Uit de oude doos.....
Tja....het kan natuurlijk ook niet anders.... Als we de gehele week herinnerigen met elkaar ophalen over 35
jaar Nationale Jeugdronde en 750 jaar Roosendaal, kan het bijna niet anders dan dat er een paar mensen,
uit puur sentiment, even de oude doos in duiken. En daar komen pareltjes uit hoor.
Mocht je denken, dan heb ik ook nog wel wat.... kommaar op. We maken er gewoon een rubriekje van.

Wie
zien
we hier
dan?

Achterop
35e editie Nationale Jeugdronde

woensdag 11 juli 2018

STOP!!!!!! en door
Het was vanochtend al vroeg onrustig in het Vrouwenhof. In alle vroegte is door Veilig Verkeer Nederland in
samenwerking met de wedstrijdleiding weer een mooi verkeersdoolhof uitgezet. Nadat alle juryposten hun
plek hadden ingenomen kon de eerste ploeg in alle vroegte…..het was al lang licht, maar in deze dagen is
8 uur toch echt wel vroeg hoor…..de doolhof betreden.

Wist je dat...
-

Ollie de Thaiwrap blijkbaar (werkploeg) blijkbaar nog meergeluidjes kan maken
voor BPG VErhoeven van Erp de claxon van de werkploeg wel heel ingewikkeld is
het ontbinden van de karavaan in Sprundel een mooi inkijkje gaf in het hoofd van Michiel (chaos)
Matthieu zijn telefoon vol staat met grappige filmpjes
hij deze tientallen keren per dag laat zien aan de werrkploeg
hij ook elke keer weer mee lacht
Susanne vandaag een heel klein beetje in haar broek plaste
dit kam omdat ze heer hard schrok en moest lachen toen ze in de “zeik” werd genomen door Jelle
hij zei dat er iet sop haar neus zat en toeterde op het moment dat zij haar neus raakte
de jury behoorlijk wat schunnige grapjes maakt
we hier verder niets over mogen vertellen wegens de leeftijdsgrens
we jullie hulp goed kunnen gebruiken om de wist je datjes te verzinnen
Miss Tessa vroeger zelf ook meegereden heeft in de jeugdronde
Diederik, van de werkploeg, in 32 seconden een rubiks cube kan oplossen.
deze getimed is door Demi zelf.
demi zo dom was om dit niet helemaal goed te timen en we hem dus 2 sec. aftrek hebben gegeven.
“dingetje” van de jury vandaag wel op tijd was
de wagen van het IJspaleis een nieuwe chauffeur heeft
dit de vader van Susanne is
hijj er even in moest komen gisteren,
maar nu al erg uit kijkt naar vrijdag
- hij vorig jaar te laat was en nu dus
erg trots was op het feit dat hij op tijd was
- het erg warm was in het zonnetje op de verkeersdoolhof.
- vele kinderen niet stopten voor een stopbord.
- je hier minimaal met één voet aan de grond
moet STOPpen dus stilstaan.
- sommigen de rotonde de verkeerde kant op namen
- Yannick (Profectum) tegenwoordig JaNiet heet
- ook hij vanavond de microfoon gaat pakken
- als je Facebook mag geloven er heel wat goede nummers
door de ploegleiders gezongen gaan worden
- wij hopen dat het ook goed klinkt.

Juffrouw Janny
Gelukkig waren de mannen (Kwik, Kwek en Kwak)
van de ravitaillering er ook
al op tijd en de heerlijke
geur van koffie liet ook niet
lang meer op zich wachten.
Onze koffiejuffen hadden
het er maar druk mee, want
er zaten heel wat jury leden
her en der verspreid in de
doolhof.

Water is de beste dorstlesser!
Wist je dat je wel 1-1,5 liter vocht
per dag nodig hebt?
Tijdens het fietsen is water de beste dorstlesser. Doe er een keer een schijfje citroen of
wat takjes munt in voor de variatie.

a day at the park

Picknick en Puzzel

Na de verkeersdoolhof zijn een groot aantal ploegen
lekker in het zonnetje in het vrouwenhof gebleven.
Er werd gechillt, gevoetbald, gespeeld, maar sommige ploegen pakten hun momentje en zetten nog
een klein parcoursje uit ter voorbereiding op de
behendigheidsrit van aanstaande zaterdag. Nu
maar hopen dat precies dit onderdeel ook daadwerkelijk is wat zaterdag van de deelnemers verwacht wordt

Om 12 uur was er de gezamenlijke picknick
ik het Vrouwenhof theater, wat een mooi
gezicht was dat zeg en wat zijn we verwend
door Maurice van Peer met allerlei lekker
broodjes en croissantjes.

Eerst moest de karavaan alvast opgesteld
worden op de laan in het Vrouwenhof. Dit
was nieuw en zorgde even voor wat zenuwen bij verschillende ploegleiders en ook de
organisatie van deze 750 jaar Roosendaalmiddag. Maar he….wij kunnen dit. We doen
dit al 35 jaar en het paste precies. Goed
samengewerkt iedereen! Met een pakketje
aan papieren is de karavaan vertrokken voor
een route waarin we oude herinneringen
ophalen en nieuwe gaan maken!

Sleutel kwijt......
geen probleem hoor....pakken we gewoon even
de slijptol erbij. Dat wordt eennieuw slot kopen.

PRIJSVRAAG

Het korte verslagje met foto’s kunnen per email
aangeleverd worden bij Susanne:
Susanne@jeugdronde.nl
Alle oplossingen tezamen vormen de oplossing. Stuur
whatsapp: 06-48148877
deze in voor zondag 12.00 en win iets leuks!

De jury ging vanmiddag niet mee puzzelen. Zij hebben de drukke taak de uitkomsten van de verkeersdoolhof
te verwerken in het jurysysteem en dit slokt toch altijd nogal wat tijd op. Als we de deelnemers moeten geloven
zijn zij zo klaar, omdat de doolhof zo gemakkelijk was dat ze 0 fouten hebben gemaakt. Vaak zit het toch net
even wat anders, want het is toch wel heel gek dat een hele ploeg echt 0 fouten hebben gemaakt, maar dat er
5 verschillende routes zijn gereden.

En de karavaan puzzelde al fietsend door..
Ik denk dat, terwijl ik dit schrijf, er nog een heleboel ploegleiders na praten over de oplossingen van het
puzzelspel. Wat was het een bijzondere middag met nog een ijsje bij het IJspalein in Sprundel en vervolgens nog een extra stop bij Wieler Experience in Roosendaal. Na een rondje over de nieuwe baan daar,
ontstonden er op de parkeersplaats groepjes ploegleiders in gesprek over de puzzelplekken. Niet alles
werd prijs gegeven, maar zeker wel werden er oude herinneringen en anekdotes aan elkaar verteld.
Wat was het ook super leuk
om te zien dat alle deelnemers per ploeg een rondje
over de baan hebben gefietst.
Een oplettend oog heeft ook
de voorzitter nog betrapt op
een rondje. Op een valpartij
van Bram (werkploeg) na zag
het er goed uit daar op die
baan...

MICHIEL | JAN | TEUN.......
ontzettend bedankt voor het organiseren van deze
fantastische dag. We hebben veel herinneringen opgehaald,
maar zeer zeker ook een heel antal nieuwe gemaakt!

Tot vanavond, welkom in de feesttent,
doe maar lekkeer maf. Tis jammer van ‘t
Waope maar het dak dat gaat eraf!
EIGEN MICROFOON MEENEMEN MAG
ALLEEN ALS JE ECHT LEE TOWERS BENT.

