
Gek he hoe snel een jaar voorbij gaat…. En gelukkig 
maar, want WE MOGEN WEER. En wat hebben we er 
zin in. Gisterenavond klonk om 19.17 het startschot 
voor de 36e Nationale Jeugdronde. Miss Nine heeft 
haar polsen los gezwaaid tijdens de Proloog en kreeg 
een schitterend fietsbelconcert op een heel kleurrijke 
Kade. Ach, laten we gewoon KAAI zeggen dat klinkt 
veel lekkerder.

Een klein buitje en een paar druppels regen 
trokken vanmiddag over Dinteloord. (of is het 
Stampersgat??) 
Maakt ook helemaal niet uit, want het kon de 
pret niet drukken en de suikerspinnen smaak-
ten er ook niet minder om. Suiker Unie, bedankt 
voor wederom een fantastische dag en een 
geweldig spannende achtervolging!

Suiker zal misschien smelten van een beetje regen, maar wij niet hoor. 

Achterop
36e editie Nationale Jeugdronde

woensdag 10 juli 2019

AHA!!

We zijn begonnen! #Zinin

Wist je dat... 
- De sponsoravond weer erg gezellig was en er veel gedanst werd
- We dit jaar twee toiletten hebben op sportpark Hulsdonk
- Deze wel op slot gaan zodra de karavaan vertrokken is
- Pierre hiervan niet op de hoogte was
- De enveloppen weer sneller leeg waren dan dat ze gevuld waren
- De werkploeg eigenlijk maar een bij elkaar geraapt zooitje is
- Iedereen wel ergens last van heeft
- Er iemand gewoon rond loopt met een gebroken teen.
- Zij raar aangeken wordt, omdat ze zo mank loopt!
- Mensen spontaan woorden gaan spellen en “groene bal” roepen.
- De werkploeg ontzettend trots is dat ze erbij is!
- Teun vandaag begraven was onder helmpjes
- Ollie tyrip dranghek er dit jaar weer bij is
- Vandaag twee man van de werkploeg geholpen hebben met klokken
- Ze hiervoor een spoedcursus klokken hebben gehad van THOR
- We daarom misschien zo snel kaar waren met het onderdeel
- Wouter even een TOP gear momentje had vanmiddag
- Hij in de Peugeot van Susanne even een rondje terrein heeft gedaan
- Jelle dacht in een ander TV programma te zitten
- Hij er als een echte Ghostbuster bij liep
- Sjoerd zijn kapper maar heeft afgebeld
- Zijn haar nog nooit zo snel droog was
- Susanne zonder maar 1 keer te vloeken om 20.03 uur
op de printknop heeft gedrukt.



Jaja, we zitten op Instagram

Er zijn 4 wederom puzzels. Met nog een beetje schuiven, vormen alle oplossingen 
tezamen de volledige oplossing. Stuur deze uiterlijk zondagmidaag 12.00 
uur naar susanne@jeugdronde.nl

Ook dit jaar hebben we weer een aantal puzzeltjes in elkaar gedraaid. Leuk voor 
onderweg en je kan er nog wat meer winnen ook. Wat de prijs zal zijn houden we 
nog even geheim...omdat we zelf ook gewoon nog niet weten wat het is....

BOOS, heel boos was Pascal (Hooihuis - Aleco) toen hij er 
dit weekend tijdens Beachvolley achter kwam zijn de mega 
grote rode zonnebril gewoon schaamteloos GEJAT was. 
Sabotage, jaloezie of misschien een ploegleider van de 
jeugdronde die er al langer op aasde….. Wie is deze man 
op de foto?

Dit jaar is er een oude bekende terug in ons midden. Tessa Reuvers 
Miss NJR 2018 kon geen genoeg krijgen van de Jeugdronde en is er 
gewoon weer bij. Jullie hebben haar vast al rond zien lopen met haar 
telefoon en een iPad. Komende dagen is zij Social Media reporter en 
zoekt jullie vast nog een keer op voor een leuk interview, of een leuke 
foto. Miss Nine heeft haar eigen Instagram account waar jullie haar 
kunnen volgen.

Volg het allemaal op missjeugdronde2019 en nationale_jeugdronde
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Just Married
Misschien kunnen jullie je nog herinneren dat 
er vorig jaar in de Achterop stond hoe Wouter 
(hoofd wedstrijd leiding) en Meggy (ploegleider 
Stroop Advies) elkaar hebben leren kennen 
tijdens de 30e Nationale Jeugdronde.
Er was sprake van een kleine vorm van match-
fixing, zodat Meggy het podium (waar Wouter al 
klaar stond) op te komen. Aangezien zij vorig jaar 
al zover waren dat zij een huis hebben gekocht, 
grapten wij in de Achterop dat het misschien wel 
tijd was voor de volgende stap. 

Inrijden: Dikke bandenrace in Nispen
Afgelopen weekend was er de 45e wielerronde in Nispen en daar waren best een aantal bekende gezich-
ten en bekende shirts. Zo vlak voor de Jeugdronde was dit natuurlijk een leuke manier om de spieren 
alvast los te maken, het zadel alvast goed in te zitten en het fanatisme even goed aan te wakkeren bij de 
deelnemers. Een flink aantal deelnemers van de Nationale Jeugdronde verschenen afgelopen zondag aan 
de start van de Dikken Banden Race is Nispen.

En jahoor……..op zondagavond in het Emiel van Loonpark ging Wouter op zijn knie…. Hoe bijzonder 
was dat?! Misschien nog wel mooier is dat zij afgelopen dinsdagochtend JA tegen elkaar hebben 
gezegd op het Gemeentehuis is Roosendaal. Dus ook getrouwd tijdens de Jeugdronde! Wouter en 
Meggy…Heel veel geluk in jullie huwelijk, geniet ervan met zijn tweetjes…….nouja tweetjes voor zo 
lang het nog duurt ;)

WANTED

de dief

nog meer wanted:
We doen elk jaar en elke dag weer ons best om er 
een leuke Achterop van te maken. Echter....dit is een 
krantje voor en door de medewerkers.
Dus.... heb je leuke items, wist je datjes, een leuke 
foto   stuur deze dan naar susanne@jeugdronde.nl

Whatsappen mag ook naar: 0648148877


