
Uit BALANS tijdens de Behendigheidsrit.......
Vandaag bij de stok stond de behendigheidsrit op het programma. Zo rond half 1 kwam de karavaan aan op 
het terrein van De Stok ter hoogte van Bravo 24 en Skydive Roosendaal.
Na een briefing door de jury ging de behendigheidsrit om 13.00 uur van start. Altijd spannend wat ze nu weer 
hebben bedacht. Tot het moment van starten blijft dit traditiegetrouw een groot geheim.
Deze week nog knutselden Matthieu, Sjoerd en Jelle wat nieuwe onderdelen. Een slalom tussen wandjes. Het 
was de balk op de pallet die de deelnemers tot het oefenen van dit onderdeel op de omliggende stoeprandjes 
in de omgeving. Verder werd er op het terrein geoefend met slalom en fietsbalans.

Onder toeziend oog van de vele toeschouwers zijn alle deelnemers de uitdaging weer aangegaan. Slechts 
weinigen hebben de rit foutloos afgelegd en de grootste boosdoener daarvan was, en zal waarschijnlijk altijd 
blijven, de bocht in het midden van het parcours. Die is sowieso al niet gemakkelijk maar dat juist daar de 
meeste toeschouwers zich lijken te verzamelen zal niet helpen voor het “ik voel me bekeken” gevoel en de 
bijkomende zenuwen. En dat iedereen, heel goed bedoeld overigens, je juist op het moment dat je halverwege 
de bocht zit wel even zal vertellen hoe het moet, brengt je dan soms letterlijk uit balans. Blijkbaar staan de 
beste stuurlui niet aan wal maar achter de dranghekken.......

Wist je dat... 
- De zeskamp gisteren een groot succes was 
- Aaron (ploegleider Stroop Advies) er volle bak voor ging….in ging
- Veel jongens van de Suiker Unie hopen dat zij de Miss-ter X van de Miss zijn
- Sommigen zelfs slapen met een foto van de Miss Nine onder hun kussen
- Hun ploegleiders een dutje doen op het grote terras bovenop de wagen
- Miss Nine haar Miss-ter X uiteindelijk wel gevonden heeft
- Wij benieuwd zijn naar de afloop
- Sommige ploegleiders vandaag voor de 1e keer meefietsen met de Jeugdronde
- De cleptomaan alweer heeft toegeslagen
- Het deze keer om ontvoering gaat
- Balou (de beer) gelukkig veilig en wel weer terug op de wagen van Stroop Advies zit
- De jury er na 5 dagen AL achter kwam dat het dak van hun mini ook open kan
- Het precies begon te regenen toen ze het ontdekten (foto)
- Miranda (jury) haar autoradio uitscheldt voor “klootzak”
- Dit ook voor haar telefoon geldt
- Zij haar oude Nokia eindelijk heeft ingeruild voor een smartphone
- Miss Nine een Marilyn Monroo momentje had 
- Susanne tijdens het maken van de wist je datjes haar werkplek heeft verlaten 
- zij haar laptop gewoon aan liet staan (niet veilig vergrendeld had)
- hierdoor gewoon iemand van de werkploeg gewoon random wat wist je datjes heeft toegevoegd 
- Nu de vraag is of Susanne dit nog door leest of ze deze gewoon zo in de achterop plaatst. 
- Susanne de typfouten eruit heeft gehaald, maar het verder gewoon geplaatst heeft
- Keelpastilles ook als energiepilletjes ingezet kunnen worden
- Dit een deelnemertje van Kroevensport weer helemaal deed opleven.
- De wagen van Ingenieursburo Maters & De Koning met tyraps is afgesloten
- De ploegleiders zich af vragen wie dit gedaan heeft
- Zij het vermoeden hebben dat iemand wraak wilt nemen
- Zij dan denken dat het ’t Meulekwartier, Stroop Advies of Hooihuis-Aleco moet zijn  geweest
- Wij weten dat dit niet het geval is.
- ’T Meulekwartier hen een schaar uitleende. (WHY?)
- Er dit jaar nieuwe onderdelen bij de behendigheidsrit waren 
- Het “stoeprandje”, de balk op de pallet er mooi bij lag. Sjoerd overigens ook
- Veel deelnemers gelijk zeiden “ow dit is echt wel heel makkelijk”
- Toen ze eenmaal bezig waren, ze er toch wel een klein beetje anders over dachten
- ’T Meulekwartier levende objecten heeft gebruikt om te oefenen
- Er sinds vandaag nog een oud Miss aanwezig is bij de jeugdronde 
- Het hier gaat om oud Miss Loes die dit weekend weer aansluit bij de Werkploeg 
- De Karaoke avond gisteren bij het Wapen een groot feest was 
- Dit vanmorgen goed te zien was bij sommige ploegleiders, de werkploeg en het bestuur 
- De rij bij het mannentoilet bij SkyDive Roosendaal langer was dan die bij de vrouwen
- Men dit zeer opmerkelijk vond
- Het er waarschijnlijk niet naar aardbeitjes heeft geroken
- Plus van Gurp vandaag druk in de weer was met ballonnen en processierups water
- Wij hier beelden van hebben

- Wij trouwens geen idee hebben wat hier de bedoeling van was
- Wij hopen morgen in de Achterop meer duidelijkheid te kunnen geven
- Het Wapen van Eventiz confetti in de auto had.....
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Cleptomaan eindelijk terug gepakt
We schreven eerder deze week al over de cleptomaan in ons midden. We gooien alle discretie over boord 
nu hij gisteren Balou de Beer van Stroop advies heeft ontvoerd. Huub van Ingenieursburo Maters & De Kon-
ing is (met zijn gevolg) de dief in ons midden. Vandaag was de maat vol en moest er een tegenactie komen!

De laatste etappe zit er weer op!
Wat gaat de tijd toch snel! Het lijkt drie keer knipperen geleden dat we dinsdagavond de Kade opreden 
na de voorstellingsronde. Het zit er weer op wat etappes betreft, maar gelukkig hebben we morgen het 
hindernis criterium nog.
In afwezigheid van Laurens, hebben Pepijn en Dylan vanmiddag ademhalingsoefeningen gedaan en het 
stokje van hem hem overgenomen. Bij het binnenhalen van alle ploegen op de Oude Markt vanmiddag 
hebben zij alle 430 namen opgerateld terwijl zij de grote hoeveelheid confetti kanonnen ontweken en af en 
toe zelfs wat confetti uit hun mond moesten halen. Petje af mannen! Goed gedaan.
Ja, wat was er veel confetti. Niet in de Parklaan zoals afgesproken, maar dat moedigde denk ik aan om op 
de Oude Markt he-le-maal los te gaan. Het leverde wederom mooie beelden op.

PRIJSPUZZEL
De laatste puzzel van dit jaar. Om het extra moeilijk te maken heeft deze 
puzzel een ander onderwerp dan je zou verwachten na de Behendigheidsrit. 
Meer verklap ik niet!
Afgelopen week heeft er in elke achteropje een puzzel gestaan. 
Als je mee hebt gepuzzeld, heb je na onderstaande puzzel de totale 
oplossing te pakken. 
Alle 4 de oplossingen bij elkaar vormen namelijk de uitkomst die je voor 
morgen 12.00 uur kunt inzenden naar susanne@jeugdronde.nl

In de laatste editie van de Achterop, wordt de prijswinnaar bekend 
gemaakt. Wij nemen morgenmiddag contact op met hen om nog een leuke 
foto te maken.
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HERINNERINGEN!
Bericht aan alle ploegleiders:

Morgen zijn de herinneringen voor de deelnemers af te halen bij 
Marc Bos in ‘t Wapen van Roosendaal.

Dit kan alleen tussen 16.30 en 16.45 uur

Ben je tussen 16.30 en 16.45 niet langsgewesst, dan word je 
door Marc gebeld. 

Let op: zijn telefoonnummer begint met 00352
(gewoon opnemen dus)

Jeugdronde ontbijtbuffet
Zondag 14 juli 2019 v.a. 11.00 uur

Betalen bij aanvang ontbijt €7,-
Reserveren niet nodig

Jeugdronde diner menu
14 juli v.a. 17.30 uur
volwassenen €12,50

kinderen €10,-
Graag reserveren 

Tomatensoep
***

Kroket - frikandel - knakworst - hamburger 
- saté - varkenshaas roomsaus / frites / 

aardappelgratin / salade /   mayonaise
***

ijsje


