
Vissen: Voor de echte liefhebbers is het geen probleem om zo vroeg op te staan, maar het ging niet iedereen makkelijk af. 
Om niet achter het net te vissen hadden Dolf, Jesper en Pascal in de Haven geslapen. Leuk om te zien dat er echte 
vissersmannen in ons dorp wonen. Bij Ploeg Oranje en Groen bleef helaas de vissenkom leeg. Ploeg Roze voelde zich als een 
vis in het water en hengelde de zes punten bij elkaar met 209 centimeter vis. 

Paardrijden: Voor het eerst in de geschiedenis van de Sport & Spelweek! Leuk om te zien dat de rijders 
de kleuren van hun ploeg droegen en zelfs de paarden versierd hadden. Jan Veltink gaf een demonstratierit 
van hoe het (niet) moet, dat zorgde voor een ontspannen sfeer. De rijders waren aan elkaar gewaagd ook 
al hadden ze niet hetzelfde niveau. De dressuurproef ging van A met hand veranderen naar K en in 
arbeidsdraf naar X. Met de teugels strak aangetrokken in arbeidsgalop naar de halve volte. Je ziet het, 
ook wij moeten er nog even in komen. Ploeg Roze heeft de proef het beste doorstaan en kreeg 6 punten. 
De Brinkruiters waren zeer tevreden en hopen dat iedereen ook volgend jaar in volle galop de manage weet te vinden. 

Jeu de Boules: Sommige toeschouwers vroegen zich af wat de Jeu-de-bedoeling was. Dat werd al snel 
duidelijk toen de brie, wijn, stokbrood en alpinopetjes tevoorschijn kwamen. Oud CD-lid Gerard 
Schoenmaker was niet van de baan te krijgen en was weer scheidsrechter. Franse gezelligheid in het 
Leukste Dorp van Drenthe. Op de vierde plek eindigde Ploeg Rose. 

Street-Voetbal: De spelers dragen geen beschermers maar voor het publiek is het misschien een goed idee om volgend jaar 
een helm te dragen. Het ging er fanatiek aan toe, de ballen vlogen KEIhard in het rond. Grote jongeren en kleine jongeren 
streden tegen elkaar, het verschil in centimeters was groter dan de uitslagen. Tussen al dat jongens geweld hield 1 meisje 
zich goed staande. Leuk dat er een streetveld is in Annen, het houdt de jongeren op de street. 

Voetbal: Voor veel mannen het hoogtepunt van de S&S week. Het testosterongehalte was 
hoog, de zweetdruppels talrijk, en de verhalen aan de zijlijn fantasierijk, veel oude koeien 
werden uit de sloot gehaald. Op het veld werden de herinneringen gemaakt, de teckels 
renden over het voetbalveld. Ploeg Roze begon een wedstrijd met 12 man maar helaas werd 
dit opgemerkt, anders hadden ze misschien nog een kans gehad tegen ploeg Geel (uitslag 0-4). 
Het publiek deed ook lekker mee, de zonnebrand werd uitgewisseld en bij een uittrap van 
de keeper hoorde je …PIETHOANE! Lekker sfeertje. Alle finalewedstrijden moesten beslist 
worden met penalties! Best bijzonder! Ploeg Groen had de beste penalty killers en schopte het tot 6 punten. Bij de uitslag 
bleek dat de voetbalbeker was ontvreemd, niet leuk voor de winnaars van Ploeg Groen die nu niet met de beker op de foto 
konden. Sommige grappen zijn niet grappig.

Fietsoriënteringstocht: Dit jaar telde de tijd niet mee voor de uitslag omdat er een fout 
in de route zat. Een prachtige avond om te fietsen, 229 Annenaren wisten dan ook hun 
pedalen te vinden. Via ons buurdorp Anloo werd de weg naar Annen terug gevonden. 
Bij de jeugd heeft Ploeg Oranje de 6 punten bij elkaar gefietst, en bij de volwassenen 
werd het een gedeelde 1e plaats voor Ploeg Rood en Geel.

Brak, brakker, brakst! Zo begon de vrijdagochtend voor de meeste Anneroelen. ‘t was vroeg piss’n bie ‘t viss’n. 



Mulder

o Reina Wolf een eigen stoel denkt te hebben bij VV Annen?

o Henk Stavast gisteren een schnitzel met patat en 10 kaassoufflés heeft gegeten?

o Bij Ploeg Blauw vader en zoon zoon zoon in het voetbalveld stonden?

o Het de kleine dingen zijn die het doen? Bedankt Peter W.

o We geen Wegtrekkers meer hebben voor jullie?

o Mariska L. een piemeltje heeft, zij kwam nl. van de mannen wc af?

o Je zaterdag bij de Zeskamp geld kan doneren in de collectebus van Hart Veilig Annen?

o Henk Pater zich verbaasde over het drankgebruik, hij niet wist dat Bessenjenever weer retro is?

o Alleen in het eerste jaar van de S&S week er geen voetbal op het programma stond?

o Roelof Raven drie man nodig had voor een muurtje, maar toen Wim W. en Feike B. er stonden was dat genoeg?

o Roy Mulder ook wel Roei Mulder wordt genoemd omdat hij zijn tegenstanders schoppend wil uitroeien?

o Johan Gruber per direct is afgezet als Burgemeester van Ploeg Roze en Feike Bloemert dit heeft overgenomen?

o Marjon Koopman (met haar roze wangetjes) van Ploeg Oranje zich groen en geel ergert aan de Rode Lantaarn waar ze 

blauwe plekken van krijgt?

o Bij het Jeu de Boules het idee is ontstaan om een Jeu de Boules App groep aan te maken?

o Iedereen die het leuk lijkt (om op woensdagavond een potje te boulen?) zich kan aanmelden via 

jeudeboules_annen@outlook.com

Roze Groen Rood Oranje Blauw Geel

Vissen 6 1,5 3 1,5 4 5

Paardrijden 6 2 5 1 4 3

Jeu de Boules 4 1 2 6 5 3

Streetvoetbal 1 2 6 5 4 3

Voetbal 1 6 5 2 4 3

Fietsoriënteringsrit Jeugd 1 3,5 5 6 2 3,5

Fietsoriënteringsrit Volw. 2 3 5,5 4 1 5,5

Tussenstand vrijdag 99 123 143 103,5 109,5 115

Plaats 6 2 1 5 4 3
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R E B U S - F I L I P P I N E

Oplossing:    _     _     _     _     _

K

PLOEG ROOD  
Wij zijn Emilie, Peter en Pascal. Aangezien we verplicht een stukje moesten schrijven van de Pers, bij deze! ;)

Mochten jullie een brandende vraag voor ons hebben mag je ons altijd benaderen.

TURN ME OM

Save water, 
drink beer

mailto:anoniemepers@hotmail.com

