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Moi Anneroelen,
Nadat DJ Jelmer de dansavond in de Sporthal 
weer had afgesloten, begon de dag voor ons 
met een anti-kater ontbijt geregeld door Ploeg 
Geel. 

Dorpsomloop
Bij het spel van Ploeg Geel gingen de 
deelnemers soepel door de hoepel, om 
vervolgens als Rupsje Nooitgenoeg het veld 
over te rollen. In het aquapark van Ploeg 
Blauw hielden de deelnemers het niet droog.
Zij schoten van een schans om ballen te 
verzamelen, welke via hindernissen 
overgebracht moesten worden. Het 
reactievermogen werd getest toen deze weer 
werden opgevangen. Bij Ploeg Groen shaketen
de deelnemers met hun booty ballen los, welke 
zij met behulp van een Shrek-helm en kapotte 
regenpijpen overbrachten naar de flipperkast. 
Hier werden hoge punten behaald, al dacht 
Ploeg Groen zelf dat zij de laagste score 
moesten behalen. De hunebedbouwers bij 
Ploeg Rood staken hun handen uit de 
jutezakken om ware oerkracht te laten zien. Op 
bierfusten en via een labyrint werden keien 
versleept in de richting van een bascule. Hier 
liet Ploeg Roze zien de sterkste mannen te 
hebben meegenomen en won met een 
kiezeltje meer van Ploeg Rood. Ploeg Oranje
zette de strijdwagen met wandelende wielen in 
om flessen te verzamelen. In een andere baan 
werd water versponsd waarmee de flessen 
werden gevuld. Al pompend werden deze als 
raketten ready for liftoff gemaakt. Bij Ploeg 
Roze werd de ploegleiding gevangen gezet. Het 
team moest de borg betalen door ballen te 
transporteren, de Davinci-brug te bouwen en 
mega dartpijlen te gooien. Sommige 
deelnemers hadden een kleine dip, wat voor 
een aantal ploegleiders resulteerde in een 
natte slip. Op de Brink werden de deelnemers 
nog een laatste keer weggeveegd. Ondanks de 
krampen en verzuring bleef Ploeg Oranje het 
langste overeind in WIPE-OUT! Bij de 
eindscore spande het tussen Ploeg Roze en 
Ploeg Oranje. Met maar 1 punt verschil ging de 
Dorpsomloopbeker mee naar de oranje buurt.

Brinkloop
Toen het startschot klonk evenaarde Ploeg 
Rood bijna het record van Usain Bolt en deden
zij een poging grashappen à la Robin van 
Persie. Na drie estafetteraces voor jong en oud 
bleek Ploeg Groen samen net zo snel. 

Tennis
De rackets en de broekjes waren net zo strak
als de ballen over het net. Van overspel was 
geen sprake in het gemengde dubbelspel. De 
TCA wilde ook de ploegleiding in actie zien en
spande hen voor de veegmatten. Ploeg Oranje
zette het op matchpoint en maakte
de winnende slag.

Darten
De toekomstige Barney’s hadden hun pijltjes 
weer geveild en gooiden alles in de strijd. Ze 
hielden hun barrel stevig vast maar de Bulls 
Eye bleek toch moeilijk te raken. De darters 
probeerden allemaal the best of 3 te gooien. 
Ploeg Geel en Ploeg Roze gooiden de meeste 
pijlen raak. 

Klaverjassen <60
Onder toeziend oog van Sjaak Mes werden de 
Boeren en Nellen weer uitgedaagd. Marne 
Goddard van Ploeg Groen leerde afgelopen
maandag het spel en maakte veel indruk. 
Ploeg Blauw ging daarintegen met de eeuwige
roem naar huis. 
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Niet alle eendjes
zwemmen in het water



06-85073715 | depersannen@hotmail.com | Instagram: @depersannen |

Wist u dat…?

Rebus 5

- De rechtbank in Ploeg Groen een beurt kreeg van de advocaatjes?
- Abel Reitsma zijn pretpakket al kwijt is aan zijn vrouw?
- Zwemmen volgend jaar wordt verplaatst naar de haven omdat vissen naar de sporthal gaat?
- Dit is om te voorkomen dat er deelnemers aan de haak worden geslagen?
- Lars Drenth een nieuwe vriendengroep zoekt na de Dorpsomloop?
- Het hardlopen en wielrennen dit jaar in dezelfde baan wordt gehouden rondom het zwembad?
- Marjolijn van Geldere en Lisa Bijker niet wisten dat er meer dan 2 tennisbanen waren bij 

Tennisclub Annen en Harma Boer hen daarom een rondleiding gaf?
- Dolf Nijborg na de playbackshow werd gedekkerd?
- Mariska Luning hierna haar ogen niet meer open kreeg om haar lenzen in te doen?
- De billen van Jan Dekker vereeuwigd zijn in d’ Anner Oele?
- Familie Stadman zelfs een Anneroel op de gevel van hun nieuwe huis heeft laten metselen?
- George Hegge tijdens het aanschouwen van tennis een bal op zijn neus kreeg?
- Wij onze Instagram promotie campagne heel goed vinden en maar prijzen blijven weggeven?
- d’ Anner Oele een tafel voor De Pers had gereserveerd tijdens het darten?
- Sanne van Veen afgelopen nacht zo hard haar wc knuffelde dat de buurman dit kon horen?
- Luuk Hoven voor het eerst in jaren nuchter bij het darten kwam en hij hierdoor alles verloor?
- Fenja Woest sleuteltjes heeft geruild maar niet meer weet met wie?
- Harm-Jan Talens deze week 60 jaar is geworden en dat hem zaterdag een verrassing staat te 

wachten?
- Zijn familie zich afvraagt of hij hier blij mee moet zijn?
- Poffertjes met advocaat een heerlijke combinatie blijkt te zijn?
- Er onder grote belangstelling een prachtige speeltuin aan de Vreding/Riggel is geopend door 

wethouder Kina ten Brink?
- José Borg heeft gegoogeld dat meikevers een sekshormoon afgeven?
- Zij daarom een keverbordeel heeft geopend?
- Arjan de Jonge en Marloes Ploeg op zoek waren naar punten in de bosjes van de TCA?
- Arjan nadien in de Grutter Jan Ploeg zijn nieuwe schoonvader noemde?
- Wij de naam van de anonieme zwemmer weten, maar jullie nog even mogen raden?
- Zijn onderbroek is achtergebleven in de vlaggenmast van het zwembad?
- Ploeg Groen accordeonist Sander oet Pekel had uitgenodigd bij hun dorpsomloopspel?
- Eelke Jan Bouma het brein is achter het derde rode draad spel?
- Hij dit heeft bedacht tijdens zijn dagelijkse halfuurtje op de wc?
- Het huis van Familie Kuipers al bijna verkocht is aan de buurt en zij hier wel een stamkroeg 

van willen maken?
- De ploegleiders voor de eer ook een ronde WIPE-OUT! mochten laten zien?
- Roelof Raven hierbij voordeel had, omdat hij één dag krachten heeft gespaard 

in bed?

Geel Blauw Oranje Rood Groen Roze
Dorpsomloop 24.5 12 35.5 20.5 20 34.5
Brinkloop 4 1 3 5.5 5.5 2
Tennis 1 3 6 5 4 2
Darten 5.5 1 3 3 3 5.5
Klaverjassen <60 1 6 4 5 2 3

Tussenstand donderdag: 100 93.5 101.5 104 93.5 95.5
Plaats: 3 5 2 1 5 4
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