
Achterop
36e editie Nationale Jeugdronde

DE FINALE.........

Wist je dat... 
- Miss Nine ook wel Miss 9 wordt genoemd 
- Susanne niet heel veel tijd kwijt is geweest met het 
          uitzoeken en doormailen van whatsapp berichten?
- Zij zich even niet bedacht had dat er ook een whatsapp 
          Web applicatie is
- Teun haar hier op wees op ZATERDAGAVOND
- Wij heerlijk gesnoept hebben van al het lekkers van 
          Bakkerij Suykerbuyk (Nispen) 
- Bo (jury) vandaag gereserveerd was
- Jelle Ridders (werkploeg) en Evi van Hooij (ploegleider) 
          10 jaar geleden op het podium stonden als winnaars
- Er binnen de organisatie achter de schermen best wat 
          grappen zijn uitgehaald
- Dit bedoeld was om het bestuur voor “lul” te zetten
- Matthieu zijn pretoogjes daardoor vaak geschitterd hebben
- Er vanavond een beker te winnen was voor een danswedstrijd 
- De bloemen vanavond op waren…
- Daarvoor bloembollen in de plaats zijn gekomen
- Dit stiekem gewoon uien waren
- De werkploeg gisteren lekkere pizza’s van Domino’s 
          hebben gegeten (foto)
- Jelle dit jaar niet in zijn bed heeft geplast
- De intonatie van deze zin vrij is
- Miranda een Australisch kapsel heeft….Sydney [’t zit nie]
- Wouter zijn eerste witte broodsweek er al bijna op zit
- Samantha hoopte op de Zwarte Trui vanwege haar teen
- Ze deze helaas niet gekregen heeft
- De strijd tussen de Plus van Gurp & Het Wapen van Eventiz & 
          Jos Herens Transport zich ook dit jaar weer heeft voortgezet. 
- Dit jaar de vele waterballonnen het Geheime Wapen van het 
          Wapen waren
- Dit best een ingewikkelde zin is
- De ballonnen gevuld waren met speciaal Anti Processie 
          Rupsen Water, omdat wij van Het Wapen de Plusjes wel nat 
          willen maken, maar ook willen beschermen tegen de nu zo 
          bekende Rups
- Het wereldrecord sprint verbroken is door Miranda
- Dit iets te maken had met gele petten
- Haar haar hierna helemaal niet meer zat
- Marc 3 ploegen heeft moeten bellen voor de herinneringen
- Zij gelukkig dit internationale telefoontje hebben opgepakt
- Er dus ca. 430 kinderen gelukkig naar huis gaan
- Ook deze zin weer vrij te intoneren is

-  Babs van Team X by XPRS een ontzettend leuk gedicht
          heeft geschreven
- Wij het  niet beter hadden kunnen verwoorden
- Wij haar hier ontzettend dankbaar voor zijn

zondag 14 juli 2019

Zondag alweer, de leste zo te zeggen. Wat 
is de week snel gegaan, zeg. En wat was 
het weer een mooie editie. Het weer was 
op een paar buien na perfect. Vandaag 
had het een paar graden warmer mogen 
zijn, maar ik denk dat we niet mogen 
klagen na vorig jaar een veel te warme 
Jeugdronde te hebben gehad.

Het lijkt eergisteren dat we met de 
karavaan onze eerste tocht eindigden op 
de Kade en in al onze kleuren tenues op 
het Kadeplein het Wilhelmus stonden te 
zingen terwijl alle vlaggen werden gehe-
sen. Nouja alle vlaggen…. ;)

Vanavond zal het Wilhelmus nog 1 laatste 
keer klinken voor de winnaars van de 36e  
editie van ons mooie evenement. Wat was 
het spannend vandaag op het hindernis-
criterium. Het is elk jaar weer kippenvel 
hoe de spanning zich opbouwt tot de Top 
20 en vervolgens bloedstollend wordt in 
die laatste 20 ritten. Niet alleen de muziek, 
maar ook het publiek en de stemmen van 
Laurens, Pepijn en dit jaar ook Dylan dra-
gen daar aan bij. 

En dan.. te midden van al dat geweld op 
die overvolle Oude Markt, die gespannen 
koppies bij de Start. Het is NU alles of ni-
ets, een kwestie van alles geven en puur op 
adrenaline, met blik op oneidig die Markt 
over. Oooover de waterbak en dan door 
over de pallets, de bocht in bij de Tullepetaon 
voor het laatste stuk met de banden, de 
helling en de wip naar de Finish.

En nu zit het er gewoon weer op. Klaar! 
Wat zal het morgen voor iedereen stil zijn 
en wat zullen we lekker (bij)slapen van-
nacht. Bedankt voor weer een mooie edi-
tie, Bedankt voor ALLES. Slaap lekker!



Nou lieve jeugdronde mensen, het zit erop!

5 jaar meegereden, vorig jaar Miss en dit jaar ‘De 
media’. Ook dit jaar heb ik het naar mijn zin gehad 
en weer een totaal andere kant van de jeugdronde 
gezien. Een kant die ik nog wel vaker wil gaan zien.  
Want naast al het geregel  en gedoe wordt er met zo 
veel passie aan dit evenement gewerkt.

Ik had enorm veel iedeeën over wat ik allemaal had 
willen doen. Veel dingen zijn bij ideeën gebleven, he-
laas. Gelukkig kan ik nu een jaar lang over de uitvoer-
ing nadenken. 

Een ding is zeker: volgend jaar neem ik een weekje 
vrij van m’n  werk. 

Tot volgend jaar 

Xtessa

Speciaal bedankje aan.....

Winnaars prijspuzzel Achterop

Miss-chien ook tot volgend jaar

DIt jaar hadden we maar 1 inzending 
dus de puzzels waren of te moeilijk of 
jullie hadden er geen tijd voor dit jaar. 
Wat te begrijpen is hoor, want wat was 
het een mooie editie.

De winnaars zijn wederom de fana-
tiekelingen van de Suiker Unie die elke 
avond direct na de prijsuitreiking aan 
het puzzelen sloegen op het terras. Van-
middag reikte Miss Nine hen hun prijs 
uit. 

Elk jaar bedanken we 1 persoon of groepje in het speciaal in de laatste Achterop. UIteraard HULDE AAN 
JULLIE ALLEMAAL, want zonder jullie was het niet weer een geweldinge week geworden.
Dit jaar gaat het speciale badankje naar onze snelle reporters, de fotografen.

Wat hebben jullie weer je best gedaan deze week. Het was even spannend om tijdig de webapplicatie 
aan de praat te krijgen, maar het is jullie weer gelukt. Voor dag en dauw staan jullie op en volgen de jeug-
dronde op de voet. Elke dag weer hebben jullie ervoor gezorgd dat de Jeugdronde sfeer werd vastgelegd, 
maar ook de spanning op de koppies van onze deelnemers, de leuke momentjes onderling tussen de 
medewerkers en hebben jullie mooie ploegfoto’s gemaakt van alle ploegen.
Fanatiekeling Wim, jij hebt zelf een collage gemaakt van meer dan 400 foto’s van alle deelnemers aan de 
start bij de Veldrit. Wat een werk moet dan zijn geweest!
Vaak nog dezelfde dag stonden de foto’s al online en hebben jullie als deze mooie herinneringen aan de 
36e Nationale Jeugdronde op de gevoelige plaat vastgelegd. DANK JULLIE WEL!
bekijk alle foto’s op http://www.jeugdronde.nl/fotos

Boven van links naar rechts:

Toon Erkelens
Lya van Dorst
Chris Wezenbeek

Onder van links naar rechts:

Peter van de Molengraaf
Wim Goverde

Melanie Testers (niet op foto)

MISSVERKIEZING 2020
Ben of ken jij iemand die Miss Nine kan opvolgen?

aanmelden kan via info@jeugdronde..nl o.v.v. Miss NJR 2020

Lieve Miss Nine [Niene]

We boften vorig jaar met Tessa en ook dit 
jaar hebben we een uitstekende keuze ge-
maakt. Wat was je een leuke en betrokken 
Miss. En geliefd ook, want ik denk dat je zo 
ongeveer al je kaarten wel kwijt bent.

Je was spontaan open en stond altijd klaar 
voor een leuke foto of een praatje. Al bij de 
ploegleidersavond in april zat je in je rol. Je 
hebt het gedaan wijffie. Ik hoop dat je het 
zelf ook hebt ervaren als “ de kers op de 
taart” waar je eerder over sprak.

Weet dat je altijd welkom bent bij onze 
Jeugdronde familie, dus Miss-chien tot 
volgend jaar....

Tot volgend jaar
14 juli t/m 19 juli 2020


