Na regen komt zonneschijn!
-

Ze bij Suiker Unie een luier op hun kop zetten als het regent
Hun ploegleiders zelfs veilig de dag evalueren
Deze zelfde ploegleiders een “Dikke Foei” krijgen als ze elkaar plagen
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Na regen komt zonneschijn!

-

Pierre vanaf vandaag een doos heeft
Hij deze kwijt was
Hij deze gelukkig weer heeft teruggevonden
We dan maar in het midden laten hoe zijn doos eruit ziet
Er vandaag toevallig ook een duveltje uit een doosje kwam
Ciska eindelijk, en na al die jaren, een keer in de cabrio zat
Onze Miss een Miss-ter X heeft
Zij deze al meerder keren gespot heeft, maar niet meer kan vinden
Wij hopen dat zij elkaar voor zondag avond kunnen ontmoeten
Een aantal motorrijders van het padje zijn
Zij geen kerstspullen meer hoeven te kopen
Zij deze gewonnen hebben met de Kerst Bingo op de hoogte stage afgelopen weekend in Luxemburg
Zij dus de volgende morgen paaseieren hebben gezocht
Harvey vandaag met de auto van Miranda op pad mocht
Hij natuurlijk wel de optrek test even gedaan heeft
Hij probeerde Miranda te vertellen dat ze even langs de garage moeten gaan
Er een vloekt rust op de voorzitter
Er elke dag wel iets geks gebeurd
Jacco de bus van de catering niet kon vinden
Dit begrijpelijk is gezien het de bus van de Ravitaillering is
Sommige ploegleiders hun momentje even pakten in Ossendracht

-

De beker van ’t Meulekwartier gejat is
We een cleptomaan in ons midden hebben
Hij WEER heeft toegeslagen
Deze persoon in kwestie niet kan strijken
Hij daarmee ook de letters op zijn shirt heeft verduisterd
’t Meulekwartier hun beker gelukkig weer terug heeft
De handtekening van Bram Hazes nog steeds op Jelle zijn achterste staat
Jelle met bomen knuffelt
Zijn armen net te kort waren

Vandaag hadden we een natuurlijke wekker. Een flinke onweerbui wekte ons voor een dag die regenachtig
begon. Een dag die ons zou gaan brengen naar Ossendrecht. Dè dag waar de altijd spannende veldrit
plaats zou gaan vinden.
Een paar hele flinke buien trokken over de karavaan, maar ook de mannen van de werkploeg in Ossendrecht kregen een nat pak. Kwik, Kwek en Kwak van de Pistoleekes (Ravitaillering) hadden gelukkig net hun
tent opgebouwd en kon er even geschuild worden. Het werd nog heel even spannend toen door kortsluiting de stroom uit viel in de jurywagen, maar gelukkig heeft de werkploeg voor elk probleem wel een oplossing. Of voor elke oplossing een probleem…

Zo rond tien over twaalf kwam de karavaan doorweekt aan bij Onze Lieve Vrouwen ter Duinen in Ossendrecht. Als warm welkom, begon kort daarna gelukkig de zon weer te schijnen en zo beloofde het een mooie
middag te gaan worden. En dat was het ook zeker.
Burgemeester Steven Adriaansen van Gemeente Woensdrecht loste het startschot rond de klok van 13.00
uur. Het parcours was pittig, maar dankzij de aanmoediging van ouders en familie trotseerden de deelnemers het rulle zand, de boomwortels, takken en uiteraard ook de berg(en).

DIKKE PRET OP DE OUDE MARKT
Het estafettespel dit jaar had een extra elementje, nouja....... “tje”??.
Per ploeg moest er 1 een sumoworstelaarpak aan. Vervolgens moest deze dikkerd een balletje overdragen
aan de volgende in de estafette. Met allerlei behendigheidsattributen moest dit balletje de overkant van het
parcours via verschillende teamleden bereiken om op deze manier zoveel mogelijk ballatjes aan de overkant
te krijgen.
Vanzelfsprekend leverde dit heel wat mooie plaatjes op....

Het dak ging er weer af!

Donderdagavond met de Jeugdronde betekent maar 1 ding SMARTLAPPENAVOND.
Met hysterische lichtjes in een stampvolle Raatskelder ging het dak er weer af. Petra trapte af.
Aangezien de smartlappen avond niet is zonder Jan Koevoet, kon hij natuurlijk niet ontbreken.
Zijn bekende nummers werden uit volle borst meegezongen. Samen met Petra deed hij nog wat duetjes,
waarna zij het stokje over gaven aan onze Roosendaalse Jettie Palettie.
Het dak ging eraf toen als complete verrassing Bram Hazes als zingend de Raatskelder binnenkwam.
Het duurde even voordat bij sommigen het kwartje viel en voor een aantal viel dat kwartje pas vanmorgen bij het vertrek van de karavaan op Hulsdonk.
Onze eigen Bram van de Bempt (ploegleider van Profectum Facops en Cadi) zat achter die zonnebril en
de geschminkte baard. Hij zong 3 nummers en nam daarna nog even de tijd voor zijn kersverse fans.
Hij deelde fankaarten uit en was ook zeker niet te beroerd om even met zijn fans op de foto te gaan
of handtekening te zetten. Het optreden was een totale verrassing. Zelfs zijn zusje en broertje (ook
ploegleiders) wisten nergens van.
Wie zal er volgend jaar ineens opduiken? Er ontstaan binnen wat ploegen en medewerkers al enkele
ideeën dus wie weet wat we volgend jaar wellicht kunnen organiseren.

Puzzel

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

KARAOKE in
Het Wapen
Iedereen die nog stembanden
over heeft na de
smartlappenavond
gisteren, kan zijn of haar lol op
in Het Wapen van Roosendaal.

Nog meer foto’s zien?
Alle foto’s zijn terug te kijken op http://www.jeugdronde.nl/fotos/. Onze fotgrafen zijn er altijd bij
en zetten de foto’s die ze maken vrijwel altijd dezelfde dag nog online!
De site is beveiligd met een wachtwoord dat jullie eerder in een mail hebben ontvangen, maar is
ook op te vragen via media@jeugdronde.nl

