!Dranghek Olli Tay rap!
Vele van jullie hebben de mannen van de werkploeg zien lopen met
een olifant! Met de naam !Dranghek Olli Tay rap! Het begon
allemaal op een maandag toen de werkploeg begon met de
jeugdronde! Na een tussenstop bij de hoofdwerkploeg thuis
gebeurde het. Het was liefde op het eerste gezicht en vanaf dat
moment waren ze onafscheidelijk! !Dranghek Olli Tay rap! is de
steun en toeverlaat van de werkploeg! Als het even tegenzit of de
mensen van de werkploeg het te zwaar hebben vrolijkt !Dranghek
Olli Tay rap! Ons op door zijn vrolijke getoeter. Zijn gevoel voor
timing is briljant. Jammer genoeg kunnen we niet alles vertellen wat
er gebeurd is, anders wordt het achteropje groter dan het
draaiboek! We hebben het proberen uit te drukken in een aantal
fotoos! Namens Olli Tay rap! En de werkploeg willen wij jullie
bedanken en hopen jullie volgend jaar terug te zien.

Witte petten
De jury had het dit jaar er maar allemaal moeilijk mee
met het witte petten klassementen. Veel ploegen reden
netjes in de karavaan, waren netjes op de
wedstrijdlocaties, waren sportief .
Dagelijks zaten de ploegen dicht bij elkaar.
Uiteindelijk hebben wij een overall winnaar die over de
gehele week het netst en sportiefst hebben gedragen.
Met andere woorden deze deelnemers hebben de
normen en waarden van de Nationale Jeugdronde het
meest gerespecteerd.

Achterop
34e editie Nationale Jeugdronde 2017
Zondag 23 juli 2017 ‘t Hinderniscriterium

‘t Hinderniscriterium
Vanochtend in alle vroegte is de werkploeg begonnen met het opbouwen van het hinderniscriterium waar
de vele deelnemers rond de klok van half een overheen zullen fietsen. Het is een zwaar parcours, maar
volgens mij hadden de mannen en vrouwen van de werkploeg het ook best zwaar. Onze Dranghek Olli Tyrib
vond het allemaal wel goed en heeft zelfs nog geholpen met het vullen met het zwembad het zand in de
zandbak en de pallets.
Klokslag 12:30uur zijn de eerste rennertjes gestart met het hindernis criterium. Een klein regenbuitje zorgde
voor verkoeling.
De finale rond 16.00uur was spannend…

De briefing ploegleiders
Voordat er gestart kon worden is het
parcours door de jury en
wedstrijdleiding uitgelegd aan de
ploegleiders. Ze waren er allemaal stil
van.

Overall witte petten klassement 2017
1. Kroevensport
2. Suiker Unie
3. Biljartcentrum de Distel
4. Partyservice Maurice van Peer
5. Spoorjobs.nl
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Wist je dat?????????

Prijspuzzel oplossing

- Er gister een polonaise was, maar Demi niet het verschil weet tussen
Kroevensport en Optiek van Wely
- Ik nu een mooie opmerking kan maken, maar die kunnen jullie nu ook wel
zelf invullen ….
- het allemaal leid tot één groot mysterie Tonny
- Cas van Oers op de keukenvloer slaapt?
- Zijn moeder nu overweegt ‘n matras in de keuken te leggen.
- Dit geen nut heeft volgens ons, want ze zondagnacht naar spanje vertrekken
- Hij nu heeft afgesproken zijn ouders rond de klok van 4e ‘s nachts te wekken
bij thuiskomst
- Je tegen Bob van de Bemt niet over Sinas mag praten
- De reden hiervan niet acceptabel is te vermelden in de achterop
- Dat je jeugd niet meer kan hoofdrekenen
- En dat de jeugd geen stem meer heeft en vooral rooie ogen
- Er vele deuren getryribt waren.
- Laurens het verschil niet weet tussen bestuursleden
- Hij dacht dat de Michiel Kersten secretaris is
- Hij dacht dat Anton Luijsterburg nu de penningmeester is
- Dat Anton gelijk een rondje gaf
- Een deelnemer de fiets over de waterbak wilde nemen
- Gijske van de Suiker Unie, tja zeg het maar
- Ad over is gegaan op groene thee, maar waarom?
- Er gedronken word uit een beker
- Olli Suiker oompjes heeft
- Dat friet met mosterd niet lekker is
- De zon van boven komt
- Michiel met de achterop bij de donderdag van de verkeersdoolhof is blijven
hangen.
- Nu wel je juist datum en het onderdeel erbij staat
- Rieneke bij Ha Ra Pathuis heeft gefietst
- Dat waren pas tijden
- De werkploegleden niet tegen regen kunnen en daarom maar in de auto
gaan zitten.
- Stef in zijn eentje mentaal aan het voorbereiden is
- Hij iets verwacht
- Hij wel zoenen wil hebben
- Wij dit dan watjes noemen
- Dit nu echt het laatste wist je dat je is, wist je dat?
- Dat het stokje weer nu afdraagt aan ons Susanne de achterop
- Dit een van mijn laatste typekunsten zijn
- Dat het stiekem veel tijd kost
- Dat we eigenlijk een assistent zoek voor de achterop

Uitkomsten puzzels achterop
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In de achterop van
woensdag tot en met
zaterdag is er dagelijks een
leuke prijspuzzel gezet.

Woensdag: ik alle
Donderdag: achterop heb
Vrijdag: goed puzzels
Zaterdag: in opgelost de
Dus de zin wordt dan
Ik heb alle puzzels in de achterop goed opgelost
En de winnaar is
Regina Vriens

De oplossing is bij elke
puzzel steeds een aantal
woorden uit een zin die
jullie kunnen maken,
nadat jullie alle puzzels
hebben gemaakt.
De winnaar is bekend.

Nationale Jeugdronde
PS. Gezocht een nieuwe microfonist.
De functieomschrijving is zie foto hiernaast

De eindwinnaars van de 34e Nationale Jeugdronde
zijn:
Stan Mouwen – De Jongens van Nispen
Florijn Kielman – De Meiden Van Nispen
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