
Hallo Anneroelen. Mijn naam is Karla Fidder, nu wonende in Gieten. Ik heb vanaf 1963 tot 1986 gewoond 
in Annen aan de Kruisakkers, maar eerlijk gezegd weet ik niet meer wie toen de Ploegleiders waren.
Wel dat ik er weken van te voren al heel veel zin in had! Ik heb zelfs een keer meegedaan met 
simultaandammen haha. Met behulp van een fluisteraar die mij tips gaf welke zet ik daarna moest doen.
Eigenlijk kon ik dat helemaal niet, maar bij gebrek aan deelnemers deed ik mee. Wel aan de Playbackshow!

Dat was helemaal mijn ding. Toen was het nog in Café Boelens, En volgens mij later in Disco ’76. Toen deden de ploegen
nog niet mee, maar individueel. Als Meatloaf, en was ik dan wel de zangeres, de Starsisters met Stars on ’45.
Eén van de dames die toen meedeed viel bijna flauw van de spanning. Daar begreep ik toen niets van. 
Mooier als dit was er niet.. Prachtig! Gewoon de sfeer in heet dorp vond ik helemaal geweldig. Op zaterdag de zeskamp, 
daar moest je heen! Prachtig, en de volgende dag geen stem meer natuurlijk. Feesten in de sporthal , op de Brink en uiteraard
de disco. Overal was wel wat te doen! Zo weinig mogelijk thuis en alles beleven, niets missen. Heerlijk!
De bulletins lezen van Kiki en Trijnie. Deze lees ik trouwens nu nog als ik bij mijn ouders ben. 
Heb ik toch het gevoel dat ik er nog een beetje bij ben. Dat is wat ik zo waardeer aan Annen ; de betrokkenheid van
en met elkaar. Als ik in Annen ben praat ik zo met iedereen door, gezellig!

Mensen , weer heel veel plezier met de Sport – en Spelweek en misschien zien we elkaar nog.

Koersbal: Dat het spannend was bleek wel uit de gegooide sterretjes en de vele OOOEEHHH’S EN AAAAAH’S! 
Het verschil in leeftijd tussen de jongste man (Henk Buutkamp) en de oudste man (Tammo Eefting) is 33 jaar. 
De spelers wisten de juiste koers te bepalen met de wind in hun rug. Ze genoten met volle teugen want 
zulke tijd komt misschien nooit meer terug. In de pauze werd duidelijk verteld dat er mocht worden 
geoefend maar niet op de mat. De Ploegleiders van Roze en Geel namen dit wel heel serieus want zij gooiden 
alle ballen van de mat. 

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 campingbadmintonner van links naar rechts te vliegen terwijl aan de andere kant van
het net alleen maar met de armspieren wordt gewerkt. De deelnemers kregen dit jaar iets meer rust tussen de wedstrijden.
Ploeg Blauw ging met de volle 6 punten aan de haal! 

Handbal: Er was dit jaar eindelijk een beker te winnen voor de dames; de Handbalbeker. Of het daar aan lag 
weten we niet, maar de wedstrijden waren erg spannend. Of de dames wilden graag scoren omdat er dan muziek 
door de sporthal knalde. In de ene buurt verjongt het team, in de andere buurt staan de oud gedienden in het 
doel. Bij de begroeting riep ploeg Roze; 1 ding is zeker, Roze wil de nieuwe beker! Na een bloedstollende finale 
met verlenging tussen ploeg Groen en ploeg Roze gingen ze inderdaad met de beker naar huis.

Bridge: De bridgers zijn de brug over gegaan en hebben de maandag ingeruild voor de dinsdag. De bridge spelers hadden geluk 
met het weer want ze stonden precies in de juiste windrichting. Noord, Oost, Zuid, West, Ploeg Geel was uiteindelijk The Best!

Pubquiz: De deelnemers van de Ploegen zaten First Class in een afgeladen vol Café d’ Anner Oele. Ons advies voor de
vrije deelname is om voor volgend jaar alvast een verrekijker te regelen of Air Miles te gaan sparen zodat ook zij gebruik
kunnen maken van alle extra voorzieningen. De quizmasters Ruud en Henk maakten dit jaar weer hun come-back.
De hersens werden flink gekraakt bij verschillende onderwerpen. De kennis werd getest op o.a. Sport, Weer & Verkeer, 
Eten & Drinken en natuurlijk over Annen en de Sport en Spelweek zelf. Helaas had Ploeg Oranje de minste kennis in huis en 
verliet de kroeg met 1 punt.

Een dag vol zwieren en zwaaien. Er worden verschillende moves ingezet om de punten weer binnen te halen! 

Het is DANSdag!



Mulder

o Alle Sport & Spel foto’s gemaild mogen worden naar h.h.j.hanenbergh@gmail.com
o Marjon Koopman Berenburg riep naar de kat van Miriam Drenth?
o Deze alleen maar luistert naar Sonnema?

o Er dit jaar iets minder gesmeerd hoeft te worden maar des te meer gezoept?
o De Oud Gedienden twijfelden om nog een borrel te nemen omdat het pensioen nog NIET binnen was?
o Dit geen probleem was bij iedereen waar het vakantiegeld al WEL binnen was?
o De Bridge-Spelers vinden dat er vooroordelen zijn over hun geliefde kaartspel?
o Het hartstikke gezellig is en er zeker wel gepraat mag worden?
o Bij het handbal veel speelsters met een HVA string speelden?
o Bij het handbal bleek dat wij in ons derde jaar anoniemer zijn dan wij dachten?
o Het 1e Rode Draadspel een groot succes was?
o Ploeg Oranje de regels van het kleurplaten kleuren wel heel serieus namen?
o Wij heel erg benieuwd zijn naar de volgende opdracht?
o De 1e vlog van 2019 te vinden is op de Facebook pagina van Sport en Spelweek?
o Lisanne Buutkamp de 1e winnaar is van Raad het Plaatje?
o Zij heel erg blij is met haar gewonnen Vloggel?

Roze Groen Rood Oranje Blauw Geel

Koersbal 5 4 3 2 1 6
Badminton 3 5 2 4 6 1
Bridge 5 2 4 1 3 6
PubQuiz 3 4 6 1 2 5
Handbal 6 5 2 1 4 3

Tussenstand dinsdag 29 31,5 29 23 24,5 31

Plaats 3 1 3 6 5 2
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Horizontaal
1. Winnaar S&S 2014
5. Annenaar
7. 4,3,2, 
8. Voorzetsel
9. Biersoort
10. 100.000
12. Tampon
13. Dans
15. Biersoort
16. Commando
18. Weggaan
19. Kroeg 
22. Vochtig 
23. Kilometer Stand
24.  Plus

Verticaal
1. Start S&S 
2. Big Five 
3. Lidwoord
4. Hemelgeest
5. Maaltijd
6. Laatste plaats
11. Jouwe
14. Kapot
17. Supporter
20. Totaal Prijs (afk.)
21. Riviertje

K R U I S W O O R D P U Z Z E L

Oplossing:     _   _           _    _    _    _

PLOEG GEEL
Ook wel ploeg aan de Wepel. Waarom nu deze naam? Bijna alle straten van de gele ploeg 

sluiten aan op de Wepel. Wij hebben er met zijn allen weer zin in om er een mooie sport en 
spel week van te maken! De gele ploeg heeft als ploegleiding: Bart Hamstra (5e jaar), Jesper 

Popken (5e jaar) en Geesje ten Berge (2e jaar).

TURN ME OM

Niet zeuren, 
maar kleuren!
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