
Cinqualon: Bij bijna alle onderdelen waren er vrouwelijke deelnemers! Alleen nog niet bij het hardlopen, 
wie trekt er volgend jaar de stoute (hardloop)schoenen aan? De start van de Cinqualon begon in een 
zonovergoten Spijkerboor met het kanoën. Ploeg Roze had te maken met een defecte trein, 
in tegenstelling tot de NS is dit bij Ploeg Roze zeer ongebruikelijk. 

Daarna klonk het startsein voor de hardlopers. De jongste hardloper rende met zijn soepele benen 
als eerste over de finish. Lex van Ploeg Rood is 17 jaar en het leeftijdsverschil met de oudste hardloper 
was 39 jaar. Dan kunnen jullie uitrekenen hoe oud Peer van Ploeg Oranje is. Wij zijn er nog niet uit voor wie wij het meeste 
respect hebben. 

Het was feest in ‘bocht zeven’ van de Bartelaar bij het wielrennen. Zelfs met een elektrische fiets kon 
Ploeg Blauw niet worden verslaan bij dit onderdeel. We weten alleen niet wie er gewonnen heeft, 
Mathijs of Dennis? Misschien hebben ze gehösterd? Bij gebrek aan bergen in ons mooie dorp gingen de 
mountainbikers het bos in. 

Het bleek wel weer dat je met de 1e plek 6 punten binnenhaalt MAAR met de laatste plek het meeste 
applaus! Dat merkte Martin Dekker van Ploeg Oranje wel bij het zwemmen. 

ZATERDAG: de laatste dag, laatste kans voor de Ploegen om punten te halen! Voor sommigen is de Sport & Spelweek 

net een dag te lang, maar denk er aan: Aan het einde komt het altijd goed, en als het niet goed komt is dat nog niet het 

einde (of juist wel).

Zwemmen: Een duik in het zwembad zou veel mensen goed doen na een warm en gezellig Fietsbellenbal!  
Het publiek was stinkend jaloers. De waterratten van Annen stonden klaar op de startblokken. De strijd om de 
3e en 4e plek moest worden bepaald d.m.v. een echte fotofinish. Na het bekijken van de foto’s bleek dat Ploeg 
Groen een druppel sneller was dan Ploeg Oranje.
Zeskamp: Gelukkig hadden veel Anneroelen de weg naar de zonnige Brink weer gevonden. De strijd om de laatste punten kan
beginnen! De Zeskamp werd geopend met het spectaculaire Captain Spel. De ploegleiders moesten over een watermat zoveel
mogelijk golfballetjes overbrengen. Onderweg werden ze behoorlijk gesaboteerd door de andere Ploegleiders.

Bij het eerste spel voor de zeskampploegen werd voorzichtigheid beloond. Ze moesten al draaiend en gooiend water ballonnen 
overbrengen. Bij het volgende spel werd er een grote houten A over de brink getrokken. Wie A zegt, moet
ook B zeggen dus gingen ze op een grote Bal rollend over de eindstreep. De 3e opdracht van het 
Rode Draad Spel hadden de ploegen nodig bij het Kledingslingerspel. Hoe langer de gebreide sjaal, des te 
korter de kledingslinger hoefde te zijn. Ook kwamen er menselijke kruiwagens voorbij die zand over 
moesten brengen om een zo hoog mogelijk zandkasteel te kunnen bouwen. Er werden al vissend blokken 
gestapeld en als echte Robinsons vuur gemaakt om toegang te krijgen tot de vlag van Annen. 

Rode Draad Spel

Wij zijn in ieder geval fan van het Rode Draad Spel! Iedereen kan nu echt meedoen aan de Sport & Spelweek. 

Het hele dorp kleurde, verzamelde en breide de week aan elkaar!

Roze Groen Rood Oranje Blauw Geel

Rode Draad Spel Kleurplaten 499 st. 599 st. 1220 st. 682 st. 590 st. 481 st.
Rode Draad Spel Bierdoppen 14 kg 62 kg 38 kg 112 kg 10 kg 8 kg
Rode Draad Spel Breien 0,6 m 0 m 25 m 19,8 m 9,7 m 1,9 m



Mulder

o Er meerdere zinnen mogelijk waren als oplossing van de puzzel?
o Wij blij zijn met de vele positieve reacties over de puzzel?
o Jesper en Bram afscheid genomen hebben als Ploegleider?
o Wij dit jaar 2 Uilskuikens hebben uitgereikt; aan Esther Dijksma en Maaike Klaibeda?
o Het met beide dames, naar omstandigheden, goed gaat?
o Niks doen ook niks is?
o Jan Greving een erg vroege vogel is, hij elke ochtend de bulletins heeft gedrukt?
o De voetbalbeker weer terecht is?
o De verkeersregelaars tijdens de Cinqualon al breiend hun werk deden?
o Gerrit Bazuin na 38 jaar afscheid neemt van de Commissie Dorpsbelangen?
o Hij op een volle Brink toegezongen werd: GERRIT BEDANKT! GERRIT BEDANKT!?
o Rieks Kampherbeek alle acts van de playbackshow heeft gefilmd?
o Deze te vinden zijn op Youtube? 
o Onze vloggels ook te koop zijn?
o De zeskampspellen ontzettend leuk waren?
o Er vele fietsen in Annen staan maar nog niet bij het juiste huis?
o Er weinig drankmisbruik was onder de jongere ouderen?
o De mixdrankjes na 2 borrels al op waren?
o Wij de CD, alle ploegen, deelnemers en toeschouwers willen bedanken voor een fantastische week?
o Het leven na de S&S-week gewoon weer doorgaat?

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

Zeskamp Totaal Punten 32 29 36 18 20 33
Zeskamp Trofee (plaats) 3 4 1 6 5 2

Rode Draad         Opdracht A 2 4 6 5 3 1
Rode Draad         Opdracht B 3 5 4 6 2 1

Eindstand 143 165 201 136,5 140,5 159
Sport & Spel Wisselbokaal 4e 2e 1e 6e 5e 3e

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

Na een week vol puzzels is hier dan eindelijk de oplossing!

- ANNEROELEN MAKEN SAMEN DE SPORT EN SPEL WEEK MOGELIJK -

Na een loting uit meerdere goede inzendingen zijn hier de winnaars van de Vloggels:
Lukie Vos, Sanne (het hondenmeisje) en Marja Poelman

Gefeliciteerd!!  De Vloggels komen deze week jullie kant op!

TURN ME OM

SPORT & SPEL COMMISSIE
Hier zou de tekst over de S&S commissie komen te staan. Helaas hebben zij onze deadline niet gehaald. 

Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen! 

En we leefden
nog dik en gelukkig!

Heb je iets niet begrepen of gemist.. Tsjah.. Had je er moar bie mot’n weez’n ;)
Wij breien er een eind aan! 

Groetjes! Hoi Hé!
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