De juiste foto met de juiste tekst….

Achterop
34e editie Nationale Jeugdronde 2017
Zaterdag 22 juli 2017 Behendigheidsrit

Behendigheidsrit
Vanochtend vertrokken we voor onze laatste etappe deze 34e NJR. Langs de weg werden we enthousiast
begroet en we kregen zware armen van al het zwaaien. Bij het ijspaleis maakten we een stop voor een
heerlijk Hollandskleurig ijsje en daarna op naar recreatiepark de Stok. Oja, onderweg sloegen er nog wel een
kudde koeien op hol.
Bij behendigheidsrit was het voor vele wel zweten geblazen. De kegels, ballen, plank en wip werden snel,
langzaam, gejumpt of voorbijgereden. Maar er waren ook een aantal knapperds die het foutloos konden.

Van de ploegen
De ploeg Groenhuijsen ging ‘s avonds eten in de Weihoek. Daar
ontmoetten ze nog meer mensen die met de Jeugdronde hebben
meegedaan. Mevr. Wierckx-Braat was tijdens de Internationale Jeugd
ronde de chauffeuse van het jurybusje. Daarnaast de chauffeur van de
bezemwagen tijdens de internationale Jeugdronde, dhr. Wierckx. In het
begin van de Nationale Jeugdronde reed hij ook nog de geluidswagen.
Jong ontmoet dus oud!

Bloemenhulde
Dit jaar was het weer een dolle boel bij de bloemenhulde, we hebben clowns, gekke hoedjes,
opblaasschildpadden, mega zonnebrillen etc. gezien.
De kids van Ferna trakteerde de motorrijders nog op een heerlijk natte douche met hun pistolen.
Kroevensport een compleet confetti pistool op de markt had. Het was wederom prachtig om te zien hoe alle
deelnemers straalde van vreugde bij binnenkomst op de markt.

Van Oorschot De Jongh Vermunt advocaten en taxibedrijf & rijschool de Groen kreeg rijles
Suiker Unie
Een schone Jeugdronde begint bij jezelf

Ingenieursburo Maters en de Koning Selfie specialist
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Wist je dat?????????
- Henriette niet het verschil weet tussen links en rechts en dat het niet aan
haar ligt maar aan Michiel
- Het moeilijk is welke baan van de behendigsheidsbaan links of rechts
- Dat vele denken dat rechts links is en links recht is, maar eigenlijk heel
makkelijk is want waar je duim rechts zit dit dus links is.
- Dat 3 voorzitters prachtig kunnen dansen.
- Oli kan geen cijfers kan geven alleen maar figuurtjes, nu de witte petten
klassement helemaal door elkaar zijn gegooid.
- De geluidswagen aardig naar knoflook ruikt, dat dat niet door de auto komt
maar door de personen in de auto
- Dat dat niet de enige wagen is, maar stiekem alle medewerkers, ach zo
hebben we vanavond ruimte
- Het stik gezellig was bij Bravo 24, dat de oudjes uit hun dak gingen, de jeugd
hier niks van snapt
- Dat niet alleen vrouwen een tasje hebben, maar ook mannen waar
tandenstokers in zitten
- Ons achteropje vanmiddag weer aanwezig was.
- Ze gelijk vroeg of er nog wat lekkers is de bus was, maar wat er was niet
goed genoeg 
- Er stiekem wordt geoefend met bidons in plaats van kegels.
- Er fietssleutels opgehaald kunnen worden bij de jurybus voor een
betonschaar
- Anny graag op nivo praat
- De viermusketiers rondliepen genoemd Henriette, adje, annie en ons
netteke
- Er plots een bom lag in de jurybus, dit gelukkig niet echt was maar eentje
van engineering was
- De Suiker Unie de slogan gebruikt “een schone Jeugdronde begint bij jezelf”
- De zwarte trui sponsor wel graag een zwarte trui bij de finish wil uitreiken.
- Michiel heel blij is met Demi, ze nu veel wist je datjes aanlevert
- Demi gisteren veel wist je datje verzameld had
- Veel mensen ondanks de regen, vrolijk dansend rondliepen
- De jury en organisatiecomité gezellig in de jurybus zat, terwijl de werkploeg
dansen de boel aan het opruimen waren
- Ze dit het liefst in de regen doen.
- Er mensen op een tandenfiets rondreden
- Deelnemers van mervo sport veel voetbalden
- Twee van de werkploeg vrolijk springend op “jij bent de zon, jij bent de zee”
in het midden van he plein stonden
- Onze kleine miss 2017 heel de dag met bloemen liep
- Er langs de weg een 3-jarige meisjes stond die riep “Mama, mama, een
verjaardagsfiets!”
Jolijn van der Klundert hielp mij vorig jaar nog met De Achterop
- Dit eigenlijk een versierde motor was
enen
deed
een leuke suggestie. Deze vinden jullie vanaf vandaag
- Er een polonaise werd gelopen Kroevensport
Groenhuysen
tot
en
met
zaterdag
- Ploeg Groenhuysen waren met z’n drieën aan het schaatsen
op dagelijks
…. Asfalt in de vorm van een woordzoeker
ditplastic
krantje.
heb geprobeerd een paar leuke
- De boxen hun eigen paraplu's hadden en deprijspuzzel
camera’s in
een
tasIktegen
woordzoekers in elkaar te draaien om jullie uit te dagen deze alle
de regen kregen.
4 op te lossen en met de losse oplossingen de winnende zin te
- De geluidswagen een kadotje was geworden
maken.
winnaar
wordt
- De geluidswagen nog een rondje van de zaak
gaf opDe
een
rotonde.
De in de zondag editie bekend gemaakt
en
krijgt
een
leuke
prijs.
Succes!
terreinwagen nu omgedoopt is tot ziens.
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Prijspuzzel 4
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.
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

Miss 2018
Ken je een leuke, vrolijke en
spontane miss voor de 35e
Nationale Jeugdronde 2018 en is ze
volgend jaar 14, 15 of 16 jaar en
kan ze goed kinderen aanmoedigen
en fotokaarten uitdelen? Dan is de
functie van Miss Jeugdronde 2018
misschien wel iets voor haar.

Vraag een inschrijfformulier bij
Marieke Antonissen of Mariska
Schijven vul het in en lever het in bij
Marieke of Mariska (Missbegeleidster).
Of vul het hier rechts in, knip het uit
en lever het in
Omstreeks februari/maart nemen
we contact met je op.
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