
Achterop
35e editie Nationale Jeugdronde

Stoffen in Ossendrecht
Het was een stoffig parcours vandaag in Ossendrecht en niet omdat het gemakkelijk was. Door het droge 
weer van afgelopen tijd was het zand erg droog. Nu hebben we in het verleden vaak te maken gehad met 
modder en plassen, dit was juist de keerzijde. Het gaf wel een mooi beeld aan alle toeschouwers die rind 
het parcours, maar vooral op de beruchte berg de deelnemers aanmoedigden. Met een stofwolk achter 
zich, raasden alle deelnemers voorbij.
De veldit is zowel voor de deelnemers als de ploegleiders en ook wel de ouders een van de spannendste 
en mooiste wedstrijdonderdelen. De spanning is af te lezen van alle gezichten en de aanmoedigingen ziijn 
fenomenaal als je vanuit de jurybus het geluid vanuit het bos hoort.

Wist je dat... 
- er woensdag een foto in het Achteropje stond waarop Matthieu en Peter met  
  een sijptol in de weer waren
- zij volgens Peter Rijsdijk aan de verkeerde kant van het slot aan het slijpen waren
- de fiets dus nog steeds op slot zat
- Peter Rijsdijk het uiteindelijk maar gewoon heeft gedaan
- Samantha niet eens meer kon gillen in de achtbanen
- de werkploeg met z’n alle in de botsauto’s zijn gegaan en dat ze hier een 
   autootje klem hebben gezet
- dat toen de medewerker van de botsauto’s de auto’s stil heeft moeten zetten 
  om die ene auto te bevrijden
- Dingetje met het verkeersdolhof dit jaar op tijd was, maar met de veldrit niet
- Kevin in drievliet papa is geworden
- Demi heeft gewonnen met pesten
- zij ook iedereen fotografeerde die in de bus in slaap gevallen was
- haar uiltje later die terugreis ook knapte
- wij dit geen verrassing vinden
- de werkploeg zich allemaal goed moeten controleren op teken
- dit is in verband met het lekker in het gras liggen
- Miranda erg enthousiast wordt wanneer haar dochter moet fietsen
- Jolijn deze keer foto’s heeft gemaakt met een fisheye-lens
- wij hopen op mooie resultaten hiervan
- de ploegleiders van de SuikerUnie hun deelnemers bekogelen met caprisunpakjes
- sommige deelnemers het vandaag toch wel erg eng vonden
- dit tot tranen toe kon gaan
- zij uiteindelijk toch wel door gezet hebben
- de voorzitter in Drievliet een SA had van een duif (shit attack)
- Kwik kwek en kwak erg van slechte Nederlandstalige muziek houden
- dit vooral is wanneer het over chap choy gaat
- Laurens niets kan met termen als t.z.t. 
- alle toeschouwers heel goed zijn in  tegelijk awww of oehhhhh zeggen
- de gebroeders van Sprundel tussendoor taart zijn gaan eten thuis ivm een   
   verjaardag
- de meiden van van Gastel hun haar geel hebben gespoten ivm de gele petjes
- de werkploeg steeds jonger wordt
- ook de ploegleiders van Suiker Unie snalle planga’s hebben
- Susanne van alle markten thuis is
- zij nieuwe wc rollen vouwt
- en ook het uitdelen van ijsjes ging haar goed af
- zij zelf aangeeft dat ze haar rol in het bestuur toch net iets leuker vind
- zij zich genoodzaakt voelde de ingestuurde stukjes/ foto’s wel te plaatsen
- zij bang is dat anders het hypocrite-alarm weer af gaat op het secreatriaat
- Miranda het niet ziet zitten om de hele tijd te gaan staan
- niet staan ook zitten is
- vrijdag de 13e er gelukkig op zit

vrijdag 13 juli 2018

Groente en fruit, zet je tanden erin!
Logisch dat je onderweg trek krijgt. Er gaat 
dan niets boven een stuk groente of fruit. 

Super gezond en heerlijk met warm weer! Er 
is altijd wel iets dat jij lekker vindt: worteltjes, 
komkommer, stuk paprika, appel, peer, meloen, 

druiven…



Nog 1 keertje dan.....
Via de redactie ontvingen wij een kort (foto) verslagjes van Ferna. Zij hebben een fantastische jubileumdag 
gehad in Drievliet:
Wat een toffe dag! Vol energie en met lichtelijk zere billen stapten we de bus in richting Drievliet!
De kids zijn niet te remmen en vliegen als compleet team alle kanten op door het park! Super gezellig!! Na alle 
attracties afgevinkt te hebben is het tijd voor een frietje. “Nog een keer de waterglijbaan dan” roepen de meiden. 
Snel nog dan, voordat we weer gaan! Een heerlijke dag was het en de kids en ploegleiding hebben genoten.

Allemaal weer kind in Drievliet
Wat een operatie zeg..... Met zijn allen op het terrein bij Taxi de Groen en vervolgens in een kara-
vaan van bussen op weg naar Drievliet. Om tien uur scherp vertrok de karavaan richting Rijswijk, 
waar na het maken van een groepsfoto voor de ingang alle ploegen het park in gingen.
Al snel vulde het overzichtelijke park zich met onze kleurrijke jeugdrondefamilie.
Jong en oud liep rond en al snel was het niet meer duidelijk wie volwassen was en wie kind.

Het heeft een groot aantal mooie plaatjes opgeleverd. Hier een klein fotoverslagje van een zeer 
geslaagde jubileumdag.

Prijsvraag
Alle oplossingen tezamen vormen de oplossing. 
Stuur deze in voor zondag 12.00 en win iets leuks! 
Susanne@jeugdronde.nl 

Anton en Jeffrey
ontzettend bedankt voor het organiseren van deze 

fantastische dag!

Jeugdronde ontbijtbuffet
Zondag 15 juli 2018 v.a. 11.00 uur

Betalen bij aanvang ontbijt €7,-
Reserveren niet nodig

Jeugdronde diner menu
15 juli v.a. 17.30 uur

Graag reserveren

Tomatensoep
***

Kroket - frikandel - knakworst - hamburger 
- saté - varkenshaas roomsaus / frites 

/ aardappelgratin / salade / appelmoes / 
mayonaise

***
ijsje

en morgenavond natuurlijk de smartlappenavond!

Toch een beetje nat na de wildwaterbaan


