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We zijn los!
De dinsdagmiddag is toch altijd een beetje stilte voor de 
storm. De fietsenkeuring is het moment van het besef dat 
we het over een paar uur toch echt weer gaat gebeuren. 
Bij deelnemers, ploegleiders, medewerkers en zelfs de 
organisatie  is de spanning voelbaar. We gaan beginnen!

Roosendaal weet dat we er weer zijn. Gisterenavond 
vertrok de karavaan voor het eerst deze week en deed een 
korte voorstellingsronde door Roosendaal. Een kilometer-
lang gekleurd lint met de, niet te vergeten nodige herrie op 
het dak, maakt dat de Roosendalers toch even naar buiten 
kwamen om dit spektakel een even te aanschouwen. Ouders, 
broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en (voor de jeugdronde) oude 
bekende Marianne Wierckx staan te zwaaien langs de kant…
en wij zwaaien heel enthousiast terug.

Eenmaal op de Kade aangekomen blijkt dat iedereen met ons 
is meegereisd en op een afgeladen Kadeplein zijn vervolgens 
de vlaggen gehesen en was daar naast de wethouder ook 
Thalita de Jong om het officiële startschot te geven. 
We zijn los!

Wist je dat... 

- we de voorstellingsronde startten met een geluidsloze geluidswagen voorop
- Laurens stil leek
- hij thuis ook regelmatig uitgepraat is
- wij ons afvragen of hij thuis met een microfoon aan tafel zit 
- Pierre tijdens deze korte etappe naar veel vrienden heeft gezwaaid
- wij dat vreemd vinden gezien hij bij de Belasting werkt
- wij het nog vreemder vinden dat Peter Bruijns bij diezelfde Belastingdienst heeft gewerkt en deze     
  week in een hele dikke Mercedes rijdt.
- als je een bakje koffie wilt, onder de jurybus moet gaan staan...
- heel gek de thee uit diezelfde bus vandaag naar vis rook????
- als het aan Suus ligt, Riley de gehele jeugdrondeweek jarig is. (Pfiesjat)
- Miranda nog wat last lijkt te hebben van hoogteziekte, ze sjanst met schapen
- Sjoerd zwanger blijkt te zijn van Jelle
- zij zondag een babyshower zullen houden
- Thalita de Jong vandaag 3e is geworden bij de Acht van Chaam
- we volgens Jurgen morgen niet naar Belgie kunnen
- dit naar zijn zeggen grensoverschrijdend zou zijn
- Suus het vandaag zwaar had...
- dat dit kwam door alle aapjes op haar schouder
- er Pokemons zitten in de Raats
- die prima zitten waar ze zitten

Kwik, Kwek en Kwak!

onze vrolijke nootjes op de veel te 
vroege ochtend. De mannen van 
de ravitaillering, onze wat groot 
uitgevallen lilleke eendjes waar we 
niet zonder kunnen; Kwik, Kwek en 
Kwak.

Zij checken ‘s morgens even de stand 
van de oogjes onder de zonne-brillen 
en voorzien dagelijks alle deelnem-
ers, ploegleiders en medewerkers 
van een lunchpakketje (wel op tijd; 
zij zijn streng!), wat te drinken, een 
bak koffie en een goed gesprek. 

woensdag 27 juli 2016

De Achterop wordt mede mogelijk gemaakt door:



Wordt het zo’n avond??

Ja, het was zo’n avond.....

‘t huiske op de Kaai
Traditiegetrouw was daar aansluitend op de Ploegen-
tijdrit en de prijsuitreiking natuurlijk de grote 
openings-avond in het Kadehuis. Alle medewerk-
ers, sponsoren en andere genodigde bekend-
en van de Jeugdronde waren aanwezig. Op dit 
moment is de week geopend met een “korte” 
speech van de voorzitter. Door het enthousiaste 
geroezemoes van de aanwezigen heen zijn hier 
nog een aantal medewerkers en sponsoren en 
medewerkers in het zonnetje gezet, waarna het 
feest kon beginnen en de enveloppen voor de 
loterij weer als zoete broodjes over de bank gingen.

Het urenlang vullen van de enveloppen (waarbij 
zelfs de verslaggeefster van Omroep Brabant nog 
geholpen heeft) werd in een mum van tijd teni-
et gedaan door het woest openrukken van deze 
zelfde enveloppen en de race naar de prijzen-
tafel.

Wij zijn niet van suiker!
De dag begon zo mooi.... Zonnetje aan, brilletje op, bak herrie op hoogste volume en gaan met die karavaan!
Eenmaal aangekomen op het terrein van de Suiker Unie scheen het zonnetje nog steeds en stond er een 
aangenaam windje. Aangenaam was dat zeer zeker, omdat we eerder hebben meegemaakt dat we zo ongeveer 
versmolten met het asfalt. 
Het terrein lag er weer mooi bij; de spingkussens voor de kids, de ouders langs het parcours, de kroketjes van 
Maurice, een bakske koffie op het tijdelijke terras en natuurlijk weer de suikerspinnen voor de kinderen en de 
volwassen kinderen. Topdag!

Jammergenoeg werd het windje al snel iets minder aangenaam en kwam die donkere wolkenlucht lucht toch 
wel erg dichtbij. Het kan niet lang meer duren en....ja daar ging het al meteen regenen en heel even nog best 
hard ook.. Maar he! Wij zijn niet van suiker!! en hebben ons niet laten tegenhouden door dit weer. 

Het was een mooie dag met een spannende achtervolging. Morgen volgen meer sfeerfoto’s van deze dag.
Suiker Unie, wederom bedankt voor jullie gastvrijheid en de goede zorgen.

De DJ had goeie zin en maakte er een damp-
end feest van. Helaas brachten de drankjes niet 
voldoende verkoeling dus zt er maar 1 ding op.. 
Veul drinken...hydrateren en zwetend weer er uit 
dansen of even de jaccuzi in. Ga je met me mee 
in bad? Samen in een bubbelbad.... tu tututud-
uuudutu, tu tututududutu.....

Iedereen verscheen vanmorgen (redelijk) op tijd 
en met grote zonnebril aan de start op Hulsdonk. 
Pas toen het even begon te regenen tijdens de 
Achtervolging op het terrein van de Suiker Unie en 
dus alle brillen afgezet werden, werd duidelijk dat 
het niet zozeer de zon was die afgeschermd moest 
worden, maar dat geconcludeerd kan worden dat 
de openingsavond zeer geslaagd was.

Dagje met....

Welkom

WATISTNOU!

Dagje met... wordt een nieuwe dagelijkse 
rubriek in de Achterop. 

Het idee is heel eenvoudig, maar wel 
zo leuk om eens vanuit jullie zelf de 
Jeugdronde te kunnen laten zien.

Dus...neem ons eens mee en maak een 
leuk sfeerverslagje van wat je meemaakt 
als bijvoorbeeld; Het EHBO-team, Bezem-
wagen, THOR, Werkploeg, Ravitaillering 
of als ploegleider.

Het korte verslagje met foto’s kunnen per 
email aangeleverd worden bij Susanne:
Susanne@jeugdronde.nl 
whatsapp: 06-48148877

Welkom aan alle nieuwe ploegen en ploeg-
leiders. De Achterop is het rondekrantje 
voor en door de medewerkers van de 
Jeugdronde, waarin alle leut die we met el-
kaar beleven gedurende de week gedeeld 
wordt.

Een oproep aan jullie om je via dit krantje 
even aan ons voor te stellen. Wie ben je, 
wat doe je en hoe vind je de Jeugdronde 
tot nu toe? Leuke anekdotes en wist je 
datjes zijn ook altijd welkom.

Het berichtje met graag ook wat foto’s 
kunnen per email aangeleverd worden bij 
Susanne: Susanne@jeugdronde.nl 
whatsapp: 06-48148877

Ze komen er maar niet uit bij de werkploeg...
watistnou? Is het nou taairep, tairep, tairip, 
thai-wrap- tairib, tighrap, tiewrap, tierib, tierep, 
thighrip, tierip, taairib, tirep, tireb......


