Wat lief!!...
De ploeg van Peter Rijsdijk stuurde mij
vanmorgen deze foto. Dit is toch waar
we het voor doen. Nienke uit hun ploeg
heeft een brief geschreven of eigenlijk
een verslag je van haar jeugdrondeweek. De letters zijn misschien een
beetje onleesbaar op de foto, maar alle
hartjes zeggen genoeg lijkt me.

Achterop
33e editie Nationale Jeugdronde

zondag 31 juli 2016

Bak met water....
Zondagmorgen begint een beetje vermoeid. Zo’n week gaat je niet in de koude kleren zitten en die spreekwoordelijke laatste loodjes wegen echt het zwaarst. Maar....het is het allemaal zo waard! Met het zonnetje
komt ook het besef dat dit alweer de laatste dag is en dat de week weer erg snel is voorbij gegaan ook al
waren het hele lange drukke dagen. Na een heerlijke brunch in de Raatskelder druppelt de markt vol met
mensen die alvast een plaatsje zoeken op het terras, met deelnemertjes en hun ouders en helaas ook de
druppels van wat later die enorme stortbui werd om 12:00 hier op de Oude Markt.
Gelukkig was deze maar van korte duur en had de hemel klaarblijkelijk besloten maar even alles te geven
om vervolgens het parcours vrij te maken voor de zon en de deelnemers.
Met het startschot van Miss Anikka was het begin gemaakt aan het hinderniscriterium. De zon aan de
hemel en het bezoek van een dweilorkest op de fiets maakt de sfeer compleet. De gehele middag bouwde
de spanning op tot de ontknoping om ongeveer half 5. Wat is er gestreden en wat het spannend!

(stiekem) ingevoerd stuk
Dennis Raats typte hier stiekem zijn bijdrage achteop, hieronder het
stuk dat wel door de censuur is gekomen...
zondag
Raatskelder
en toen kwamen kwik kwek en kwak (kut kont piemmel) en
die zeije witte gij wa koekeloeren is???????????

Wist je dat...
-

Peter Bruijns en Tonny Testers binnenkort een feestje geven?
wij hiervoor iedereen uitnodigen
de zandbak vandaag echt een zandbak was
de waterbak vandaag gevuld is door de stortbui om iets voor 12
je morgen in een zwart gat gaat vallen
je dat misschien zelf nog niet weet
de organisatie openstaat voor ideeen
hiervoor een evaluatieformulier is
je dit kunt vinden in het draaiboek
Jurgen na voorgaande wist je datjes zijn vakantie heeft moet omboeken
hij met zijn grensoverschrijdende praat de grens niet eens meer over komt
hij uiteraard wel welkom is op het tuinfeest van Peter en Tonny
hij daarvoor geen formulier hoeft te ondertekenen
we vanavond nog even gaan knallen
we dus ook de lampen aan gaan doen
sommigen morgen weer stug door gaan op de Draai van de Kaai
ik eigenlijk nog 2 regels ruimte heb, maar geen idee meer heb hoe ze te vullen
ik het dan maar zo oplos
ik er nog mee weg kom ook

fijne vakantie!

De Achterop wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dagje langs de kant
Of eigenlijk alle dagen langs de kant en dan
zie je de Nationale Jeugdronde op een andere
manier dan wanneer je bij de organisatie betrokken bent.
Een kleurrijk lint van fietsende kinderen met
vrolijke, lachende, serieuze of strakke gezichten. Verschillende kleurrijke auto’s met zeer gevarieerde muziek en een nest motorrijders daar
om heen. Dat zie je dus allemaal niet . Wel aan
de kant.
Ook op de wedstrijd onderdelen ziet de organisatie niet zo veel. Altijd maar bezig met en voor
het goede verloop.
Wat je wel kunt zien is de aankomst op de Markt
op zaterdagmiddag. De ritten zitten er dan op
en dan komen de kinderen onder begeleiding
van 2 motoren de Markt opgereden. Alle deelnemertjes worden bij naam genoemd. De sponsoren natuurlijk ook.
En mooi dat ze zijn uitgedost met die lachende,
trotse gezichten.
Jammer dat het voorbij is, maar het was mooi.
Proficiat Nationale Jeugdronde.
Rien Maas

Hier het stukje tekst
waarbij je toch altijd weer
mensen vergeet...
Hij is voorbij voordat je het weet, de jeugdronde
week. 6 dagen lang zijn wij als medewerkers
1 grote familie en is de Jeugdronde even de
wereld waarin wij leven en lief en leed met elkaar meemaken.
Ik kan er een heel stuk over schrijven, maar
denk dat ik de kern toch best raak met het
woord van familie. En dat vind ik mooi, daar
ben ik trots op en dat koester ik alsof het mijn
eigen familie is.
Beste familieleden, bedankt!
Bedankt voor een week vol samenwerking,
fanatisme, behulpzaamheid, emotie en voor het
begrip. Vanuit onze eigen rollen zijn wij allen op
een andere manier betrokken bij de organisatie
van dit mooie evenement en krijgen we het jaar
op jaar weer voor elkaar om iets moois weg te
zetten voor de 430 kinderen die vannacht moe
en voldaan nar bed zullen gaan. Dat hebben wij
gedaan...met zijn allen...dat is toch supervet?!
Een paar mensen wil ik nog even in het speciaal
bedanken en dat is natuurlijk Jolijn vd Klundert
die mij, ondanks mijn gestress (en dan doe ik
niet zo aardig) geholpen heeft dit krantje elke
dag te maken. Elke avond kwam ze even met
haar notitieboekje bij mij waarin ze haar wistje-datjes van de dag met me deelde en we in
al het gestress even goed konden lachen
tussendoor.
Verder wil ik Mickel Noorduizen van Bouman
Kantoortaotaal bedanken, omdat nadat ik hem
gebeld had met een hele brutale vraag eem
knoeperd van een printer te leen gaf voor het
printen van de Achteropjes.
Natuurlijk ook de mensen van de jury. Met hen
deelde ik het secretariaat en ik ben geloof ik
niet altijd even aardig geweest als ik last had
van stress of moeheid.
Tot slot wil ik graag het bestuur bedanken. Ik
ben trots dat ik deel uit mag maken van deze
oganisatie en blij julie vertrouwen in mij.
Op naar volgend jaar, naar de 34e Nationale
Jeugdronde.
Liefs Susanne

De week van de ploeg van Ferna...
Het zit er weer op! een week gaat snel voorbij. Zeker als het een jeugdronde week is. We hebben een mooie
week gehad en nemen tevreden en voldaan afscheid van de 33e editie van de Nationale Jeugdronde.
Hieronder is sfeerbeelden ons verslag.

