
Hallo Anneroeltjes. Mijn naam is Laura Bijmolen, 24 jaar. Anderhalf jaar geleden ben ik vertrokken naar 

Australië waar ik woon/werk en rondreis. Ik woonde bij mijn ouders aan de Brink, in de rode buurt: 

ploeg “Rondom de Brink’. Ploegleiders uit de rode buurt: Jan, Tuffie, Irma, Peter, Brigitte, Alex, Henk, Luke. 

En natuurlijk die grijze, weet je wel? Die ouwe…Michiel Bijmolen. Ik deed zelf vaak mee aan de 

Playbackshow, Handbal en Zeskamp of Dorpsomloop. En natuurlijk het onderdeel waar je (jammer genoeg) geen punten voor 

krijgt: het versnaperen van een paar (nooit te veel natuurlijk) gele sapjes. Ik was eigenlijk bij veel onderdelen wel te vinden als 

supporter. Maar de onderdelen waar ik nog nooit ben geweest zijn de cinqualon en tennis. Dat is mij te vroeg. De gezelligheid, 

de sfeer, de saamhorigheid is wat Annen en vooral de Sport-en Spelweek zo uniek maakt. Eigenlijk zo uniek dat het altijd lastig 

uit te leggen is aan mensen die nog nooit de Sport-en Spelweek hebben meegemaakt.

Mijn boodschap aan alle Anneroelen: MAAK ER WEER EEN MOOIE WEEK VAN!! Ik hoop er volgend jaar weer volop bij te zijn, 

want ik mis Annen toch wel erg hoor!

De Sport en Spelweek van 2019 is een feit! Jetzt Geht’s Los!
Voor de debutanten onder de Ploegleiding en de S&S Commissie is er ‘helaas’ geen weg meer terug. Nadat alle 

ploegen zijn voorgesteld en de uiltjes zijn uitgedeeld gingen de ploegkleuren alle kanten op. De ene richting de ballen 
over het net, de andere richting de ballen over het laken en de laatste richting de schijven over het bord.

Biljarten: Niels Honebecke van Ploeg Blauw en Greetje Ottens van Ploeg Groen hadden geen keus. 

De aftrap van het onderdeel biljarten lag letterlijk in hun handen. Ploeg Roze had een debutant, 

namelijk Dylan ten Brinke. Hij wist 20 caramboles te halen terwijl hij nog nooit Libre had gespeeld. 

Net als bij vele lezers ging er voor ons ook een biljartwereld open. Jacob Hofsteenge van Ploeg Oranje

had net zoveel zweetdruppels als caramboles. Hij wist maar liefst 101 caramboles te halen en wij

hebben ons laten vertellen dat dit HEUL HEUL HEUL veel is. Dit was in tegenstelling tot Martin Eling 

die met maar 6 caramboles niet echt zijn dag had.

Volleybal: Nadat de tribune weer vol zat met vaste supporters kon ook het volleybal van start gaan. 

Zowel de schoenen als de handen werden stroef gemaakt om het spel soepel te laten lopen. 

Elke ploeg heeft elkaar de hand geschud en de krachten gemeten. Het niveau lag dicht bij elkaar en

de wedstrijden waren erg spannend. De ballen werden over en weer gesmashed, en het 

buikschuiven werd geoefend. Nadat alle poulewedstrijden waren gespeeld begon de strijd om de

punten. Ploeg Blauw en Ploeg Groen mochten het tegen elkaar opnemen voor de eerste en 

tweede plek. Ploeg Blauw won overtuigend de eerste set. De wegtrekkers op de tribune hebben 

vast achteraf spijt want Ploeg Groen kwam in de tweede set smashend terug. In de derde set leek Ploeg Groen 

te winnen maar bleek het net net iets te hoog. 

Dammen: De opstelling in de zaal was anders dan anders, maar gelukkig was de opstelling op de borden wel 

oud en vertrouwd. Jong en oud streden samen voor de punten. Er werd heel wat afgeslagen om dammen te

bouwen. Toch zijn er bevers die geen dammen kunnen bouwen. Wij adviseren de gebroeders Schuurman om 

voor volgend jaar een lesje dammen te volgen bij Han Braakhuis en Dennis Roossien van Ploeg Rood. 

Als slapen een sport is,

is ochtend humeur 

dan een sportblessure?



Mulder

o De puzzel van vandaag een vertaling nodig heeft?
o Wij als pers eindelijk onze Anonieme Sponsor hebben gevonden?
o Wij alleen nog maar de pincode nodig hebben?
o Ploeg Geel groen ziet van jaloezie?
o Nienke Dijkstra zondagochtend niet uit bed durfde?
o De mannen van Annen 1 wederom een week lang het kampioenschap kunnen vieren?
o Zij vanaf zondagmiddag al van voor, naar achter, van links naar rechts gingen/gaan?
o Wij ze bij deze van harte feliciteren en veel sterkte wensen deze week?
o Wanneer de temperatuur niet zo hoog is deze week, je de warmte kunt vinden bij Jesper Popken?
o HartVeilig Annen op zoek is naar donaties om een extra AED aan te kunnen schaffen?
o Je op www.hartveiligannen.nl meer informatie hierover kunt vinden?
o Jan en Flip met dammen de klok kapot hebben gespeeld?
o Wij voor volgend jaar het onderdeel korfbal willen toevoegen aan de Sport en Spelweek?
o Wij Ploeg Oranje adviseren om Bryan Weiss hiervoor te benaderen?
o Wij iedereen adviseren om het 1e bulletin van 2019 nogmaals goed door te lezen?
o De oplossingen van de puzzels een zin vormen?
o DEZE aan het eind van de week ingeleverd kunnen worden bij de Zeskamp of in de Pers-App?
o Als je de Wist-U-Datjes niet snapt je er gewoon bij had moeten zijn?

Roze Groen Rood Oranje Blauw Geel

Biljarten 3,5 3,5 2 6 1 5

Volleybal 2 5 4 3 6 1

Dammen 1,5 3 6 5 1,5 4

Tussenstand maandag 7 11,5 12 14 8,5 10

Plaats 6 3 2 1 5 4
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1. TOGETHER
2. RUNNING
3. PLOWING
4. HANG OVER
5. GAME RULE
6. END GAME
7. CLOVER COATS
8. HEXATHLON

F I L I P P I N E 

Oplossing:      _   _   _   _   _   _   _   _

PLOEG ROZE
Ploeg roze is een relatief kleine, maar hele gezellige buurt. 

De verjonging is toegeslagen, want voor het eerst hebben wij maar liefst 28 kinderen voor de 
mini-6kamp!! De bereidwilligheid om mee te doen is altijd al groot en met zoveel jeugd zien wij 
een mooie roze toekomst tegemoet. Daarnaast is de oudere jeugd altijd bereid ons te helpen in 

het bedenken en maken van een spel en het opbouwen en afbreken van de tenten. Ook onze 
supporters zijn altijd gezellig aanwezig!

TURN ME OM

Rode Draad Spel

De 1e opdracht is bekend! Het is de bedoeling 
dat elke Ploeg zoveel mogelijk kleurplaten 

kleurt die uiterlijk vandaag om 17:30 binnen 
moeten zijn bij de Ploegleiding. 

Wij wensen jullie een kleur-oelige dag!

http://www.hartveiligannen.nl/
mailto:anoniemepers@hotmail.com

