
Achterop
33e editie Nationale Jeugdronde

Wat eten we?

Het leek vanmorgen even te du-
ren voor de deelnemers doorhad-
den dat het Vrouwenof niet vol 
stond met ontbijtbordjes, maar 
verkeersborden en er wel degelijk 
goed opgelet moest worden om 
de Verkeersdoolhof als tweede 
individueel wedstrijd onderdeel tot 
een goed einde te brengen.

Die gezichtjes...prachtig!
Er zaten misschien een paar instinkertjes in Het verkeersdoolhof, 
maar met rustig nadenken zou het toch moeten lukken. Dit ging 
de een  duidelijk beter af dan de ander. Sommigen wisten niet hoe 
snel ze er weer uit moesten komen en lapten alle verkeersregels 
aan hun laars, sommigen reden zo langzaam dat de concentratie 
naast de verkeersborden vooral bij de balans op de fiets lag. An-
deren gebruikten de rotonde om het overzicht nogmaal te beki-
jken. Linksom of rechtsom, dat maakte dan weer niet uit volgens 
hen.
Kortom, het was pittig, maar te doen. Voor de jury leverde dit 
prachtige gezichtjes op varierend van opperste concentratie, 
vastberadendheid, frustratie tot pure wanhoop. 

Wist je dat... 
- het weer behoorlijk vroeg was vanmorgen
- de koffie en de worstenbroodjes van de piesteleekes zeer welkom waren
- er zelfs nog een man lag te slapen in het Vrouwenhof
- deze vriendelijk is verzocht dat ergens anders te gaan doen
- de deelnemers van Financialshop wel 15 konijntjes hebben geteld 
- wij hopen dat zij ook wel op de verkeersborden hebben gelet
- sommige deelnemers wel erg lang in het doolhof verbleven
- het toch een best lastig doolhof bleek
- daardoor heel wat extra rondjes over de rotonde zijn gegaan
- een enkeling toch nog even wilde gassen op de snelweg
- iedereen gelukkig (uiteindelijk) de uitgang toch heeft gevonden
- Jurgen ondanks het grensoverschrijdend verdrag toch in Belgie was...
- Hij dus voor niks zijn ijsjes op Marktplaats heeft gezet
- Mireille een minuutlang heel hard moest lachen om zijn plan
- haar buik er nu nog zeer van doet
- Michiel vandaag zijn neefje als hulpje mee heeft genomen
- deze nog eigenwijzer/ bijdehandter (schrijf je dat zo?) is dan hijzelf
- NOS vandaag een merkwaardig bericht publiceerde over Laurens
- hier meer over te lezen is op teletekstpagina 104
- het verbazingwekkend is dat teletekst nog bestaat??!!
- Het weer hard werken was in de jurykamer
- Pierre zei dat dit controleerwerk niets voor hem is
- wij het niet leuker kunnen maken......
- wij ons steeds meer zorgen maken over zijn baan bij de Belasting
- hij gelukkig wel een eerlijk en oprecht mens is
- het avondprogramma al 3 keer herzien is
- er zelfs nog oude ploegnamen in stonden
- het buikschuifspel anders wel een heel groot succes was
- wij benieuwd zijn naar wat er nog meer op het programma staat
- Jan Koevoet tegenwoordig ook covers doet
- en sindsdien DIE-LACH-NIET-MEER -VAN-ZIJN-GEZICHT krijgt
- wij dat zeker zo hard gaan meebleeren vanavond

donderdag 28 juli 2016

De Achterop wordt mede mogelijk gemaakt door:

Effe wat anders

De ploeg van Financialshop 
is even wat gaan ontspan-
nen na alle stress in het ver-
keersdoolhof. 
Een ouderwets potje sjoelen 
en een spelletje mini biljart 
was dan ook wel even lek-
ker. 
Toen nog even goed ge-
luncht om vervolgens weer 
op de fiets te stappen voor 
de gezellige etappe naar 
Belgie.



even bijtanken....
De donderdag betekent een lange pauze na het verkeerdoolhof. Hoe vroeger je in het Vrouwenhof was hoe 
langer de pauze... Sommige ploegen gebruiken dit om nog even aan extra teambuilding te doen met de ploeg. 
Zo ging Groenhuysen naar Heerma State zoals jullie hiernaast al lazen, ging Recreatiepark de Stok Karten op 
Receatiepark de Stok (vond ik even leuk om 2 keer te zeggen) en is het mij tot nu toe nog volkomen onduidelijk 
wat Het Wapen van Leto met dat afzetlint en die pallets deed op hun eigen terrein. Misschien dat de dit willen 
toelichten in een verslagje voor de Achterop van morgen.....

Fun, jolijt en een ijsje in Nieuwmoer.
Traditiegetrouw vertrok de karavaan om 13.00 uur richting Nieuwmoer. Al jaren komen wij daar bij cafe de 
Turfsteker om even te pauzeren tijdens deze lange donderdagmiddag etappe. Met een kort programma en een 
ijsje vervolgt de etappe terug naar Roosendaal.
Vele dank aan de ploeg van Brosens Metaalwerken voor de gastvrijheid en de traditie!

Dagje met de jury Dagje met Groenhuysen

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

Het is hard werken bij de jury, maar wel erg 
leuk ook. Vooral op donderdag. We beginnen al 
vroeg....heel vroeg in het Vrouwenhof om alle 430 
deelnemers het verkeersdoolhof te zien fietsen.
We zitten verdeeld over 3 posten verspreid in 
het vrouwenhof en noteren alle rugnummers en 
gemaakte fouten. Met behulp van portofoons 
communicren wij met elkaar en kunnen zo precies 
volgen hoe de deelnemers het parcours afleggen.

‘s middags vanaf het moment dat de karavaan 
vertrekt totdat zij terugkomen op de markt zijn wij 
bezig met de verwerking van alle verzamelde infor-
matie. We hebben daar een goedwerkend systeem 
voor, maar dan nog is het een hoop werk dat nauw-
keurig moet worden gedaan. We nemen  daarom 
regelmatig pauze met een flinke bak koffie. Koppie 
erbij en gaan! Al mag er af toe ook best gelachen 
worden.

Vandaag mogen jullie dagje mee kijken met de 
ploeg van Groenhuysen. 
Natuurlijk beginnen we onze dag met een 
ontbijtje en ondertussen wordt de Facebook 
geupdate! 
Hierna vullen we de koelbox en op naar het 
vrouwenhof voor het bekende verkeersdoolhof! 
Tactieken en tips worden doorgenomen (foto 1) 
waarna het wachten begint. Nadat de kids met 
elkaar hun ervaringen gedeeld hebben (foto 2) 
vertrekken wij richting heerma state. 
De ontvangst is geweldig, een taart met onze 
foto erop! Dat is genieten (foto 3)
Samen met de bewoners van Heerma State 
worden er verschillende spelletjes gedaan (foto 
4) zoals ganzenbord, mens erger je niet een 
kennis kwis en een potje sjoelen. 
Na een groepsfoto en heerlijke lunch (foto 6) 
vertrekken wij richting het sportpark voor de 
etappe naar Belgie (foto 5) na een ploegleiders-
spel weer op naar Roosendaal!
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