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Etappe naar onze buren in België

De juiste foto met de juiste tekst….
De werkploeg doet aan gekkenwerk. Niets is hun 
te veel, zolang ze hun nodige pauzes maar krijgen. 
Van op safari gaan alá Freek Vonk tot loempia’s 
eten rond een uur of 11, ze kunnen het allemaal. 
En af en toe dat werken erbij. Ach, met een biertje 
(of kater) is ook het zware werk gezellig. Toch Ivo 
de Rijck?

Wie heeft voor mij hier de juiste tekst 
voor bij de foto?

Zullen we hier een dagelijks rubriekje 
van maken.
Stuur de foto door  met een leuke 
tekst en de leukste wordt op een 
ludieke wijze beloond op de 
Zondagavond!

Vanochtend vroeg was het dan zo ver, wij wilden graag testen hoe goed dat jullie de verkeersregels 
kennen. Op een paar mensen na, die de verkeerde kant op reden of zelfs omkeerden op de rotonde, viel 
het best mee. Sommige van jullie zijn ook vergeten dat een rood bord met een witte streep betekend dat je 
er NIET in mag gaan. Maar aan de rood aanlopende hoofdjes kon duidelijk afgelezen worden dat je zelf 
door had dat je verkeerd ging. Sommige dachten snel te zijn en via de autoweg een stukje af te snijden. De 
werkploeg vond het vanochtend toch wel erg vroeg en sommige vielen midden in het parcours in slaap. Of 
misschien dat het kwam door de gezelligheid van de avond ervoor…

Onder de slogan “Beleef ‘t in Roosendaal” valt de Jeugdronde ook zeker! Een week vol gezelligheid.  
Natuurlijk weten wij allemaal wat de Jeugdronde is, maar dit is niet voor iedereen van zelf sprekend. Wij 
bedanken de Gemeente Roosendaal dan ook voor het geweldige digibord. In de hoop dat nog meer 
mensen mogen horen wat Roosendaal te bieden heeft. 

De weergoden waren vanmiddag goed gezind, van wind tot geen wind, van zon tot geen zon, van warm 
tot minder warm. Klokslag 13.00uur verliet de karavaan Sportpark Hulsdonk om naar onze Belgische 
buren te fietsen. Halverwege stopte de karavaan op de rustlocatie bij Café De Joker. Een heerlijk ijsje 
gekregen en de ploegleiders, motorrijders en bestuur mochten een nieuw spelletje uittesten. 
Een paar kinderbadjes stonden klaar. Zou daar iedereen in gaan zwemmen ……..
Ah een plastic flesje vullen door het badje leeg te slurpen en vervolgens het flesje vullen. Gaat lukken.
Sommige waren creatief en leende een lege bidon van de deelnemers, andere gingen kopje onder, 
andere namen het badje mee. Wie had er nu gewonnen….?
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Prijspuzzel 2
In de achterop van 
woensdag tot en met 
zaterdag is er dagelijks een 
leuke prijspuzzel voor 
jullie. 
De oplossing is bij elke 
puzzel steeds een aantal 
woorden uit een zin die 
jullie kunnen maken,  
nadat jullie alle puzzels 
hebben gemaakt.

Stuur deze oplossing in 
vóór zondagmiddag 13:00 
en maak kans op een leuke 
prijs.

Inzendingen kunnen 
worden gestuurd naar 
susanne@jeugdronde.nl 
o.v.v. prijspuzzel

Jolijn van der Klundert hielp mij vorig jaar nog met De Achterop 
en deed een leuke suggestie. Deze vinden jullie vanaf vandaag 
tot en met zaterdag dagelijks in de vorm van een woordzoeker 
prijspuzzel in dit krantje. Ik heb geprobeerd een paar leuke 
woordzoekers in elkaar te draaien om jullie uit te dagen deze alle 
4 op te lossen en met de losse oplossingen de winnende zin te 
maken. De winnaar wordt in de zondag editie bekend gemaakt 
en krijgt een leuke prijs. Succes!

Wist je dat?????????

Mag dat? 

- Wist je dat je een wist je datje niet mag beginnen met een wist je 
dat, eigenlijk vind ik dat nu wel jammer dat je geen wist je dat niet 
meer met een wist je datje mag beginnen?

- Wist je dat ik nu niet meer ga beginnen met een wist je datje?
- Yannick alle enveloppen van de loterij mee naar huis heeft genomen?
- Wist je dat Bob van de Bemt liever ploegleider is van team Sundance/ 

Hyundai v. Ost, maar dat hij na de winst van de gele petten anders 
praatte? 

- Wist je dat Bob van de Bemt dit jaar wel terecht kon juichen?
- Wist je dat Bob van de Bemt vorig jaar juichte voor zijn zusje… met 

een andere achternaam…
- Wist je dat de Suikerunie ploeg een ijsbreker in de auto heeft?
- Wist je dat de kinderen tijdens het eten zich beter kunnen gedragen 

dan de ploegleiders 😉
- Wist je dat zij ook liefdesexperts in de ploeg hebben?
- Wist je dat zij als liefdesexperts niet naar meiden durven lopen?
- Wist je dat zij ook twee top ploegleiders hebben, die samen met 

mensen van de suikerunie een top dag hebben georganiseerd?
- Wist je dat wij Suzanne allemaal veel sterkte wensen?
- Wist je dat kwarktassen eigenlijk iets heel anders betekent? 
- Wist je dat Kay dit jaar niet op vakantie is? 
- Wist je dat de organisatie en de jury met zijn alle duimen heel de dag 

duimen dat het droog blijft?
- Wist je dat Ivo de Rijck het parcours van vandaag in 3.14 minuten

heeft afgelegd en tijdens deze rit 25 fouten heeft gemaakt?
- Wist je dat Jacco vanavond bijna zijn ijsje heeft laten vallen?
- Wist je dat we vandaag geen verjaardagen hebben en dat de 

organisatie dit heel vreemd vond?
- Wist je dat Jan notenboom wel heeft getrakteerd omdat hij 1 

februari jarig was.
- Wist je dat er nu toch de zin weer begint met wist je dat.
- De deelnemers van Groenhuysen een speciale sjoelcompetitie had
- Dat ze ook goed kunnen gymmen
- Dit de eerste zin is onder wist je dat ervoor
- er dresseurstandje in de geluidswagen zit?
- de koe in de geluidswagen een sanitaire stop moest houden.
- Er konijntjes door het verkeersdoolhof lopen en hier geen speciaal 

verkeersbord voor is
- de Belgische politie ook de verkeersborden niet goed kent en ze zo 

op de verkeerde plaats stonden om de karavaan op te vangen.
- het maar goed is er zo vroeg werd gestart, het zand bij de finish was 

aan het eind van de ochtend heel mul was.
- De werkploeg een nieuwe hobby ontdekt hebben, fietsvissen

A) Ja
B) Nee
C) Weet niet
D) Tuurlijk mag dat want het is …?

A) Ja
B) Nee
C) Weet niet
D) Tuurlijk mag dat, want het is …?

Mag je tijdens het autorijden een ijsje eten?

Mag je hier zonnen?

Mag je een fiets in het water leggen?
A) Ja
B) Nee, hij wordt eruit gevist
C) Weet niet
D) Tuurlijk mag dat, want het is …?

Mag de jurybus op donderdagavond al gereed staan voor de veldrit?
A) Ja
B) Nee
C) Weet niet
D) Tuurlijk mag dat, want het is Jeugdronde


