Wist je dat...
- Miss Tessa een Marilyn Monroe momentje had
- haar rokje omhoog waaide op het rooster bij Bravo 24
- de yoghurtjes in de smaak vielen
- de BBQ ook weer lekker rook bij Bravo 24
- er vanmorgen NOG een bolletjetrui is uitgereikt
- dit te maken had met een typfoutje bij de jury
- ook De Achterop weleens, een klein, enkel, nietszeggens typfoutje maakt
- een sijptol dus ook gewoon bijna hetzelfde is als een sLijptol
- de hamburgertjes erg lekker waren
- het geluid uit de eerste wagen geen toch geen bandje is
- er geen confettikannonen mochten worden afgeschoten in de Parklaan
- er over de Oude Markt niets werd gezegd
- daar dus heel veel confetti ligt nu
- het bestuur massaal werd natgespoten tijdens de inhuldiging
- Miss Tessa ook het nodige water over zich heen kreeg
- Laurens ook niet gespaard werd
- Pepijn zorgde voor ruitenwissers op zijn bril
- Laurens met natte ogen: “Sterk spul he” zei
- de ploegleiders vandaag mee fietsten
- zich helemaal uitgedost hadden
- hierbij sommigen er niet aan hadden gedacht dathet 30 graden was
- het vandaag niet koud gehad zullen hebben
- er gelukkig voldoende water was
- Sommige ploegen aan het camperen waren op het terrein
- het team van Suiker Unie een eigen tentje heeft gebouwd
- de zonnebloemen ook dit jaar weer niet ontbraken
- Henry van ‘t Wapen elke avond de prijsuitreiking bekijkt vanuit zijn raam
- de mot eruit mot
- Jacco er verdomd goed uit zag met een damesbril
- de ploegleidster van Maurice van Peer de hele avond heeft geknuffeld
met de gewonnen beker
- de fietsen er weer mooi versierd uit zagen
- het laatste stuk had Miss Tessa 2 stagiaires met zich mee
- dit de dochters zijn van de voorzitter
- zij gedurende de week alleen maar oog hebben voor de Miss
- de werkploeg blijkbaar tijd over heeft om de was te doen
- Wouter het parcours weer goed na heeft gelopen
- Ferna afgelopen week een ploegfoto heeft gemaakt die “ vet cool is”
- EHBO vandaag druk was met het behandelen van allerlei insectenbeten
- zij voldaan nog even een terrasje pakten
- de ploegleiders van Profectum de hele kleine kinderen van de ploegleiders
van Sundance wijmaken dat alle afgedopte schroeven in de auto camera’s zijn
- hun moeders dus hebben gezien dat zij sinas hebben gedronken

Achterop
35e editie Nationale Jeugdronde

zaterdag 14 juli 2018

Geen ballen?!
Het zonnetje scheen al vroeg deze mooie zaterdagmorgen. Net als voorgaande dagen vertrok
de karavaan om 10.00 uur vanaf Hulsdonk voor
een laatste etappe. Omdat het de laatste etappe
is, fietsen ook een aantal ploegleiders mee, de
een nog gekker verkleed dan de ander. Het is
en blijft een mooi gezicht. Via Schijf, Rucphen,
Bosschenhoofd en Zegge, kwam de karavaan
rond 12.00 uur aan bij Recreatiepark de Stok
om ter hoogte van Bravo 24 de behendigheidsrit
te rijden.
Elk jaar probeert de organisatie de opzet net iets anders te maken. Dit jaar zijn de tennisballen niet uit
de kist gekomen en dan is het mooi om te zien dat sommige ploegen voorafgaand aan of tijdens de
jeugdronde voor niets hebben geoefend. Met een aantal slalom oefeningen, een plank en een wip, was
het parcours dit jaar pittig maar met de juiste balans en snelheid ook goed te doen. De uitslag volgt
vanavond bij de prijsuitreiking op de Oude Markt. Dan zal ook bekend worden in welke startvolgorde de
deelnemers zondagmiddag gaan strijden in het bloedstollende hinderniscriterium om de regenboogtrui.

Lunch met vitaminen!
Wist je dat je elke dag wel 150-200 gram
groente moet eten om gezond te blijven? Dat
is best makkelijk te halen als je komkommer bij je boterham met pindakaas eet of wat
tomaatjes op je boterham met kaas.
Lekker fris en gezond!
Mocht je JOGG zelf een beetje willen volgen, dan kun je ons op FB liken: doe je mee fit is oke.

GEEN CONFETTI !!!

Ingezonden foto’s, behoeven geen tekst

na de behendigheidsrit het allerlaatste deel van de
allerlaatste etappe gereden met een korte stop in de
Parklaan voor de bloemenhulde.
Er was nog zo gezegd: “GEEN CONFETTI IN DE PARKLAAN” en daar was het inderdaad ook niet.
Niemand heeft iets gezegd over de Oude Markt en dus
kon het ook eigenlijk niet anders dan dat het daar nu
helemaal vol ligt, met snippers en slingers. Maarja, dat
is geen confetti toch?

dus.....Zeg maar niets.....

Dat waren heel wat decibelletjes toen de motoren met verkeersregelaars de Markt op kwamen
rijden zeg. Zo’n 25 in totaal zorgden voor een
bak herrie, maar vooral voor veilige etappes in
de karavaan afgelopen week.
De werkploeg kwam dit jaar weer eens te voet
over de Markt. Helemaal vooraan dus ze hebben een oorverdovend applaus van een overvolle Oude Markt in ontvangst mogen nemen.
En terecht, want wat werken jullie hard zeg!

Ook dit jaar zag het er weer fenomenaal uit. Gekke
brillen, hoedjes, bloemen, snoep en al wat je nog mag
meer kan bedenken. De ploeg van Van Gastel Verhuizingen kwam zelf met zwembanden over de Finish en de
meiden van de Distel hadden met cijfers en letters op
hun fiets een 35 jaar gevormd. Het was even puzzelen
hoe de Markt op te fietsen, maar het zag er goed uit
hoor meiden.
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Qua etappes zit het erop, maar er wacht ons nog
een knallende Smartlappen avond. De ervaring
leert dat we daar wel vanuit mogen gaan.
Verder een laatste korte nacht, maar morgen
kunnen we uitslapen en genieten van een luxe
brunch (ONTBIJT DUS) in de Raatskelder.
Om twaalf uur zal het startschot klinken voor het
laatste onderdeel van deze 35e Jeugdronde.
Wat hebben we weer genoten met zijn allen en
wat is de week snel voorbij gegaan he.

Jeugdronde ontbijtbuffet

Zondag 15 juli 2018 v.a. 11.00 uur
Betalen bij aanvang ontbijt €7,Reserveren niet nodig

PRIJSPUZZEL; De leste.....
Afgelopen week heeft er in elke achteropje een puzzel gestaan. Als je mee hebt gepuzzeld, heb je na onderstaande puzzel de totale oplossing te pakken. Alle 4 de oplossingen bij elkaar vormen namelijk de uitkomst die
je voor morgen 12.00 uur kunt inzenden naar susanne@jeugdronde.nl
In de laatste editie van de Achterop, wordt de prijswinnaar bekend gemaakt. Wij nemen morgenmiddag contact
op met hen om nog een leuke foto te maken.

