
Achterop
35e editie Nationale Jeugdronde

We zijn los!
Gisterenavond zo rond 19.15 uur klonk het startschot voor de 35e Nationale Jeugdronde. Wethouder 
Rene van Ginderen hield een korte enthousiaste aanmoedigings speech voor de ruim 430 deelnem-
ers die met hun fietsbel in de hand klaar stonden een oorverdovend welkom te geven aan Miss Tessa 
Reuvers. 

Het belooft een mooie editie te worden vol festiviteiten voor iedereen van wie het jeugdrondehart 
klopt. Aan alle vrijwilligers, ploegleiders en medewerkers. HEEL VEEL PLEZIER. 
Samen maken we er al 35 jaar een heel mooi evenment van en zijn wij 1 grote familie!

nog wat mooie foto’s van een kleurrijke Kade

Wist je dat... 

- de werkploeg ’s middags heel veel wist je datjes had maar toen het wist je datjes tijd was ze de   
 wist je datjes niet meer wisten.
- we het toen anderen maarhebben gevraagd
- onze Miss Tessa erg goed kan zwaaien en lachen.
- Miss Tessa zich vanmorgen nog even heeft verkleed bij Hulsdonk
- het toch wel wat frisjes was vandaag
- Miss Tessa ook erg genoot van het fietsbelconcert dat voor haar gehouden werd.
- zij een instagram misstessareuvers heeft aangemaakt heeft
- zij nog veel volgers wilt
- er gisteren bij de sponsoravond zo’n 4000 duizend loterij enevloppen zijn opengemaakt
- deze eerst allemaal gevuld zijn door de werkploeg
- bij sommige vullers het huilen nabij stond
- Anton ook wel 1 envelop heeft gevuld en dichtgelikt
- alle enveloppen binnen een half uur zijn uitgepakt en als nieuwe vloerbedekking van de Veestallen 
 gebruikt werd
- de werkploeg luistert naar iedereen die ze een opdracht geeft
- dit hele rare beelden oplevert
- de stoel het hoofd van Sjoerd nooit heeft geraakt
- zijn gezicht anders doet vermoeden
- Stroop Advies in de karavaan gewoon hun shirts uitdoen en
 ermee gaan zwaaien
- het hier wel om de ploegleiders gaat en niet de deelnemers
- dit anders ook natuurlijk niet verantwoord was
- zij ook los gaan op Van Links naar Rechts (snollebollekes)
- zij ook letterlijk van links naar rechts gaan
- de motorrijders hier iets minders blij van worden
- Wouter en Meggy elkaar 5 jaar geleden hebben ontmoet bij de
 Jeugdronde
- hierbij sprake was van match fixing tijdens het ploegleidersspel
- de kussen deze keer niet van de Miss kwamen
- zij inmiddels samen een huis hebben gekocht vorige NJR
- een volgende stap tijdens de jeugdronde wel gepast zou zijn
- 1 ploegleider al wel heel fanatiek aan het oefenen is voor de 
 Karaoke Avond
-  daarbij een microfoon en een discobal aan te pas komen
- hij zingt over de “laatste keer”. maar er toch niet mee op kan 
 houden
- hij wel een podium met publiek verdient.
- dan misschien wel beter kan gaan playbacken

dinsdag 10 juli 2018

Tip 1:
Start de dag met een goed ontbijt!

Het ontbijt geeft je lichaam weer energie na de 
nacht, zodat je overdag lekker kunt fietsen. Je hebt 
volop keus: (volkoren) boterhammen met mager 

beleg of notenpasta, yoghurt met musli en fruit of 
een bord pap. Wat kies jij?



misstessareuvers
Miss Tessa heeft het er maar druk mee... zwaaien, foto’s uitdelen, nog 
meer zwaaien, mee voetballen met de kinderen, nog meer zwaaien, 
aanmoedigen, prijzen uitreiken en natturlijk ook nog meer zwaaien. En 
toch houdt ze nog wat tijd over en heeft een instagram aangemaakt 
waarop ze jullie op de hoogte kan houden. 

Volg haar op instagram misstessareuvers

Leuk item over maandag
Zoals jullie gisteren misschien wel hebben gezien, liep er 
een cameraman van ZuidWest TV rond.
Hij heeft erg mooie beelden geschoten en hiervan een leuke 
montage gemaakt. Deze is sinds vanmiddag te zien op Facebook 
van ZuidWestTV en wij hebben het gedeeld op de pagina 
van Stichting Nationale Jeugdronde. Het is de moeite waard 
om het filmpje even te bekijken. In de tussentijd gaan wij 
kijken of hij deze week nog iets kan maken.

Zing met ons mee tot 
morgenvroeg.............

Kom van dat dak af!
Het is toch elk jaar weer mooi om te zien wat voor (en soms ook hoe) er dingen op de daken van 
de volgwagens zijn gezet. Van knuffels tot konijnhokken, wat later gewoon boxen blijken voor wat 
T*R*NGHERRIE!!!
Meestal zijn de boxen al binnen 1 dag opgeblazen, maar dat geeft niet. Als het  maar harder is dan de 
ploeg voor of achter je.

Karaoke voor de ploegleiders.....dat belooft wat! Her en der 
wordt er al een heerlijke (valse) noot gezongen, maar dat 
is vast om de stembanden te smeren voor morgenavond.
Het Wapen van Roosendaal organiseert op woensdag 11 juli 
een Karaoke avond speciaal voor de ploegleiders. 
Komt dat zien en komt dat vooral ook horen....alhoewel...

Neehoor, wij zijn razend enthousiast en hopen jullie allemaal 
aan te horen morgenavond. Het is een mooie gelegenheid 
om de  jubileumfestiviteiten voort te zetten en een feestje 
te bouwen met elkaar. 35 jaar jeugdronde betekent 35 jaar 
ploegleiders die zich inzetten voor de kinderen en ons mooie 
evenement. Daar moet op gedronken worden hi ha ho toch? 
Of is het meer.... DIt is de laatste keer om Bram (Andre Hazes 
te quoten...

De redactie...
De redactie heeft dit jaar wat ondersteuning 
gekregen van Demi van Overveld en Jolijn van de 
Klundert. Samen proberen wij er elke dag weer 
een leuk krantje van te maken.

Natuurlijk zijn wij ook nog altijd op zoek naar leu-
ke foto’s en verhalen of anekdotes. 
Deze kun je gewoon blijven sturen naar 
susanne@jeugdronde.nl of 06-48148877

Van Peter Rijsdijk ontvingen wij deze foto. 

Wat is het onderschrift hierbij????

WINNEN!!!

Ook dit jaar hebben we weer 
een aantal puzzeltjes in elkaar 
gedraaid. 
Leuk voor onderweg en je kan 
er nog wat meer winnen ook.
Wat de prijs zal zijn houden 
we nog even geheim...omdat 
we zelf ook gewoon nog niet 
weten wat het is....

Er zijn 4 puzzels. Alle oplossingen 
tezamen maken de volledige 
oplossing. Stuur deze uiterlijk 
zondagmidaag 12.00 uur naar 
susanne@jeugdronde.nl


