
Playback Mini’s
Waar Ploeg Rood weer de schoolbanken in 
ging, liet Ploeg Groen een zee aan inspiratie
zien. Ploeg Geel liet de handjes wapperen, 
bij Ploeg Oranje zwierden de broekspijpen
vrolijk heen en weer. 
Ploeg Blauw had een zingende
beestenboel op het podium 
verzameld en Ploeg Roze
vlamde er automatisch
een geweldige act uit.

Jeugd
Ploeg Roze shakete de spanning van zich
af, Ploeg Groen stond haar mannetje. Ook
Ploeg Geel was niet innocent en liet een
strakke performance zien. Ploeg Blauw
showde haar spierballen, waar Ploeg 
Oranje deze juist zocht in een toekomstige
man. Ploeg Rood stortte hun hart uit en
joeg hun lover júíst de sporthal uit. 

Volwassenen
Ploeg Rood begon lekker te spelen op hun
fluit en eindigde explosief in America. Ploeg 
Groen hield het niet droog terwijl de zon
bolop scheen. Ploeg Roze riep de hulp in 
van Ferry de roze flamingo om samen wat 
biertjes weg te slaan. Ploeg Geel trok de 
stoute schoenen aan en lieten zien how to 
Burlesque. Mamma Mia! Daar ging Ploeg 
Blauw back again. Bij Ploeg Oranje gaven
Snoepie Dogg en Katy Berry een zoete
show weg.  

Ploegleiding
Ploeg Oranje touchede Sweet Carjanne
haar fijnste spots. Peter bleek erg geliefd bij
Emilie van Ploeg Rood. De Toppers van 
Ploeg Groen vinden Emilie ook wel een
lekker ding. De freaks van Ploeg Roze
hakten er op los en braken de sporthal af. 
De tijgers van Ploeg Geel gingen een lekker 
stukje zwemmen in de wateren aan de Costa 
del Sol. De vislucht van Ploeg Blauw
bereikte de hele zaal, desondanks beviel hun
mossel wel.  
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Moi Anneroelen,
Na een iets te gezelllige handbalborrelavond
moest menig klein Anneroeltje zichzelf
vanochtend naar school brengen. 

Mini zeskamp
Gelukkig waren de ouders weer fris genoeg om 
de strijd tussen de kleinste Anneroelen te zien. 
De kinderen kropen door tunnels, liepen met de 
kruiwagen, transporteerden veel tennisballen
en sloten af met een fanatieke pot buikglijden. 
Ploeg Oranje ging dit jaar met de troffee naar
huis.

Klaverjassen 55+
In de Grutter werden weer bomen geplant en
de koffie zoals vanouds snel ingeruild voor een
borrel. Halverwege de kaartenstrijd knoeide
Ploeg Oranje stiekem met hun scorepapiertjes
en een tafel verderop vond een familie-derby 
plaats. Ploeg Roze wist het grootste bos te
kappen.

Sjoelen
Het tikken van de sjoelbricken zorgde voor
sensatie in ‘t Holthuys. De spanning was om te
glijden, met een totaalscore van 2573 punten
was dit voor Ploeg Geel weer een gemakkelijke 
thuiswedstrijd. 
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Wie was de anonieme zwemmer 
in het koude bad vannacht?
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Wist u dat…?

Rebus 4

• Je op vrijdag en zaterdag aanstaande nog afscheid kunt nemen van de Alldro?
• Je deze dagen Jan en Wijmie Efdee nog kunt bedanken voor alle trouwe jaren?
• Ploeg Rood na de handbalborrels om 03:00 uur ‘s nachts nog muizentrappetjes zat te 

vouwen en Marianne Hamminga deze trend voortzette in stoel bij kapsalon Piening? 
• Wij ons afvragen of deze net zo scheef zijn als onze handbalscores in het vorige bulletin?
• Bart Seffinga uimotioneel wordt van de hamburger speciaal van Klinkhamer?
• De handbalfoto van Ploeg Geel nog even op zich laat wachten, omdat Geesje ten Berge dacht 

dat haar telefoon een badeendje was? 
• De jonge kinderen in Annen Easytoys verwarren met Easyboys en Ploeg Roze zich hierover 

wijselijk stil houdt?
• Zij zichzelf daarentegen wel meteen aanmelden als FC Emmen nieuwe trainers zoekt?
• Myrthe Reitsema iedereen van Ploeg Oranje naar de IKEA wilde sturen om papieren meetlinten 

te halen voor de muizentrappetjes?
• Tammo Eefting op zijn 92e met 28 stenen 140 punten behaalde bij sjoelen?
• Jantje Hulshof de sjoelgaten het beste wist te vinden met een persoonlijke score van 713?
• Het uitlaten van de hond steeds langer duurt omdat ons bulletin ondertussen wordt gelezen?
• De kinderen volgend jaar ook heel graag willen touwtrekken?
• De roze en groene shotjes bij Slijterij Pinotage erg hard gaan?
• Het hierdoor wel duidelijk is waar de meeste alcoholisten van Annen wonen?
• De raketjes tijdens de mini-zeskamp weer werden gesponsord door Vakgarage Stadman?
• Groep 8 van de Eshoek helaas is uitgeschakeld in de regiofinales van Schoolvoetbal?
• Zij hierdoor wel op tijd terug konden zijn voor hun playbackacts?
• Wij blij zijn met alle ingestuurde foto’s en wist u datjes maar wij helaas niet alles kunnen 

plaatsen en wij wel hopen dat jullie dit blijven insturen?
• Kees Bijker en Johan Gruber in tegenstrijdige kleuren hun haar hebben geverfd?
• Ploeg Blauw in een visjurk te jong werd geschat om bier mee te krijgen?
• Het erg heet werd op de WC’s in de kleedkamers van de sporthal en Yvonne Klinkhamer hier 

menig stelletje vanaf heeft geplukt?
• Isah Pestman vanochtend om 5 uur vanuit Frankrijk is vertrokken zodat zij op tijd op het 

podium kon staan?
• Martin Eefting er achter kwam dat hij was aangekomen toen hij zijn playbackoutfit wilde 

aantrekken? 
• Spullen die zijn achtergebleven in de sporthal op vrijdag a.s. tussen 10:00 en 17:00 uur daar 

zijn op te halen?
• Het 3e Rode Draad Spel bekend is gemaakt: Jullie moeten zoveel mogelijk 

originele, afgescheurde kalenderblaadjes van donderdag 18 mei verzamelen?
• De azijn deze hele week in de aanbieding is?

Geel Blauw Oranje Rood Groen Roze

Mini-zeskamp 2 3 6 4 1 5

Klaverjassen 55+ 2 1 3 4 5 6

Sjoelen 6 5 1 2 3 4

Mini-playback 2 2 4 6 5 2

Playback t/m 16 jaar 5 6 4 3 2 1

Playback 17+ 5 3 4 6 2 1

Playback ploegleiding 1 6 2 3 4 5

Tussenstand woensdag:
64 70.5 50 65 59 48.5

Plaats: 3 1 5 2 4 6
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