
Zwemmen
Sputter, spetter, spater, alle badeendjes
verzamelden in het water. Hier was goed te 
zien wie lid is van de Borgflippers. Ploeg Rood 
bleek de beste waterratten te hebben 
meegenomen en kwam het snelste terug aan 
de waterkant. 

Zeskamp
Spel 1: Trek de F(v)endt. Bij dit spel was het 
doel om de trekker zo snel mogelijk over de 
streep te trekken. Spel 2: Boeiend geblokt. 
Door een bakstenenweg te leggen, brachten
de deelnemers ballen over. Deze werden door 
een boeiend stel onder een zeil door getijgerd. 
Het bleek een uitdaging om met een jute zak
deze ballen in de korf te gooien. Spel 3: Ik ben 
kachel. Kop(pelt)je-onder werden met de 
handen op de rug waterbekers gevuld, welke 
vervolgens op een dienblad  terechtkwamen. 
De ober draaide 10 rondjes voor hij hiermee 
een parcours doorliep. Het water werd 
verzameld waarna deze gesponsd naar de 
eindstreep werd gebracht. Spel 4: Zweef ‘m 
erin. Met hun hoofd in de wolken hadden de 
deelnemers 10 frisbee-worpen om het net te 
raken. Spel 5: Pizza met ei (bahbah). De 
deelnemers zaten ingewikkeld aan de 
vlaggenmast en moesten zich ontbinden om de 
eierkluis te openen. Al pizzascheppend werden 
deze eieren doorgegeven, om in het netvizier
van de achterste deelnemer gegooid te worden. 
Spel 6: Blinded to the bar. De deelnemers 
moesten geblindbrild water boven hun hoofd 
transporteren. Goedgevulde sponzen werden op 
ski’s naar de overkant gebracht. Bij voldoende 
water werd de ploegleiding letterlijk afgezaagd.
Captainspel: De vliegende ploegleiders. Ze 
werden op het matje geroepen om elkaar al 
glijdend, springend en trekkend over de Brink 
te slepen.

Na de zeskamp werd duidelijk 
dat Ploeg Blauw de zeskamp-
troffee won en Ploeg Rood overall de 
meeste punten wist te behalen afgelopen 
week. Zij mogen dit jaar opnieuw de 
Sport- en Spelweek- wisselbokaal mee 
naar bed nemen. De niet zo Rode Lantaarn 
nam Ploeg Groen mee. 

Moi Anneroelen,
Na een geslaagd fietsbellenbal, wat door ging tot 
in de vroege uurtjes, verzamelde iedereen zich 
op een zonnige zaterdagochtend bij de Hunze. 
Voor de start werd eerst nog de nodige cafeïne 
naar binnen gewerkt.

Cinqualon
De kano's werden te water gelaten en de race 
begon. Na een spetterende tocht peddelde 
Ploeg Blauw zich als eerste aan wal. Ploeg Roze 
en Ploeg Groen hielpen elkaar over de finish. 
Ondertussen stonden op de Bartelaar de 
mountainbikers klaar om via de bergen van 
Annen in de richting van het zwembad te 
crossen. Ploeg Rood bleek nog de fitste 
deelnemers te hebben. Na de finish klonk het 
startsein voor de hardlopers. De ploegen waren 
erg aan elkaar gewaagd, de deelnemer van 
Ploeg Groen was echter al zo vermoeid van het 
mountainbiken dat hij met de motor over de 
finish kwam. Uiteindelijk kon niemand 
de eindsprint van Ploeg Rood bij-
houden. Hierna was het de beurt aan
de wielrenners. Ploeg Blauw ging er 
als een speer vandoor en pakte de gele trui. Bij 
het laatste onderdeel verplaatste iedereen zich 
naar het zwembad. Hier stonden de badmutsen
klaar en hadden een springende start. 
Uiteindelijk ging Ploeg Rood er met de winst
vandoor.
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“As’t moar doent” ~ Dievie



Mulder

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

De zin die jullie moesten vormen met alle rebussen afgelopen week:
Na een gezellige week vol alcoholische versnaperingen, paracetamol en feest, is 
de Sport en Spelweek voor dit jaar weer mooi geweest! 
De winnaars zijn Karin Rops, Berend Stenveld, Melissa Tiessen, Carin Hogendorf, Ina 
Brandts Buys. Jullie mogen contact met ons opnemen voor de prijs. 

Wist u dat…?

Rebus

- Wij alle jarige Anneroelen die niet zijn vermeld hierbij alsnog feliciteren?
- En alle eventueel gemiste Pechuilen veel beterschap wensen?
- Na deze week de man overbodig is geworden?
- Wij (en alle andere Anneroelen) daarom Eric Idema willen bedanken voor al het plezier?
- Wij alle sponsoren en de EHABEO voor deze week willen bedanken?
- Wij 57 goede antwoorden op onze rebus hebben gekregen, geweldig!
- Wij heel blij werden van alle foto’s die wij toegestuurd kregen en vooral van Selma Nienhuis?
- De antwoorden van de fietsoriënteringsrit volgende week op de Sport- en Spel website zijn 

terug te vinden omdat wij hier geen ruimte voor hebben?
- Camping Middenweg was volgeboekt tijdens het hardlopen en de Tour du Annen?
- Ploeg Geel op zoek gaat naar deelnemers in de 80- categorie zodat de ploegleiding niet zelf 

hoeft deel te nemen aan de cinqualon volgend jaar? 
- Joanne en Shannon Posthouwer –afzonderlijk van elkaar- hetzelfde getal doorgaven bij de 

prijsvraag van Slijterij Pinotage?
- Caitlyn Ploeg ons elke dag vroeg of wij iets over haar hadden gehoord, omdat zij niet in het 

bulletin vermeld wilde worden? Dus bij deze.
- Erwin Boers en Bram van Bastelaar ’s ochtends nog een filmpje hebben gekeken over hoe zij 

het beste in een kano konden stappen? 
- Aan Dries Steenbergen speciaal is gevraagd om een MAX-kano?
- De Zeskamp niet zonder Annemiek Visser kan, zij zoals vanouds op een speelse wijze de 

middag weer aan elkaar praatte?
- Jakob Klinkers glunderde tijdens het besturen van de Trekkertrek-trekker tijdens de 

zeskamp, welke noodgedwongen werd ingezet omdat de vrachtwagen te vol was afgetankt?
- Melanie Talens zich verschuilde achter De Pers omdat zij bang was voor de trekker?
- De anonieme zwemmer Bas Dijkema bleek te zijn?
- Het brandalarm achterin de Grutter vrijdagavond afging omdat het bulletin te heet werd?
- De Grutter 32 gele badeendjes van de feestvloer heeft geraapt om de prijs te winnen?
- Marieke Panneman koffie wilde zetten maar vervolgens 5 liter koffie op de vloer had liggen?
- Heel Annen inmiddels ‘Engelbewaarder’ a capella kan zingen?
- Wij heel blij zijn dat oes Sabrina het dorp door kon tuffen dankzij Ineke Wijnholds?

Geel Blauw Oranje Rood Groen Roze

Cinqualon 4.5 4.5 3 6 1 2

Zwemestafette 4 1 2 6 5 3

Zeskamp spel 1 1 4 6 10 3 2

Zeskamp spel 2 3 4 6 5 2 1

Zeskamp spel 3 12 4 3 5 2 1

Zeskamp spel 4 4.5 6 2.5 4.5 1 2.5

Zeskamp spel 5 3 6 10 4 1 4

Zeskamp spel 6 3 8 2 5 2 6

Captainspel 2 6 5 3 1 4

Rode Draad spel 1 5 3 6 1 4 2

Rode Draad spel 2 4 5 6 2 1 3

Rode Draad spel 3 4 5 6 2 3 1

Eindtotaal punten 168 176.5 181.5 184.5 149 150.5

EINDSTAND: 4 3 2 1 6 5

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