Wist je dat...
-

-

Er een rectificatie beloofd is..
we niet kunnen zeggen aan wie dat beloofd is
uit een ander “wist-je-datje” de persoon wordt duidelijk gemaakt dat het heeft plaatsgevonden
dit allemaal wel heel mysterieus klinkt
volgens Hayo de miss in de koelkast zit...
hij hier eigenlijk gewoon haar lunch mee bedoelde
Mirande weet waar Michiels huis woont
hier na 5 dagen biljetjes vallen ipv kwartjes
Naast pokemons is nu ook Laurens verstopt
Laurens’ en Pepijns wegen hierdoor gescheiden zijn
Pepijn vanavond een date heeft met een ander
Marian hiermee een tijdelijke come-back maakt
ze niet “terug-gaat-naar-Laurens”.
wellicht een ander onder onsje heeft met Pepijn.
er morgenochtend gebruncht kan worden hier in de Raats
je je hiervoor op moet/ had moeten geven bij Dennis

de laatste loodjes vaak het zwaarst zijn
er her en der daarom steeds meer uiltjes knappen
dit iedeereen ditzo onopvallend mogelijk probeert te houden
maar dit wel voor de heldere momentjes zorgt
wij hopen dat pipierre niet al te boos wordt van deze foto
Jolijn haar verstand zoekt
dit in het draaiboek te vinden is bij zondag
de mensen van de jury goud waard zijn
wij jurgen willen vragen hen ook aan te bieden op marktplaats
mits dit niet grensoverschrijdend is
wij ons afvragen hoe het gaat met de babyshower van Jelle en Sjoerd
Suus vandaag zo’n 250 ballen heeft opgeraapt
daardoor ook 250 keer haar broek heeft opgehesen
ze beter een riem aan had kunnen doen
wij weten dat het vanavond Volksronde is
wij toch stiekem een beetje hopen dat jullie allemaal op de NJR Markt blijven.
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Deja Vu.......

Dat was wel heel behendig...

Het leek er heel even op dat
we met de karavaan een jaar
terug waren gegaan in de tijd.

Het viel niet mee vandaag met de behendigheidrit. Voor het eerst werd
dit nieuwe onderdeel vandaag gereden en dat was spannend....niet
alleen voor de deelnemers, zeker ook voor de ploegleiders en de jury
en wedstrijdleiding. Zoals Laurens het dossier de microfoon niet beter
kon uitleggen bij het voorbeeldrijden door de werkploeg..” Het is moeilijk....maar te doen”. Er zijn een aantal foutloze geweest, maar bij veel
deelnemers ging het toch wel bij minimaal 1 onderdeel mis.
Dat is spannend voor het klassement, want dat zou zomaar weer eens
op zijn kop kunnen gaan aangezien de tijden waarschijnlijk ook dicht
bij elkaar zullen liggen. Hieronder een mooir sfeerbeeld van ons nieuwe
onderdeel; de behendigheidsrit.

Pecies toen de karavaan
aan kwam bij het IJspaleis in
Sprundel begon het flink te
regenen.. Net als vorig jaar.
Het ijsje was ondanks de regen nog wel een welkome
versnapering tijdens deze
erg lange ochtendetappe.

Zaterdag BBQ dag...
Ze zorgen goed voor alle deelnemers en vrijwilligers, maar gelukkig ook voor zichzelf. Zaterdag
is BBQ dag bij de piesteleekes... Vandaag lagen er hamburgers op de plaat. Meejuintjes en een
bietje saus waarbij het luxeprobleem curry en ketchup nog voor keuzestress kon zorgen.
Mannen, ik heb er een mogen proeven na een middag hard jury spelen.
ZE WAREN HEEEERLIJK

In alle gekheid over de finish...
Het was een lange laatste etappe vanmorgen met zon, regen en een ijsje. Gelukkig was de etappe na de behendigheidsrit vanmiddag maar kort. Met de auto’s al versierd vertrok de karavaan direct door naar de Parklaan,
waar hetweer afgeladen was met mensen.. Toch altijd even een trots en euforrisch momentje. Eenmaal gestopt
zijn alle kinderen en ploegleiders weer goed verwend met hoedjes, brillen, snorren, snoep en leuke bedankjes.
Na een korte stop vetrok de karavaan voor het laatst dit jaar. Op naar de Oude Markt, waar alle ouders inmiddels
ook snel naar afgereisd waren om daar alle kinderen ploeg voor ploeg binnen te halen. Het is mooi om te zien
wat daar over de finish komt. Omgeroepen door Laurens fietsen de kinderen met een gezicht vol trots die laatste
meters en krijgen zij een overweldigend applaus van alle ouders, bekenden en het bestuur.
Niet alleen de deelnemers, maar zeker ook alle vrijwilligers hebben hier hun momentje en mogen een welverdiend applaus in ontvangst nemen. De werkploeg, de bezemwagen- en bus, het EHBO-team, het verbindingenteam met tot slot het geweld van alle motoren.
We hebben wat leuke foto’s verzameld.

Sweet dreams....
Wat een geluksvogel deze jongen uit
de ploeg van Finacial Shop. Zijn droom
kwam uit. Een kus van Miss Annika en
niet eens op het podium.
Miss Annika is een talent... Niet alleen in
de atletieksport die ze beoefent en met
haar jeugdronde historie. Ze is een hele
goede Miss! Haar plosen zullen wel zeer
doen van al het zwaaien, maar wat heeft
ze het goed gedaan. En gelukkig hoefde
maar een paar keer het dak op de mooie
cabrio waarin ze gereden werd.

GEZOCHT: INSPIRATIE...
Het was een drukke week waarin veel gebeurd is dus ik weet dat er ergens nog wat inspiratie moet
liggen... Ik heb vandaag een erg drukke dag gehad i.v.m. het nieuwe wedstrijdonderdeel en mijn jurybijdrage daaraan. Morgen wordt niet veel anders denk ik. Dus alle hulp is welkom.
Het is tenslotte ook het rondekrantje voor en door alle medewerkers.
Het verzoek aan jullie om mij te helpen met een mooi gevulde laatste Achterop voor deze editie.
Heb je nog leuke foto’s, verhalen, romances (Ik weet dat er 1 is..) stuur deze gewoon in. Het hoeven
geen hele verhalen te zijn. Een leuke grappige foto met ondertitel is ook al voddoende.
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