
Hallo Annen! Ik ben Trijnie Kruijer en ben inmiddels 60 jaar. Jullie zouden me kunnen kennen van de 
tandartspraktijk waar ik werk of van het promotieteam voor de verkiezing van ”Het leukste dorp van 
Drenthe”. Ik ben nog geregeld in Annen te vinden voor mijn werk van maandag tot en met vrijdag. Ook 
heb ik nog familie in Annen wonen genaamd mijn moeder. Ik heb zelf altijd bij de ploegen Oranje en 
Blauw gehoord. Het leukste onderdeel van de Sport & Spel week vond ik de mini-playback en de 

dorpsomloop. Mijn leukste herinnering aan Annen is: Het hele gebeuren rondom de verkiezing van “Het leukste dorp van 
Drenthe”. Van de promotie waarvoor we veel op pad waren tot en met de uitslag in een rechtstreekse uitzending van 
RTV Drenthe. En ook: op de zondag oefenen voor de playblack bij de Grutter. ‘s Middags beginnen met de mini’s, daarna 
de jeugd en de volwassenen. In 2012 heb ik Annen na 18 jaar  verlaten en woon op dit moment in het prachtige Norg.  Ik 
mis de saamhorigheid van Annen, als ik de sport en spelweek moet omschrijven in drie woorden zijn dat: plezier, gekte 
en fanatisme. Mijn boodschap voor de Anneroelen: Ik hoop dat de saamhorigheid en gemoedelijkheid blijft en de 
voorzieningen op peil blijven. 

Maandag 14 mei 2018

Cinqualon: De kano’s werden te water gelaten. Wij adviseren om de Hunze te verbreden zodat de start volgend jaar vloeibaar 
kan verlopen. Na een spetterende race peddelde Ploeg Groen als eerste binnen. Op de wal stonden de hardlopers in de 
startblokken om aan hun parcours te beginnen. Ploeg Blauw haalde op het laatst nog in waardoor hij als eerste kwam
aangelopen. Na het hardlopen gingen de wielen rennen. Nadat de deelnemers en de wielen hun rondes hadden gemaakt 
werden de mountainbikers het bos ingestuurd. Als laatste onderdeel van de cinqualon kwamen we uit bij het zwemmen. Het 
waterpeil steeg toen alle deelnemers het zwembad indoken. Wat ons opviel is dat de persoon die als laatste aantikt meer 
applaus krijgt dan de winnaar. 

Zwemmen: Er stonden veel kapers langs de zwemkust. Het water in het zwembad was inmiddels
al warm gezwommen door de cinqualon zwemmers. De estafette kon beginnen, gelukkig hoef je
hier geen stokjes over te geven. In al het watergeweld verzoop Ploeg Groen en de lifeguards
van Ploeg Rood zwommen 6 punten bij elkaar.

Zeskamp: Om 16:03 uur ging de Zeskamp van start op de grootste Brink van Europa. De strijd barste los met het Captain spel. 
De losgebroken stier was voor sommige ploegleiders moeilijk te temmen. Als een ware rollercoaster draaiden de ploegleiders 
rond en rond. Birgiette vloog er snel af, Bart vloog er heul snel af en Romy en Harmen vlogen
er heul heul heul snel af. Ploeg Roze had de Rodeostier als echte cowboys het beste onder controle.
Bij het eerste spel voor de deelnemers moesten ze elkaar blindelings vertrouwen.
Via een regenpijp moesten ze het water transporteren naar de accubak. Bij het tweede spel 
was het balen dat de balen niet opgetild mochten worden. Als je als eerste de vijf ballen op de 
blikken had staan hoefde je niet meer te balen. In spel drie werd er met waterballonen over en 
weer gegooid. De ene keer moesten de ballonnen heel blijven de andere keer juist stuk gaan. 
De deelnemers gingen ook stuk in spel vier, als echte slingerapen moesten ze de puzzelstukken 
overbrengen. Nadat de puzzelstukken opgehengeld waren, werd onze mooie Anner vlag in elkaar gezet.
Bij spel vijf eindigde het spel met buikschuiven. Als de deelnemers te hard gleden, werd er door de scheidsrechters een 
snelheidsovertreding geconstateerd. Voordeel van het spel was dat iedereen nu tenminste wel fris en fruitig rook. Spel zes
startte met skippende skippyballen. Aan de andere kant van het veld stonden de deelnemers als zoutzakken te wachten voor 
het zaklopen. Ploeg Geel sprong over de Brink naar de Zeskampbeker. 

Na een gezellig fietsbellenbal brak ‘brak’ de Dag des Oordeels aan. De beslissende punten kunnen verdiend worden op 
de laatste dag van de Sport & Spelweek. Met maar 14,5 punten verschil tussen plek 1 en 6 is alles nog mogelijk.   



Mulder

o De ‘Blues van een Ploegleider’ geschreven is door Willem Dijkema?
o Jesper medelijden heeft met de vriendin van Bram omdat hij zo snurkt?
o Otto en Jans net niet op tijd waren bij de finish van het kanoën?
o Er 1 deelnemer minder was bij de vrije deelname mountainbiken?
o Hij zijn fiets spontaan afstond aan een deelnemer van de cinqualon die met materiaal pech kampte?
o Fokke Hamminga dit jaar voor de 35e keer meedeed aan voetbal?
o Rabbe Vedder nog geen afscheid kan nemen van de Commissie Dorpsbelangen?
o Hij ingezet werd als scheidsrechter?
o De CD dit met meer ‘oud’ CD-ers doet?
o 22 mei de Avond Vierdaagse van start gaat?
o Er nog een blooper vlog van de S&S week online komt?

DE BLUES VAN EEN PLOEGLEIDER: DE KLUS IS KLOAR!

Ze wref met heur haanden over heur gezicht. Heur ogen lopen nog een maol over de tekst. Gien gekke dingen. 
De spellingscontrole d’er nog eem over. Een paor klaine tikfoutjes. Dan is t klaor. 
Het leste bulletin van dit jaor. Zes daogen laang waren ze in touw west. Zij saomen met Sylvia. 
Elke dag neie verhaolen, verslaogen, standen, wist-u-datjes verzaomelen.  En dan saomen
zőrgen veur een bulletin. Elke dag een neie. Met naome de gedrukte versie wordt verslonden
deur de dőrpsgenoten. Het sport en spelbulletin is deze week belangrieker dan het Dagblad.
Sylvia komp uut de keuken met een fles witte wien en twai glaozen. “ Nou, dat was het dan. 
Glassie wien? Hebben we wel verdaind!” Zunder het antwoord van Gerda aof te wachten schinkt ze twai glaozen in. In de 
sport en spelweek zőlf hebben ze het rustig aandaon met de alcoholische versnaoperingen. Al weui heur d’ er genog
aanboden. Het bulletin mus elke aovend nog klaor en dair ku’j gien gekke dingen bie gebruuken. Maor nou mag het wel. 
Gerda hef heur glas al leeg en pakt de fles. “ Moe jij ook?” Overbodige vraog. Sylvia leegt heur glas in ain teug. “ Graog!”
Een uur laoter, de fles is inmiddels leeg, schrikt Sylvia wakker as ze heur vriendin zachies heurt snurken. Gerda lig op de baank. 
In daipe slaop. Zo’n hectische week laot zien sporen achter. Zőlf is ze ook wel aan een beetie slaop tou. Zie pakt een plaid van 
een stoul en legt die veurzichtig over Gerda. Ze blas de keersen uut en trekt veurzichtig de deur achter heur dicht. Benny , 
Gerda heur man, zal wel een sleutel bie zuch hebben. Dan lop ze naor huus

Roze Groen Rood Oranje Blauw Geel
Cinqualon 1,5 4 6 3 5 1,5
Zwemmen 5 1 6 2 4 3
Zeskamp Spel 1 5 2 1 6 3 4
Zeskamp Spel 2 2,5 1 6 2,5 5 4
Zeskamp Spel 3 2 3 6 2 10 4
Zeskamp Spel 4 5 3 8 2 1 12
Zeskamp Spel 5 5 6 4 1 2 6
Zeskamp Spel 6 2 3 6 4 2 5
Zeskamp Captainspel 6 3 1 2 5 3

Zeskamp Totaal 27,5 22 32 19,5 28 38
Zeskamp Trofee 4 5 2 6 3 1

Eindstand 139,5 137 164 131 152,5 161
Sport & Spel Wisselbokaal

4 5 1 6 3 2
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Gezelligheid 
kent geen tijd, 
huisarrest wel

Na een geslaagde Sport & Spelweek zijn de bekers verdeeld: Ploeg Oranje heeft de mini-zeskampbeker en de Rode 
Lantaarn, Ploeg Roze heeft de Dorpsomloop Trofee, Ploeg Groen heeft de Voetbalbeker, Ploeg Geel heeft de

Zeskampbeker en uiteindelijk heeft Ploeg Rood de Sport en Spel Wisselbokaal gewonnen! Ondanks dat wij niet aan 
bedankjes doen willen we iedereen heel erg bedanken! 

T’is mooi west!
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