haven om er zeker van te zijn dat ze op tijd waren. De grootste vis die gevangen werd was maar liefst 
46 cm lang. Hier kunnen velen alleen maar van dromen… Wij vroegen de deelnemers: ‘’Vis je wel met een vergunning’’? 
“Nee, met wormen” was het antwoord. De centimeters lagen zover uiteen dat een gevecht om de ‘Badr Haring’ niet nodig 
was. Het verschil tussen nummer 1 (Ploeg Groen) en nummer 6 was 767 centimeter!

Jeu de Boules: Het was een gezellige ‘boule’ bij elkaar. De Commissie Dorpsbelangen was druk met het harken van de baan 
terwijl de deelnemers een goede Franse gewoonte overnamen: Du vin, du pain, du Boursin. Een gezellige sport voor jong en 
oud! Ploeg Blauw probeerde de Commissie Dorpsbelangen om te kopen met een stokbroodje brie maar helaas leverde dit 
maar 2 punten op. Ze probeerden de Anonieme Pers ook om te kopen, wij konden dit heel erg waarderen.

Street-Voetbal: Een paar meter verderop was er nog een Jongeren Ouderen Ontmoetings Plaats (Joop) maar nu waren het 
de jongeren die hun kunsten mochten vertonen. Het ging er vaak hard aan toe, de EHBO moest in actie komen om kapotte 
knieën te koelen. Ploeg Geel wist de 6 punten binnen te trappen.

Voetbal: Een belangrijk onderdeel voor de mannen. Iedereen stond fris, fruitig en brak in het veld. Er waren verschillende 
teams die waarschijnlijk gedacht hebben; als wij de bal hebben, kunnen zij niet scoren. Ploeg Groen had maar 1 doelpunt 
nodig om de finale te bereiken terwijl Ploeg Rood er in 1 wedstrijd minstens 5 nodig had. Bij de strijd tussen de 5e en 6e plek 
wist Ploeg Oranje de winst te pakken. Ploeg Geel en Blauw kwamen er zelf niet uit dus moest het met penalty's beslist 
worden, dit werkte in het voordeel van Ploeg Geel. De scheidsrechters hadden geen voorkleur in de finale waardoor de 
ploegen binnen de grenzen bleven spelen. Op en langs het veld liepen de gemoederen hoog op, ook hier moesten de 
penalty's de wedstrijd beslissen. De andere ploegen zagen groen van jaloezie omdat de KAMPIGROENUH! er weer met de 
voetbalbeker vandoor gingen.

Fietsoriënteringstocht: De fietswielen ratelden over de Drentse keien, door onze mooie bossen en over de heide. Van 
Annen naar Schipborg en Zuidlaren en weer op de pedalen terug naar Annen. Onderweg leuke vragen beantwoorden zoals 
“Welke kleur hoort niet bij de Ploegen in de S&S?” en “Hoeveel vogels staan er op de vlag van Annen?”. Er was een mooie
opkomst van 259 fietsers bij de vrije deelname maar daar kan altijd nog meer bij! Uiteindelijk leverde een avondje fietsen
Ploeg Rood en Blauw beide 10 punten op.

Na een ontbijt van paracetamol en een sterke bak koffie ging de drukke vrijdag van start. Een dag vol ballen; 
Madenballen, Jeu de boules ballen, Streetballen, Voetballen en Fietsbellenballen. 



Mulder

o Wij nul Wist-U-Datjes hebben ontvangen op onderstaand nummer?
o Wij dit niet alleen raar maar ook heel bijzonder vinden?
o Martijn Schutrups op zijn vrijgezellenfeest begon als zichzelf en eindigde als zijn verloofde?
o Jaap Martens voor het eerst in 6 jaar een hattrick scoorde?
o Dennis Drenth wakker werd op een roze bank?
o Nick Visser binnen een halve minuut wist te scoren bij voetbal?
o Er “per ongeluk” is gepoept op de playback dixie van Ploeg Roze?
o Er op Jorn Anninga zijn medisch rapport staat: ongelukje opgelopen tijdens buikschuiven?
o Er luie mensen zijn die hun bestelling vanaf het terras telefonisch doorbellen naar Matthijs?
o Johan Zeubring zijn fiets spoorloos verdween vanaf zijn oprit?
o ”Ik moet zuipen” is uitgeroepen tot Song van de Sport & Spelweek 2018?
o Wij VV Annen adviseren om Danieck Ackermann en Lisanne Buutkamp als DJ aan te nemen?
o De Anonieme Pers vandaag iets wat dyslectisch kan zijn?
o Wij aan Quinty Postema ons eerste uilskuiken hebben uitgereikt?
o Er geopperd werd om paardrijden toe te voegen aan de Sport & Spelweek?
o Sabrina, Helen, Tom en Ina al in het bezit zijn van onze mooie Paarse Pers Vloggel?
o Deze te winnen is bij Raad het Geluid?

Roze Groen Rood Oranje Blauw Geel

Vissen 1 6 3 4 2 5

Jeu de Boules 4 6 3 5 2 1

Streetvoetbal 3 2 1 4 5 6

Voetbal 1 6 5 2 3 4

Fietsoriënteringsrit Jeugd 3 2 6 1 4 5

Fietsoriënteringsrit Volw. 5 2 4 3 6 1

Tussenstand vrijdag 105,5 110 120 106,5 115,5 118,5

Plaats 6 4 1 5 3 2

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

DE BLUES VAN EEN PLOEGLEIDER: WAOR EEN LEKKE BAND AAL NIET GOUD VEUR IS!

Het fietsonderdeul is al jaorenlaang het favoriete onderdeul van Geertie en Coba. Ze fietsen sowieso heuil wat aof, met zien 
baiden. Tochtjes van zo’n zestig kilometer draaien ze heur haand niet veur om. Zie bennen baiden ook gek op puzzelen, dus zo’n 
puzzelfietstocht is heur op bet lief schreven. Zie hadden zuch ook direct aanmeld bie de ploegleiders. “Wel met ons baiden!” 
hadden ze d’er naodrukkelijk biezegd. De ploegleiders hadden graog aan dan verzuik voldaon. 
En nou stonden ze hier. In Spiekerboor. Bie t café. Met een lekke band. 
Zie hadden eem stopt bie dit café, omdat ze de eigenaor nog goud kenden 
uut de tied, dat hij bie heur in t dőrp woonde. En een koppie kovie gung d’er ja ook wel in.
Maor hou mussen ze nou wieder. Een fietsenmaoker was hier nait in dit dőrp. 
De kroegbaos haar de vrouwen zo is aanschouwt. Hij kende ze redelijk goud en haar wel met ze te doun. 
“Zet de fiets maor eem achter t huus.  Kom d’er direct aan” “Wat woi’j dan?” “ Zet hum nou maor eem achter hen.” Doe e eem
laoter bie heur kwam haar e een teiltie met waoter en een blikkie Simson bie zuch. De baide vrouwen keken hum verbaosd aan. 
Hij zee niks en zette de fiets op de kop. Dee het blikkie open, pakte een stel bandenlichters en haolde de boetenband van t wiel 
aof. Doe luip e weer naor binnen en kwam eem laoter weer te veurschien met een fietspomp. Hij pompte de binnenband op. 
Doe schoof e stukkie veur stukkie de band deur het waoter tot e luchtbellegies zag. “ Hier heb ik t gattie”, zee e tevreden. Vief 
menuten laoter stun de fiets weer rechtop. Op volle baanden. “Wat most d’erveur hebben?” “Niks. Ik ben kroegbaos, gien
fietsenmaoker”. Het was eem stil. “Verkochst ook bessen?” “ Of woi’j nog een borrel?” Nee, dat wollen ze niet meer, maor of ik 
ook flessen verkocht. “Jaozeker wel” Dan wol ze graog een fles bessen met.

Vrouwen weten juist heel 
goed wanneer mannen

buitenspel staan!
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