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Pittig parcours veldrit...
Het was een lang en pittig parcours zoals ook de ploeg van 
Groenhuysen op hun Facebookpagina schreef. En daar heb-
ben zij helemaal gelijk in. Het was weer anders dan andere 
jaren. Het was smal, had wel twee heuvels en draaide mooi 
om het vennetje in het bos. Het smalle pad maakte het vri-
jwel onmogelijk om in te halen en de vele boomworstels en 
stronken maakte het extra hobbelig.
De ploegen konden na aankomst van de etappe het parcours 
weer even te voet verkennen. Met gespannen koppies ver-
schenen zij vervolgens 1 voor 1 aan de start. Ook anders dan 
voorgaande jaren konden de ploegleiders dit jaar zelf hun 
startvolgorde bepalen en al snel onstonden er her en der tac-
tiekoverlegjes met een bakje koffie bij De Blauwe Pauw.
Eenmaal gestart om 12.45 uur leek de finishboog er na 10 mi-
nuten al genoeg van te hebben, maar herpakte zich gelukkig.
Een paar kleine valpartijen zijn er zeker gebeurd, maar geluk-
kig niets ernstigs. De hele ambiance en de galmende stemmen 
van Laurens en Pepijn deed het doen lijken dat de volgende 
Thalita de Jong vandaag zijn of haartijdrit heeft gereden.

Wist je dat... 
- er op het terras met de Suiker Unie ploegleiders ook heel wat afgelachen wordt.
- Een van hen vandaag technische dienst voor de ploeg van Ferna is geweest
- Hij hiermee 2 biertjes en een vogeltje verdiend heeft
- dit (op basis van het vogeltje) niemand anders kan zijn dan Jerom
- hij tevens een tranfer moet maken naar het Hooihuis
- dit vooral door onze voorzitter wordt toegejuicht
- Netty extern geheugen heeft
- dit er voor zorgt dat ze er soms niet helemaal bij is
- dit vooral op het terras voor hilariteit zorgt
- wij er ook wel om kunnen lachen
- wij de transfer daarom snappen, aangezien het Hooihuis het gezelligste terras van NL heeft
- de vlindertuin in Ossendrecht verplaatst is
- wij ons afvragen waarheen
- De finishboog er de kracht niet eer voor had
- daardoor de mensen van de werkploeg letterlijk voor paal stonden
- de cabrio van Mariska geen frisse lucht heeft
- dit toch best bijzonder is
- Ciska onder andere hiervan nog wat van geleerd heeft
- ze nu ook weet dat je niet elke soort olie in de motor kan doen
- er dus speciale motorolie bestaat
- wij ons afvragen waar zij mee bakt en braad???
- het fruit geimporteerd is
- en wij daardoor duitssprekende bananen hadden vandaag
- Het EHBO team een geleide hond heeft
- wij ons afvragen wie dat is...
- Miranda haar gene is vergeten mee te nemen uit Luxemburg.
- De wc in de Raatskelder nu een boslucht heeft
- wij ons afvragen of dit het ossendrechtse bos is of.......
- het secretariaat een gesloten inrichting blijkt
- de stoel van Laurens toch wel heel warm was
- Jelle ook nog een leuk wist je datje heeft
- hij vergeten is wat het ook alweer was
- de smartlappen weer zeer gezellig was
- er heerlijk (mee)gezongen is
- hier (nog) geen foto’s maar zijn
- dit misschien ook maar beter is...
- er waarschijnlijk zondag een pagina in de achterop komt 
  met foto’s die gelukkig nooit geplaats zijn.
- er gelukkig wat mensen hun stem beginnen te verliezen.
- er ook steeds diepere wallen zichtbaar worden
- het zeker allemaal de moeite waard is al zijn we pas/al op de helft.
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Pokemon in mn koffie
Sommige ploegleiders zijn druk met pokemons 
zoeken tijdens de etappes. De karavaan heeft 
hier een perfect tempo voor zeggen zij. Dus het 
is hard werken in de ploegleiderswagens. het 
zoeken kibbelen om wie de hoogste heeft is wel 
vermoeiend.

Gelukkig heeft de ploeg van Peter Rijsdijk Twee-
wielers een koffiejuffrouw aan boord genomen. 
Wellicht kunnen zij wat koffie afstaan. Nu hopen 
dat er geen pokemon in de koffie valt.... Heul trots op de witte petten.....

Wat gebeurt er tijdens de etappes...
Kijk.... we weten allemaal dat de kinderen tijdens de etappes (netjes) fietsen,maar wat gebeurt er in de 
ploegleiderswagens?? Tijdens de etappes staan er mensen van de organisatie langs de route om de ploegen 
te bekijken, wie rijden er netjes en verdienen de witte petten. Zij zien natuurlijk ook de volgwagens, waarin som-
mige auto’s volop feest gevierd wordt, wordt in andere wagens een klein uiltje geknapt. Vandaag reed er een 
busje voorbij waarin iedereen (met uitzonderijng van de bestuurder ) sliep. In 1 auto leek zelfs een wissel van de 
voorbank naar de achterbank te hebben plaatsgevonden.....Wat spoken jullie allemaal uit??

de organisatie had vandaag wat moeite de karavaan voor te blijven en 
belannden dus steeds is de file.... die zij vervolgens om nog maar enige 
voldoening te behalen zijn ingehaald...

stevig windje...

Dagje met.... het EHBO TEAM
We hebben er nu de voorstellingsronde en 
3 etappes op zitten. Vandaag waren we in 
de bossen in Ossendrecht. 
Er is gewaarschuwd voor teken en 
aangezien dit vervelende beestjes zijn, 
vragen wij iedereen zichzelf even goed te 
(laten) controleren.
Ben je gebeten....Laat hem dan verwij-
deren en neem voor de zekerheid even 
contact op met de huisarts. Het beestje 
kan nare gevolgen hebben; de ziekte van 
lyme, maar ook hersenvliesontsteking.

Wat ons betreft; als je iets hebt...wij zijn 
er voor jullie! Bij twijfel; kom ook ge-
woon langs. Beter een keer teveel dan te 
weinig.

Nog twee dagen er flink tegenaan en dan 
zit het er alweer op. Zoals jullie je allemaal 
inzetten....Kanjers zijn jullie!

Take (teek) it easy...
Namens het gehele EHBO team
Anneke, AD, Toon, Jon en “nestor” Geert.

Als EHBO-team vinden wij het leuk om de Jeugdronde 
para-medische ondersteuning te bieden. 
Voor ons is dit nu het tweede jaar en wij menen dat 
we (mogelijk) opgenomen zijn bij dit evenement wat 
wij zien als “ een grote familie’ .

Natuurlijk kun je beter niet bij ons terecht komen. 
Maar als er dan toch iets vervelends gebeurd mocht 
zijn, ben je bij ons in goede en vertrouwde handen 
en helpen wij je zo goed mogelijk, zodat je zo min 
mogelijk last hebt van je opgelopen verwonding of 
blessure.
Het verzorgen van een wond doet altijd wel een 
beetje pijn, maar wij proberen dit zoveel mogelijk te 
voorkomen.

REDACTIE:
Ik ben nog op zoek naar leuke verhaaltjes.
Alles is welkom en kan per email aan-
geleverd worden bij Susanne:
Susanne@jeugdronde.nl 
whatsapp: 06-48148877

En fashionable.... Witte petten met rode brillen.


