
2022 is het jaar van de 50e Sport- en Spelweek

Sport- en Spelweek

Maandag 30 mei 2022
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Moi Anneroelen,
Na een gezellig fietsbellenbal ging de 
zaterdagochtend met kleine oogjes weer van start.

Cinqualon:
In de haven van Spijkerboor verzamelden de 
kanoërs zich om te water gelaten te worden. Ploeg 
Rood peddelde voor het eerst in jaren niet het 
snelst. Daarna sprintten de hardlopers een bospad 
over die hen op de Bartelaar bracht. Daar stonden 
de mountainbikkels al klaar op de pedalen. Zij reden 
9,24 km via het bos naar het zwembad. Daar was 
het tijd voor de Tour du Annen door de Groene 
buurt. Het publiek had gehoopt op een karavaan, 
het hele dorp stond langs de route. De zwemmers 

mochten de cinqualon afsluiten met een frisse duik 
in het water. Ploeg Rood was in totaliteit het 
sportiefst. 

Zwemmen:
De badmutsen en de gestroomlijnde badkleding 
werden weer aangetrokken om vervolgens dol-fijn 
in het water te duiken. De slagfrequentie verschilde 
onderling, maar de vlinderslag bij ploeg Rood was 
de beste techniek.  

Bommetjes:
Alle ploegleiders stonden klaar in kostuum om hun 
dikste bom te knal’n. De verdwenen dorpsvlaggen 
kwamen weer boven drijven en de rode lantaarn 
zonk nét niet. Ploeg Groen had duidelijk geoefend 
op eigen terrein en maakte de dikste bom!

Zeskamp:
De zeskamp begon met de was van de CD. De 

deelnemers mochten allen hun zweet achterlaten in 
het befaamde shirt, waarna deze uitgehangen werd 
aan een waslijn op hoogte. In het 2e spel moesten 
ze over balken lopen die door de overige  
deelnemers gedragen werden. De 10 meegenomen 
tennisballen moesten onder hindernissen door 
worden overgebracht naar de blikken toren, welke 
door een menselijke kruiwagen omgegooid moest 
worden. In het 3e spel kwamen de oude bekenden 
aan bod. Deelnemers moesten 4 keer de baan over, 
met de A-stelling, het vliegend tapijt en al ski- en 

In dit jaar:
- werd het bulletin geschreven door de Pers
- was er weer een volledige S&S 
- deden veel nieuwe inwoners enthousiast mee
- kon menig mens elkaar niet verstaan aan het 

einde van de week
- was ‘ik ben kachel’ het meest gedraaid nummer
- hadden veel ploegleiders met de bekers 

geslapen
- sliep Enrico Hanenbergh liever met de bulletins
- was de spannendste eindscore ooit, met een 

halve punt verschil tussen de 1e en 2e plek
- won Ploeg Rood de  Burgemeester Lambers-

Beker

zaklopend. Daarna was het tijd voor het 
Captainspel, een Toren van Hanoi. De 
ploegleiding had bij dit spel niets aan domme 
kracht, alleen intelligentie bracht hen naar de 
volle 6 punten. In het 4e spel mochten de 
deelnemers een balletje slaan. Met in de ene 
hand een glas water en in de ander een touw 
van de balk, moest er cricket gespeeld worden. 
Het water werd in een ton gegoten, waarna dit 
met sponzen over een parcours naar een 
trechter werd gebracht. De ploeg die als eerste 
het pingpongballetje liet overdrijven, won het 
spel. Ook de eieren konden niet ontbreken dit 
jaar. Bij spel 5 moesten er eieren, met een lepel 
in de mond, over kratten getransporteerd 
worden. Daarna moesten ze deze blind op links 
over het hek smijten en dezelfde route vervolgen 
naar de eindstreep. Tot slot spel 6. Hier 
begonnen de ploegen met 8 kratjes en ze 
eindigden met 5 kratjes, waar de ploegen 
overheen moesten met puzzelstukken. Hier 
kwam veel balans bij kijken, ze mochten niet met 
de voetjes op de vloer. Er werd afgesloten met 

het puzzelen van de dorpsvlag, dizze oel bleek 
nog lastiger als vroag drei en bridge.
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OPLOSSING: HENSEN

Harry Hensen kwam in 1971 bij de CD en viel meteen met zijn neus in de 
boter, hij is bekend om zijn vele toespraken tijdens de Sport- en Spelweek.
WINNAARS: Jan Dekker, Willy Hingstman, Miena Dijkema, Roelie 
Venema, Geesje Fidder, Liesbeth Kammer. 

Onze prijzen zijn gesponsord door: 
Tuinwinkel Klinkers, Martens Groente en Fruit, Bakkerij Pots, Slijterij Pinotage, Bloemig Kado. 

Wist u dat…?

De vraag van vandaag:

- Op vrijdag 3 juni tussen 14.30 en 17.30 uur open huis is in ‘t Holthuys? 
- Fennie Talens en Henderika Rademaker er deze week weer fanatiek bij waren?
- Fennie samen met haar kleindochters tijdens de dorpsomloop op de duo fiets het dorp rond ging?
- Er 2 dorpsvlaggen met mast af te halen zijn op het politiebureau in Gieten? 
- Wij alle pechvogels van deze week heel veel beterschap wensen?
- Wij nogmaals alle sponsoren, ondernemers en vrijwilligers willen bedanken voor hun bijdrage en inzet? 
- Betsy Wijnholds van deze gelegenheid gebruik wil maken om iedereen te bedanken voor alle felicitaties, 

kaartjes en super leuke reacties voor de titel Anneroel van 2021? Zij zich zeer vereerd voelt? 
- Lisa Bijker mee deed met mountainbiken na het feestelijke fietsbellenbal, dit toch iets te vooruitstrevend 

was en zij bij de eerste post bijna groen zag?
- Marko Kirchhoff en Arjan de Jonge dit opviel en zij haar in veiligheid brachten in een oranje badjas?
- Timo Reitsema zo graag in het bulletin wilde dat hij een hattrick maakte in de finale voor Ploeg Rood?
- Annen TOEN dit jaar een tijdschrift heeft uigebracht geheel in het teken van de 50 jarige Sport- en 

Spelweek? Deze nog steeds te koop is?
- Jan Dekker elke dag trouw het antwoord op onze vraag van vandaag mailde?
- De V.I.P.’s van Ploeg Roze Johan Gruber bedanken voor 

zijn goede zorgen?
- Wij hen dan weer bedanken voor de sponsoring?
- Wij ook Ina Koopman bedanken voor haar gulle gift?
- Na de prijsuitreiking een regenboog verscheen op 

de Brink om de week helemaal gekleurd af te sluiten?

Geel Groen Rood Roze Oranje Blauw

Cinqualon 4 3 6 1 2 5

Zwemestafette 5 4 6 1 2 3

Zeskamp spel 1 2 3 1 4 6 5

Zeskamp spel 2 1 2 5 3 6 4

Zeskamp spel 3 1 2 10 4 6 3

Zeskamp spel 4 6 1 4 5 2 3

Zeskamp spel 5 4 4 1 12 10 3

Zeskamp spel 6 1 4 3 6 4 10

Captainspel 2 4 1 3 6 5

Rode Draad spel 2 1 5 3 4 6

Eindtotaal punten 124,5 147,5 174,5 151 156,5 174

EINDSTAND: 6 5 1 4 3 2

I. WANNA. GO. TO. 

BORA. BORA. BUT. 

I’M. POORA. POORA. 

AFTER. SPORT. EN. 

SPELLA.
Bedankt voor deze gezellige week, we 
hopen jullie volgend jaar weer net zo 
fanatiek te zien!
Groetjes Sabrina, Marjolijn, Lisa en Quinty


