Achterop

Dag en nacht
Achter de schermen wordt er hard gewerkt. Soms
lijkt het wel of we dag en nacht bezig zijn, en geen
banaan op mijn hoofd die er aan denkt om te
stoppen. Eenmaal besmet met het Jeugdronde
virus dan kom je er nagenoeg er niet meer van af.
De nieuwe jurywagen van Zeros-events.nl stond
dinsdagavond na de proloog binnen een uur op
locatie op het Suiker Unie terrein.
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Wie heeft voor mij hier de juiste tekst
voor bij de foto?

Zullen we hier een dagelijks rubriekje
van maken.
Stuur de foto door met een leuke
tekst en de leukste wordt op een
ludieke wijze beloond op de
Zondagavond!

Huh….. Wie doet nou wat????
Vandaag stond deze foto in BN de Stem.
De fotograaf zie je uiteraard
niet....hoewel. Je ziet 3 mensen een foto
maken. Maar wie zou nu wat hebben
vastgelegd??De foto’s hieronder komen
van de fotografen van de foto hiernaast.
Zie jij wie welke foto heeft gemaakt?
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Fietsenkeuring / Proloog
Dinsdagmiddag start traditioneel de Nationale Jeugdronde (NJR) met een fietsenkeuring.
De gegevens van de deelnemers worden nog een keer gecontroleerd, de fietsen worden
gecontroleerd op remmen, algemene staat van de fiets, de banddikte en op de pedalen.
Na het verwisselen van enkele klikpedalen naar gewone pedalen zijn alle fietsen van de
deelnemers goedgekeurd en kunnen ze van start.
Dinsdagavond om klok slag 18.00uur is de karavaan vanaf sportpark Hulsdonk begonnen
aan een korte voorstellingsronde door Roosendaal. Na een klein
uurtje fietsen werden de ploegen één voor één voorgesteld aan
de toeschouwers die rijen dik achter de dranghekken stonden.
Rond half acht is het eerste wedstrijdonderdeel de Ploegentijdrit
gestart. Wat werd er weer hard gefietst door de deelnemers,
zal hier een nieuwe Dumoulin tussen zitten?????

Individuele achtervolging
Vandaag de eerste echte etappe naar de Suiker Unie in Stampersgat
gefietst. Warm, warm, warm was het, misschien krijgen we
onderweg wel verkoeling…… Nope. Of toch wel…. Het dondert en
het bliksemt op het moment dat de gehele karavaan gefinisht is op
het terrein bij de Suiker Unie. Voor de zekerheid en om geen risico’s
te nemen heeft de organisatie besloten om alle deelnemers en
aanwezigen te laten schuilen onder een mooie overkapping.
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Openingsavond

Prijspuzzel 1
In de achterop van
woensdag tot en met
zaterdag is er dagelijks een
leuke prijspuzzel voor
jullie.
De oplossing is bij elke
puzzel steeds een aantal
woorden uit een zin die
jullie kunnen maken,
nadat jullie alle puzzels
hebben gemaakt.

Een zwoele openingsavond in de nieuwe locatie “de
Veestallen” waar het er beestachtig aan toe ging.
Samengevat was het een mooie avond waarin het er
heet aan toe ging en wat zich uitte in een vurige dans
door menig medewerker en waar de airco al deze hitte
niet aan bleek te kunnen.
Vele hits kwamen voorbij waaronder “het is hier buiten
beter dan binnen” weliswaar aan de playlist ontbrak,
maar wel kunnen stellen dat er wel lekker deur werd
gezakt.

Stuur deze oplossing in
vóór zondagmiddag 13:00
en maak kans op een leuke
prijs.
Inzendingen kunnen
worden gestuurd naar
susanne@jeugdronde.nl
o.v.v. prijspuzzel

De prijswinnaar van de fiets die kwam met een
onderbuik gevoel naar de openingsavond en was
special erop gekleed. Het kon ook niet anders want
het was zijn winning shirt en hoe verrassend er
staan fietsen op.

Zwarte trui en zwarte pagina……
Lieve allemaal, want zo zeg je dat tegenwoordig toch Pepijn? Het lijkt me stug dat het iemand nog
ontgaan is, maar zal het toch nog maar 1 keer vertellen. Ik ben afgelopen zaterdag in Wijchen gestruikeld
over een stoeptegel… EEN STOEPTEGEL mensen, geen stoer verhaal…..een stoeptegel. Op de een af
andere manier heb ik het daarbij voor elkaar gekregen om allebei mijn ellebogen te breken. En dan loop
je er dus zo bij….ofwel ik ben dat bestuurslid dat met haar armen over elkaar een beetje staat te
commanderen. Op zich is dat niet zo anders dan wat het bestuur van me gewend was. Wat wel anders is,
is dat ik door heel deze k*****(vul hier in wat je wilt) situatie mijn taken voor deze jeugdronde niet aan
delegeren/ wegmanagen ben geweest, maar dat ik ze echt heb overgedragen. Morgen word ik
geopereerd en zal ik er dus niet (meer) bij zijn.
Michiel zal zich onder mijn susanne@jeugdronde.nl account ontfermen over de Achterop. Mijn verzoek
aan jullie is om hem daarbij te helpen. Zend leuke dingen in en hou ons krantje gevuld.

Ik wil jullie allemaal nog een hele leuke week wensen en hoop jullie dit weekend weer te zien. Mocht dit
niet lukken; Maak er wat moois van!
Jolijn van der Klundert hielp mij vorig jaar nog met De Achterop
en deed een leuke suggestie. Deze vinden jullie vanaf vandaag
tot en met zaterdag dagelijks in de vorm van een woordzoeker
prijspuzzel in dit krantje. Ik heb geprobeerd een paar leuke
woordzoekers in elkaar te draaien om jullie uit te dagen deze alle
4 op te lossen en met de losse oplossingen de winnende zin te
maken. De winnaar wordt in de zondag editie bekend gemaakt
en krijgt een leuke prijs. Succes!
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Wist je dat?????????
- Wist je dat de misswagen wel een hele mooie autooke is…
- Wist je dat ons Susanne het jammer vindt dat ze nu niet een ok een mooie wagen
kan rijden en dat ze nu probeert in te haken in de Peugeot auto van automotions.
- Wist je dat de geluidswagen nu wel een echte geluidswagen is, waar ook geluid uit
komt.
Wist je dat Laurens nog steeds op de step naar Recreatiepark de stok komt voor de
behendigheidsrit.
- Wist je dat er in de enveloppen van de loterij op de openingsavond wel heel veel
prijsnummers zaten, maar er niet zoveel prijzen waren.
- Wist je dat ze op het alle laatste moment nog alle enveloppen moesten checken.
Wist je dat de wedstrijdleiding nu twee extra digitale ogen heeft gekregen
- Wist je dat mijn wist je datjes opraken?
- Wist je dat ik graag jullie hulp hierbij nodig zou willen hebben?
- Wist je dat je de wist je datjes op een velleke papier of bierviltje kan schrijven?
- Wist je dat je die dan aan Michiel Kersten kan geven?
- Wist je dat ze dan wel in de achterop zouden kunnen komen te staan?
- Wist je dat de redacteurs van de achterop hier heel blij mee zullen zijn?
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