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De pers

Veldrit
Vandaag hebben jullie de veldrit gefietst. Eerst met zijn alle verzamelen op Sportpark Hulsdonk om vanuit 
daar te vertrekken naar O.L.V. ter Duinen in Ossendrecht waar om 12.30uur zijn begonnen met de Veldrit. 
De burgemeester van Woensdrecht, de heer A. Adriaansen heeft het startschot aan de eerste renner 
gegeven. Zei ging vervolgens hard van start om over boomwortels, heuveltjes en de smalle padjes langs het 
publiek naar de finish te rijden. Vele rennertjes volgde haar. De jury had het maar druk met het klokken, 
tijden invoeren, checken en dubbelchecken.  
Rond 15.10uur vertrok de karavaan weer terug naar Roosendaal om ze rond 17.00uur te verwelkomen op 
de markt. 

Schoonheidsklassement

De juiste foto met de juiste tekst….
Arme Teun. Hij was zo hard aan het werk 
gisterenavond. Een grote doos vol met 
lichtgevende hartjes, buizen en hawaïslingers had 
hij net weggezet. Toen hij, met een klein groepje 
mensen, al deze attributen uit wilde pakken, liet hij 
deze glowsticks-verpakking uit zijn handen vallen. 
Tranen vloeiden bij hem, terwijl de rest kei hard 
lachte. 

Wat was het vandaag weer spannend met het schoonheidsklassement. 
De ploegen reden mooi in de karavaan. Waren netjes op de locatie, afval 
werd netjes achter gelaten in de containers of een dichte vuilniszak bij de 
container als die vol zat. Maar een container 10 meter verderop was maar
half leeg ;)
De jury die onderweg verdekt stond vond dit ook. Ze hadden moeite om 
een cijfer te geven, vele reden zo netjes in de karavaan. Alle punten bij
elkaar opgeteld is er een mooie top vijf.
1. Ferna Piping en Constructie
2. Biljartcentrum de Distel
3. BPG Verhoeven van Erp Meisjes
4. Aleco / Hooihuis
5. Groenhuysen

Wie gaat het morgen worden? Kijk uit want morgen staat er misschien 
wel een beautysalon aan de kant van de weg! 

- Mamma ik mis je…
- Ey bedankt voor

het wachten… 
- Waarom reageert mijn

maat Ivo niet
- Waar is dranghek oli tyrib

Er zijn huis-tuin en keukenfotografen, maar er zijn ook Jeugdronde fotografen met het 
NJR fotovirus. En daar zijn er maar liefst zes van. Weet je wie dat zijn? 
Melanie, Lya, Hans, Wim, Toon en Peter zorgen er dagelijks voor dat van alle onderdelen 
binnen en buiten de Jeugdronde op de foto worden gezet.

En dat levert honderden foto’s op, die daarna ook 
allemaal weer uitgezocht moeten worden. 

De mooiste foto’s zetten we dan voor jullie op de
Jeugdronde-site. (zie media en dan Album)
Niet alle foto’s zijn voor iedereen beschikbaar. 
Voor de medewerkers en ploegleiders zijn 
bepaalde albums afgeschermd, hiervoor heb je 
een code nodig die jullie vanavond in je mailbox
Hebben ontvangen. Heb je hem niet ontvangen 
schiet onze Olaf Jenniskens aan ;)

Maar wie (bijna) nooit op de foto komen dat zijn wij zelf 
en -eindelijk- na lang zoeken hadden we iemand gevonden die bereid 
was van ons een groepsfoto te maken.
Goed gelukt toch?  Dachten wij ook.
En nu wel een keer op de site kijken of je er ook op staat, zodat wij niet voor niets hebben 
geschoten.

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!

?
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Prijspuzzel 3
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?????????

Foto’s zeggen genoeg toch?

- Een ploegleider niet zag dat haar rennetjes op de uitslagenlijst stond.
- Dat Danny niet altijd het licht ziet en meer een ezel is die drie keer tegen dezelfde lamp loopt.
- we gisteren zeiden dat we niet meer de wist je datjes met wist je dat zouden beginnen?
- we dit alsnog zullen gaan doen?
- de ploegleider van het Hooihuis gisteren pas om half 5 thuis was van het feesten. En nu dan wel hier staan, 
strijder.
- Huub snoepzakjes uit deelde, ook aan werknemers van de NJR?
- sommige ploegleiders hun draaiboeken beter kunnen lezen en deze altijd kunnen raadplegen?
- de jongens van Tamoil trots hun gele petjes droegen?
- het team van de Distel van heerlijke watermeloen aan het smullen was?
- Miranda vrolijk heel de dag haar rode hoedje heeft gedragen?
- de mensen van Thor veel van de deelnemers, voordat ze zijn begonnen, gerust probeerden te stellen en te 
motiveren?
- er een deelnemer heel hard riep 'wesp' en weg dook, jammer dat de wesp een vlinder was...
- de eerste afvaller van de werkploeg bekend is?
- hier verder geen details over gegeven mogen worden?
- bij een deelnemer van Van Gastel verhuizingen voor de start zijn fietsketting eraf lag?
- deze fietsketting er door de werkploeg vakkundig terug op gelegd is?
- Laurens in de jurybus goed kan zingen?
- Tonny weer gezocht werd door zijn vrouw?
- Tonny tegenwoordig ook voorzitter is van de VVN
- ze vroeger achter de kerk andere zaken deden dan tegenwoordig!!!!
- Samantha rugnummer 131 op Max Verstappen vindt lijken?
- Jeffrey er vandaag eindelijk weer bij was?
- hij afwezig was in verband met een verhuizing?
- er vanmiddag om knuppels gevraagd werd om mensen van het parcours af te jagen?
- de werkploeg opzoek is naar nieuwe mensen?
- ze stiekem vooral opzoek zijn naar meisjes, voor de vrouwelijke touch?
- jongens natuurlijk ook van harte welkom zijn?
- Demi door de hitte fotograven rond ziet lopen met cowboyhoeden op?
- er een olifant bij de Jeugdronde rondloopt?
- ook regelmatig dorst heeft
- Laurens en Pepijn volgend jaar graag Miss willen worden?
- dit een grote strijd gaat worden en wij zeer benieuwd zijn naar wie er gaat winnen?
- het trouwens geen Miss is maar Mis?
- de Missen voor 2027 en 2029 al bekend zijn?
- de jury door ramen en deuren lopen om problemen op te lossen?
- de ramen en deuren niet meegaven dus dat de jury nu rond loopt met blauwe plekken en bulten?
- heel de jurybus schrok toen Pierre tegen de glazen deur aan liep?
- ze bij de Tamoil fietsgooiend over de finish komen?
- de speakers beter zijn in flesjes opendraaien dan sommige van de werkploeg?
- Teun over de deur drempel naar buiten viel, uit het jurybusje?
- er erg jonge werkploeghelpers zijn?
- sommige van de medewerkers hebben geprobeerd om hun handen , die geboeid waren met tyribs, los te 
maken met hun schoenveters?
er bij team Optiek van Wely en Groenhuysen een serieuze 5 vragen quiz gespeeld word?
- de prijs die op het spel staat een verrassing is?
Er portofoon verkeer is tussen 5 ploegen en dat ze geheime boodschapjes versturen of hebben ze ook een quiz?
- deze dan boven het bed van winnares Marlou Jongenelen gehangen gaat worden?
- Anouska worstenbrood voor je heeft?
- de muziekinstallatie van Peter Rijsdijk haperde en een red band colaflesje hulp biedde?
- Mervo sport moet lipglossen in de uitvallersbus?


