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Beste KSA’ers, ex-KSA’ers en sympathisanten 
 
De Yeah is voor jullie ettelijke jaren geleden in het leven geroepen als een blad dat 
een inkijk diende te geven in het leven van uw geliefde jeugdvereniging, KSA Ahoy 
Vinkt. Dit driemaandelijkse tijdschrift laat zijn licht schijnen op talloze vergaderin-
gen, van onze jongste leden tot de doorwinterde KSA’ers. De capriolen van jong en 
oud worden voor u geserveerd in artikelvorm, handgeschreven door onze eigen lei-
ders. Verder wil de Yeah iets meer zijn dan een ordinaire blad. Het tracht, naast de 
vertelselen over de ledenvergaderingen, wat meer diepgang te geven. Het geeft 
niet alleen nuttige en praktische info, het werpt ook een blik op de evenementen 
die wij naast onze ledenvergaderingen aanbieden.  Jawel, het weet soms een glim-
lach aan uw lippen te laten ontspruiten. De Yeah poogt met deze smeltkroes van 
info, ontspanning en plezier een tijdschrift te zijn waar elkeen van kan genieten en 
uren in kan vertoeven. 
Hetzij u nu een jonge snaak bent die nog met volle teugen geniet van onze fantasti-
sche vergaderingen, hetzij u een ouder bent die zijn of haar dochter keer op keer 
gelukkig ziet terugkeren van het welgekende Zolderke, sla de pagina om en ver-
dwaal in de duizend-en-een facetten die onze werking rijk is. 

Woord vooraf  
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Geschiedenis van de KSA 

Het scheppingsverhaal met Geert en Jozef 
In Vinkt hoor ik op evenementen vaak de volgende gevleugelde woorden: 
“Schoon volk komt altijd als laatste.”. Kritische kwatongen trekken dit oeroude 
gezegde in twijfel omdat zij beweren dat hieromtrent nog geen wetenschappelijk 
onderzoek is gevoerd en dus dat gezegde niet empirisch bewezen kan worden. 
Maar laat ons nu voor één keer de wetenschap naar de achtergrond verwijzen en 
ervan uitgaan dat het beste/schoonste volk wel degelijk laatst komt. Op die ma-
nier kan ook de YEAH-redactie zijn keuze legitimeren, het mooiste artikel komt als 
laatst. Voor dit artikel hebben wij namelijk twee aimabele mannen geïnterviewd, 
die mee aan de wieg stonden van KSA Ahoy Vinkt. Niemand minder dan Geert 
Wancour en Jozef De Vreese hebben ons op een zonnige woensdagnamiddag de 
ontstaansgeschiedenis van onze Vinktse jeugdbeweging uitgelegd. Gedurende 
twee uren zaten deze twee jongeheren verhalen op dissen te die ons versteld de-
den staan. 
Eenmaal wij onze hightech geluidsapparatuur hadden opgesteld, namen ze ons 
mee terug naar de zomer van 1973. Jarno, mijn compagnon de route en YEAH-
redacteur, tikte op mijn schouder en voordat hij mij kon zeggen wat er was, werd 
het beeld voor onze ogen plots wazig. We bevonden ons als ware in flashback of 
dat dachten wij toch. Even was onze verbeelding vooruitgelopen op de zaken en 
moesten we die kordaat terugroepen. Ik wijt het aan de stress, die zich op dat 
moment van ons meester had gemaakt, want voor ons zaten twee mannen wiens 
levensverhaal zich weldra voor onze ogen zou ontplooien. Ik heb jullie genoeg in 
spanning laten afwachten door mijn artikel met 15 regels in te leiden. Waar zijn 
we ondertussen gebleven? Ohja, de zomer van 1973! 
 

Het ontstaan 
Vinkt had in 1973 te kampen met een daling van het aantal jongeren in de eigen pa-
rochie en omstreken.  Ook het toenmalige bestuur van de KLJ van Vinkt werd hier-
mee geconfronteerd, want zij merkten een daling in het ledenaantal op. Op dat mo-
ment bestond dat ledenaantal enkel uit +16-jarigen en het daalde zienderogen. Tot 
plots enkele leiders, gesteund door Jozef Verheye, op het idee kwamen om hun 
jeugdwerking uit te breiden naar de jongere leeftijdscategorieën. Op die manier 
kregen jonge kinderen de kans om deel te nemen aan het jeugdbewegingsleven in 
Vinkt.  
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Die vernieuwing ging gepaard met oprichten van een nieuwe vereniging: KSA Vinkt. 
Geert Wancour liep ondertussen school in het befaamde Sint- Hendrikscollege, 
waar hij leerde “leren en waarderen”. Daar vroeg hij aan een van zijn leerkrachten, 
Raf Latoir, hoe de leiders van de KLJ die transitie konden maken. Raf was proost in 
ons KSA Gewest en verschafte de enthousiaste, Vinktse jongelui de nodige informa-
tie. In dat jaar werden ze onderricht in “het vergaderen”, maar ze leerden ook tij-
dens een driedaagse in Drongen wimpelen en vendelzwaaien. 

Een traditie die de tands des tijds niet overleefd heeft. De kunst van het verga-
deren daarentegen wordt nog steeds om de twee weken op vrijdagavond ge-
oefend op ’t Zolderke met de voltallige leidingsploeg. 

Ondertussen werden de plannen voor de vernieuwde jeugdbeweging volop opge-
steld. “Hij heeft dan twee stagiairs op ons af gestuurd vanuit Deinze.”, vertelt Geert 
ons. Peter Lambert en Kris Vereecken, de stagiairs, hielpen de jonge leiders bij het 
uitbouwen van hun jeugdwerking. De wereld lag aan hun voeten. Vier jonge leiders 
hadden alle vrijheid om hun nieuwe jeugdbeweging vorm te geven. Geert was voor-
zitter en Jozef was secretaris. Zij werden bijgestaan door Firmin De Keukelaere en 
Eric De Pourcq. In 1974 kozen ze samen een nieuwe naam. 
 

‘Schip ahoy piraten!’ 
“Als die krachtige kreet weerklinkt dan weet je dat Piet Piraat zijn Scheve Schuit 
heeft aangemeerd.”, staat te lezen op de website van studio 100. Piet Piraat was een 
kinderprogramma geproduceerd door Studio 100 en tijdens de afleveringen weer-
klonk vaak bovengenoemde kreet. Sindsdien associeert de modale Vlaming de kreet 
“ahoy” met piraten, maar in Vinkt weten we beter. Als wij “ahoy” horen of ergens 
lezen, denken we direct aan onze enige Vinktse jeugdbeweging. Maar weinig men-
sen kennen het correcte verhaal dat schuilgaat achter de originele naamgeving van 
onze jeugdbeweging. Daarvoor neem ik jullie terug mee in de tijd, maar deze keer 
gaan we een jaartje verder, terug naar het begin. We zijn beland in 1973. Op dat 
moment luisteren jongeren in Vlaanderen en Nederland massaal naar de illegale 
zeezenders zoals Radio Veronica en Radio Atlantis. Ook de eerste KSA-leiders waren 
hier fan van. In de zomer gingen deze jonge Vinktenaars op fietskamp naar Westka-
pelle, dat toen reeds twee jaar een deelgemeente was van Knokke. Een plaatselijke 
camping daar diende als uitvalsbasis voor het bezoeken van verschillende TD’s zo-
wel op Belgisch als op Nederlands grondgebied. Toen vonden ook de legendarische 
drive-in shows van Radio Veronica plaats in Nederland en meer bepaald in de we-
reldberoemde evenementenhal, namelijk de Ahoy Rotterdam in Rotterdam. Onder-
tussen waren ze nog op zoek naar een goede naam en aangezien Ahoy goed klonk, 
wouden ze dat verwerken in de nieuwe naam. Hiervoor vroegen ze toestemming 
aan hun proost, Raf, die op dat moment ook onderpastoor was in Vinkt. Hij keurde 
de naam KSA Ahoy Vinkt goed, want zoals Geert zegt: “KSA Sint-Ahoy Vinkt, dat zou 
toch maar belachelijk klinken.”. Hierop vulde Jozef aan: “Dat peetje gebruiken jullie 
waarschijnlijk nog? Dat stamt ook vanuit onze tijd.”. 



 7 

 

 Hij doelt op ons gekende logo dat ook in die periode werd ontworpen door nie-
mand minder dan Jozef zelf. Het unieke logo dat direct weergeeft wat er bij ons cen-
traal staat: het plezier van de kinderen.  
 

’t Zolderke 
Ons befaamde Zolderke gaat al heel lang mee. Het is eigenlijk zelfs ouder dan KSA 
Ahoy Vinkt, want de KLJ van Vinkt maakte hier al gebruik van nog voor onze KSA be-
stond. “Het zijn met die mannen (leiders van KLJ Vinkt), dat wij de eerste vezelpla-
ten gelegd hebben als grondbedekking voor ’t Zolderke”, deelt Geert ons mee. “’t 
Zolderke bestond toen alleen uit het eerste deel. Dat volgende is er allemaal bijge-
komen doorheen de jaren” merkt Jozef op. Doorheen ons 44-jarig bestaan is ’t Zol-
derke inderdaad uitgebreid. Nu onderscheiden we vier delen: eerste zolder, tussen-
schot, tweede zolder en het 10-sleutel lokaal. 
Tegenwoordig geniet ’t Zolderke van enige bekendheid onder de Vinktenaren, maar 
die bekendheid gaat nog veel verder dan de dorpsgrenzen. Jong en oud, inwoners 
van Deinze, Tielt, Aalter, Zulte en Nevele kennen vaak ons Zolderke. Een lokaal dat 
gekend is voor zijn authentieke sfeer en de vele kunstwerken, die het herbergt. 
Hoewel het niet zozeer groot is van oppervlakte, zou een lokale gids er toch gemak-
kelijk een twee uur durende gidsbeurt kunnen geven om alle komieke verhalen te 
vertellen die schuilgaan achter dit gezellige lokaal. In de jaren ‘60 en ‘70 renoveer-
den de leiding zelf het gebouw: 
Iedereen die als eens op bezoek is geweest bij KSA Ahoy Vinkt, zal zich ongetwijfeld 
de monumentale trap herinneren. Als sinds 1977 staat hij daar te blinken. Daarvoor 
maakten de KSA’ers gebruik van een houten trap om zich toegang tot ’t Zolderke te 
verschaffen. Die constructie bleek niet altijd even veilig te zijn volgens Geert: 
“Vroeger zou er bij de houten trap een bordje moeten hangen met: Pas op, maxi-
mum twee personen op de trap.” 
 

Thé Dansant 
Bij het vertellen over de trap kon een bepaalde anekdote niet achterblijven volgens 
onze geïnterviewden. “Urineren gebeurde tijdens TD’s vanaf de trap in de dakgoot”, 
lachte Jozef. Later werd de trap overdekt zodat de bezoekers van ’t Zolderke niet 
meer geteisterd werden door de regen toen ze zich op de trap bevonden. “Tijdens 
een Thé Dansant van KSA Ahoy Vinkt is het onderste stuk trap ooit eens weggeno-
men door een illuster figuur, die in de Schoolstraat woont”, grapte Geert.  

Ze organiseerden deze TD’s om geld in het laadje te brengen.  
Vandaag de dag organiseren wij nog steeds “gelijk alle joaren” in laatste 
weekend van augustus ons kermisweekend. Vrijdag starten we met Ploats-
efeesten. Zaterdag vindt onze Openluchtfuif plaats op het “koerke”. Zondag 
en maandag kunnen jong en oud gezellig bijpraten tijdens het kermiscafé op 
’t Zolderke. Deze dynamische formule overtuigt elk jaar heel wat mensen om 
zich te amuseren op onze evenementen en zo ook onze werking te sponsoren, 
want de opbrengst van het kermisweekend investeren wij in KSA Ahoy Vinkt 
om onze werking te verbeteren en uit te breiden. 
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Maar niet alle TD’s vonden altijd plaats op ’t Zolderke. Een reden daarvoor kan mis-
schien de brandveiligheid zijn of het feit dat de toenmalige leerkrachten van de jon-
gensschool niet zo happig waren op het stof en de vuiligheid die achterbleven na de 
TD’s. In september 1974 mochten zij de schuur van Jozef De Nevel gebruiken voor 
hun allereerste Thé Dansant en voor hun startdag, dat was de officiële start van KSA 
Ahoy Vinkt. Jozef De Nevel was op dat moment burgemeester van Vinkt. De jonge 
KSA-leiders mochten zijn schuur gebruiken, maar hij verwachtte wel een weder-
dienst. Ze moesten namelijk het plafond van die schuur verhogen zodat Jozef De 
Nevel met zijn kar kon binnen rijden. Wij, de interviewers, moesten even onze lach 
onderdrukken, want een dergelijke situatie zou vandaag de dag niet meer mogelijk 
zijn. Vroeger kwam amper papierwerk kijken bij het organiseren van evenementen. 
Tegenwoordig worden wij als leiding van een jeugdbeweging ook geconfronteerd 
met de veeleisende bureaucratie. Daarom zijn we sterk onder de indruk van de 
spontaniteit waarmee de eerste leiders van KSA Ahoy Vinkt in het begin evenemen-
ten organiseerden, verbouwingen uitvoerden en met elkaar communiceerden. 
Na enkele jaren mochten er geen TD’s meer worden gegeven op ’t Zolderke en ver-
huisde men de TD’s naar zaal Ter Wilgen. 
 
De leidingsgroep dikte ondertussen aan met een aantal nieuwkomers, die na enkele 
jaren lid nu leiding mochten worden. De bende ging vaak samen uit in de omgeving 
zoals het jonge gasten betaamt. Na de bestuursvergadering, die om de twee weken 
op zaterdagavond werd gehouden, zette men nog een stapje in de wereld. Met de 
fiets vertrokken ze naar Nevele, waar zaal Novy een van hun favoriete plekjes was. 
Daarnaast behoorde Lovendegem ook tot hun uitgaansmogelijkheden, want beiden 
hadden daar de liefde van hun leven gevonden. “Ik moest dan meerijden met Jozef 
naar Lovendegem en ik heb mij daar dan ook maar een lief gezocht”, verduidelijkte 
Geert. Tijdens het uitgaan, ontleenden deze sloebers vaak bierglazen. Of zij hiervoor 
altijd toestemming kregen laten we even in het midden. Het was immers voor een 
goed doel, namelijk een groep jonge leiders die elk weekend het best van zichzelf 
gaven voor hun leden. Vandaag de dag kan men die prachtige collectie trofeeën nog 
steeds bewonderen op ‘t Zolderke. 
De bestuursvergadering eindigde vaak ook in Tielt. Ze sprongen dan allemaal in de 
auto van Firmin De Keukelaere, een Citroën Ami’tje. “We duwden de auto uit de 
Schoolstraat en daarna startten we hem, want mijn moeder die op de hoek van de 
Schoolstraat woonde, mocht ons niet horen vertrekken”, herinnerde Jozef zich nog. 
“Om de capaciteit van de auto uit te breiden, hadden we enkele kerkstoelen van ’t 
Zolderke bewerkt zodat die als achterbank konden dienen”, vulde Geert nog verder 
aan. Ze beleefden talloze avonturen als jonge gasten tijdens het uitgaan, die voor 
ons soms verrassend bekend in de oren klinken of waarvoor wij soms onze wenk-
brauwen even optrokken. Kortom, willen jullie meer te weten komen over de esca-
pades van de eerste leidingsploeg van KSA Ahoy Vinkt?  
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Aarzel dan niet om op kermiscafé of tijdens een ander evenement in Vinkt een van 
de stichters hierop aan te spreken. Zij zullen jullie ongetwijfeld fantastische verha-
len kunnen vertellen. Het is de moeite waard! 
 

Kamp 
Een KSA-werkjaar wordt al 44 jaar in schoonheid afgesloten met een kamp in de zo-
mervakantie. Het eerste kamp vond plaats in Brakel. De leiding hoefde toen niet 
veel mee te sleuren, want de accommodatie ter plekke was meer dan voldoende. 
“De oudste leden sliepen buiten in tenten en de jongere gastjes sliepen binnen op 
de zolder”, wist Jozef ons te vertellen. De klassieke ingrediënten voor een geslaagd 
kamp kunnen we al terugvinden in het eerste kamp in Brakel: een dropping, och-
tend- en avondwijding, gezamenlijke spelen en wandeltochten. 
“Gaat dat allemaal in dat doosje?”, onderbrak Jozef even het interview. Het ver-
trouwen in onze hightech geluidsapparatuur lag tijdens het interview niet zo hoog. 
Nadat we samen even hadden gelachen en stil hadden gestaan bij de hedendaagse 
technologie konden we het interview verderzetten. 
Eén iets ontbrak wel nog op kamp, namelijk de meisjes. 
 

Roodkapjes 
Voor ons jongeren, die gemengd onderwijs hebben gevolgd en leider zijn in een ge-
mengde jeugdbeweging, is dat wel vreemd. Indertijd wilden de leiders dat eigenlijk 
al hervormen. Maar ze stuitten op hevig verzet van enkele moeders van de Vinktse 
Roodkapjes, een Vinktse jeugdbeweging voor meisjes die al voor KSA Ahoy Vinkt 
bestond. Zij mochten de parochiezaal van Vinkt gebruiken als lokaal voor hun activi-
teiten. De leiders van de KSA maakten meerdere malen gebruik van die locatie voor 
hun filmvoorstellingen. In de week dat voorafging aan het filmfestival gingen enkele 
leiders naar Gent voor de films van Louis De Funès op te halen. “Een van die film-
voorstellingen eindigde met het voorstel om de twee Vinktse jeugdbewegingen te 
laten samengaan en er een gemengde jeugdbeweging van te maken”, vertelde 
Geert ons. Het voorstel werd vrij snel naar de prullenmand verwezen, maar het 
toont toch wel goed aan dat ook toen al het idee leefde om een samensmelting van 
de twee Vinktse jeugdbewegingen. Jozef en Geert waren hier grote voorstanders 
van. ”Wij waren ook voor de meisjes hé!”, grapten ze samen. Het zou nog ettelijke 
jaren duren alvorens hun droom gerealiseerd zou worden. 
 

KSA Ahoy Vinkt bijna opgedoekt 
Hun nachtmerrie daarentegen werd bijna realiteit toen in 1980 KSA Ahoy Vinkt bij-
na ophield te bestaan. De brandweer had de houten trap en het volledige Zolderke 
afgekeurd omdat het niet voldoende brandveilig bleek te zijn. “Voor de verwarming 
van ’t Zolderke mochten wij mazout aftappen van de jongensschool”, vertelde 
Geert ons.  
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“We sleurden die mazout met jerrycans op de houten trap naar boven voor onze 
mazoutkachels”, vulde Jozef aan. De afkeuring van ’t Zolderke kwam dan ook niet 
volledig onverwachts. 
Het voortbestaan van onze jeugdbeweging kwam hierdoor wel in het gedrang, maar 
dat was buiten Geert en Jozef gerekend. “We hebben tegen elkaar gezegd dat voor-
dat we zouden trouwen, we er alles aan zouden doen om het voortbestaan van KSA 
Ahoy Vinkt te garanderen”, deelde Jozef ons mee. De leiders voerden tal van herstel-
lingen uit: de elektriciteit werd opnieuw aangelegd, ’t Zolderke werd geschilderd 
met brandvertragende verf en in de plaats van de oude, houten trap kwam nu een 
nieuwe, ijzeren trap. Natuurlijk kostte die renovatie en kleine herstellingen toch een 
grote soms geld, maar gelukkig konden zij hiervoor rekenen op Willy Tack, toenmali-
ge schepen van Stad Deinze. Hij liet ook het basketbalpleintje opknappen naast ’t 
Zolderke. Maar liefst 600 000 Belgische franken werden geïnvesteerd in de Vinktse 
jeugdinfrastructuur. Het was de redding van ’t Zolderke en KSA Ahoy Vinkt. 
 
Vier decennia gingen voorbij. Generaties na generaties leiders volgden elkaar op, tot 
44 jaar later onze jeugdbeweging nog steeds op volle toeren draait. In de lange peri-
ode tussen de zomer van ‘73 en ons huidig werkjaar heeft ’t Zolderke al een aantal 
grondige renovaties ondergaan en zijn de Roodkapjes toegetreden tot KSA Ahoy 
Vinkt. Dit jaar kunnen we ook vermelden dat we succesvol een nieuwe geleding uit 
de grond hebben gestampt, de wantjes met name. Onze leidingsploeg telt tevens 
het recordaantal van 29 leiders en leidsters, die zich dagelijks inzetten voor de KSA 
en de 140 leden die onze werking ondertussen rijk is. 
Ik weet wat u denkt: ‘Wat gaat de tijd snel…’, en dat kunnen we enkel beamen. Toch 
staat ze niet stil want de toekomst herbergt nog talloze veranderingen, hoogtepun-
ten, dieptepunten, toffe momenten en minder toffe momenten. Maar dat zal aan de 
volgende generatie leiders zijn om te bepalen. Laten we in de eerste plaats niet ver-
geten dat KSA Ahoy Vinkt een jeugdbeweging met een prachtige geschiedenis is en 
zonder twijfel een even prachtige toekomst. 
Mogen wij namens de YEAH-redactie en het voltallige leidersteam in het bijzonder 
Geert Wancour en Jozef De Vreese bedanken voor hun tijd, hun verhalen en vooral 
hun doorzettingsvermogen om soms tegen wil en dank de fundamenten te leggen 
samen met de andere stichters van een KSA zonder dewelke de wereld niet dezelfde 
was geweest. 
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Wantjes  
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Op zaterdag namiddag 17/03 kwamen alweer 10 dappere wantjes richting onze zol-

der. Aan hun enthousiasme te zien, hadden onze wantjes er evenveel zin in als wij. 

Ook al moesten we binnen blijven door het afschuwelijke weer, het is zoals altijd 

een leuke vergadering geworden. Als eerste toverden we onze wantjes om tot echte 

avonturiers! Iedereen zocht een outfit die bij hem/haar paste in onze uitgebreide 

verkleedkoffer. Uiteindelijk hadden we bouwvakkers, prinsessen en zakenmannen 

in ons gezelschap. Vervolgens werden 2 gigantische burchten gebouwd met kus-

sens, lakens, doeken en zetels. Al snel bleek dat het bouwen van een stevige ingang 

van de burcht een hele klus was! Met een beetje hulp van de leiding en de creatie-

ve ideeën van de wantjes stonden er 2 spectaculaire burchten over elkaar.  Wan-

neer iedereen veilig in de zelfgebouwde burcht verscholen zat, was het de bedoe-

ling om Jack de beer te vangen vanuit de burcht. Na veel pogingen trokken de want-

jes toch aan het langste eind en was Jack een vogel voor kat! Met een goed gevoel 

konden de wantjes genieten van een frisse cola! Hierna speelden we nog wat kring- 

en balspelletjes. Voor we het wisten stonden de ouders alweer bovenaan de zolder 

en was de vergadering gedaan. Het was een leuke namiddag wantjes! Tot de vol-

gende :D!!!   

Jack de beer  
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Water en wantjes  

Gedaan met de regen en de vrieskou. Eindelijk was de lente in het land, het mo-
ment waarop de zon terug begint te stralen, de vogeltjes beginnen fluiten en de 
wantjes terug buiten kunnen spelen. Zo gezegd zo gedaan, de leiding had enkele 
waterspelletjes voorzien voor de wantjes. Eerst hebben de wantjes zandkastelen 
gebouwd, tunnels uitgehold en putten gegraven in de zandbak. In de tussentijd leg-
de de leiding een groot zeil klaar waar water en een beetje zeep over gegoten wer-
den. Wanneer het zeil klaar was kon het slieren beginnen. De jongens twijfelden 
niet en waagden een poging met een grote snelheid en een grote aanloop. Na het 
slieren hebben we even in de schaduw een cola of een water gedronken. Hierna 
hebben we een spel gespeeld waarbij we naar elkaar gespoten hebben met water 
door middel van kleine spuitjes. Het slagveld was groter dan verwacht want niet en-
kel de wantjes en hun leiding zijn beschoten geweest, ook enkele andere leiding die 
toevallig passeerden, zijn gesneuveld. Na al het schieten hebben we ons nog even 
in de schaduw gezet om een ijsje te eten. Na nog een allerlaatste keer geslierd te 
hebben, werd het zeil opgekuist en hebben we om af te sluiten nog een keer schip-
per-mag-ik-overvaren gespeeld. Bedankt wantjes voor de talrijke opkomst!!  



 15 

 



 16 

 

Leeuwkes 
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Brielmeersen 

Op 28 april was er terug een vergadering voor de leeuwkes. Deze keer spraken we 
af in de Brielmeersen. Het weer viel een beetje tegen, maar dat wou niet zeggen 
dat we ons niet konden amuseren. De leiding had genoeg spelletjes voorzien om elk 
leeuwke goed bezig te houden. 
We begonnen met een stevige opwarming aan de nieuwe fitnesstoestellen. Leider 
Jensen toonde duidelijk hoe het moest. Hij verbaasde iedereen met zijn kunnen. 
Simon en Mauno begonnen direct te klauteren terwijl Ibo duidelijk zin had in een 
spelletje baseball. Nog niet alle leeuwkes kenden baseball dus nadat leider Jordi, 
die vastberaden was het spel te winnen, de beginselen van baseball had uitgelegd, 
begonnen we eraan. Het bleek al snel duidelijk dat de leeuwkes zeer snel konden 
lopen en maar punten bleven scoren. Toch wilden ze dolgraag in het doolhof. 
Ze vlogen vlug door het doolhof, maar raakten soms de weg wel kwijt. Toch verliep 
alles vlot en moest geen enkele leider ze helpen. Toen iedereen boven was, stond 
leider Stephen klaar met een traktatie. Hij was jarig en kreeg van iedereen een dik-
ke knuffel.  
Daarna speelden we nog wat op het 
speelplein en iedereen leefde zich vol-
ledig uit. Zelfs de leiding vond het ge-
weldig om nog eens op de glijbanen 
te zitten. 
 

Bedankt voor de leuke vergadering 
leeuwkes! 
Lena, Jensen, Jarno, Jordi, Jonas en 

Stephen 
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Waterpret  

Op een zonnige zondagmiddag stond de laatste leeuwkesvergadering gepland. Het 
weer was ideaal om een hele namiddag waterspelletjes te spelen. Nadat alle leeuw-
kes van kop tot teen ingesmeerd waren met zonnecrème, konden we eindelijk be-
ginnen aan een nammiddag  lang dolle waterpret, om het jaar goed af te sluiten. 

 
Eerst begonnen we met een soort estafette waarbij iedereen zo snel mogelijk een 
natte spons moest doorgeven met blote voeten. Zo moest je als team zo snel moge-
lijk water van de ene kant naar de andere kant overbrengen. 
Als volgende spel had de leiding enkele snoepjes verstopt in een bak bloem. Het 
doel was om de snoepjes te vinden door enkel gebruik te maken van hun gezicht. 
Een klein detail: hun gezicht werd eerst ondergedompeld in een emmer water. Dit 
resulteerde in enkele grappige ‘bloemmuilkes’.  
Omdat de leeuwkes nog niet nat genoeg waren legden we een klein parcours met 
een grote beker water op ons hoofd. Er zaten echter gaten in de beker, waardoor 
we helemaal nat werden. Sommigen slaagden erin om nog wat water naar de over-
kant te brengen, maar bij velen was het water al helemaal uitgelopen en waren ze 
helemaal nat geworden. 
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De leiding had enkele emmers waterballonnen gevuld. Het leek ons tof om hiermee 
enkele spelletjes te spelen. We speelden een variant op ‘ tik tak boem’. Telkens 
wanneer er boem gezegd werd, moest de persoon die de ballon vast had, gaan 
zitten. Als bonus werd er een ballon boven die persoon zijn hoofd kapot gemaakt, 
plezier gegarandeerd. De knapen waren ook aanwezig en leefden zich ten volle uit 
op hun zelfgemaakte slierbaan. De leeuwkes keken met grote ogen toe en besloten 
om samen met de knapen te glijden over het zeil. De leeuwkes amuseerden zich rot 
en ook de leiding waagde een poging op de slierbaan. 
Na een middag vol waterplezier sloten we de vergadering af met een waterballon-
nengevecht. Niet enkel waterballonnen werden in de strijd gegooid, ook waterpi-
stolen kwamen eraan te pas om de leiding te raken. Natuurlijk is er altijd één na-
deel aan waterballonnen: Ze moet opgeruimd worden. Maar vonden de leeuwkes 
geen probleem en zo werd de laatste vergadering afgesloten. Bedankt leeuwkes! 
Voor het prachtige jaar en hopelijk tot op kamp! Jarno, Jonas, Lena, Jordi, Stephen 
en Jensen 
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Sloebers  
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Sloebers zoeken de 

schat 

Op zondag 28 april vond de laatste vergadering van de sloebers plaats.  De sloebers 
gingen opzoek naar de schat! Maar de schat zoeken gaat natuurlijk niet vanzelf. De 
leiding had een brief ontvangen waarin kapitein Haak al lang hopeloos was en de 
hulp sterk nodig had van de sloebers. Het enige wat kapitein Haak had, was een ou-
de kaart. Enkel en alleen door opdrachtjes te doen konden de sloebers stukjes van 
de kaart krijgen en zo uiteindelijk tot een geheel komen. Zo speelden we bijvoor-
beeld een spel waarbij de snelste won. Hierbij werden de sloebers in 2 teams ver-
deeld. Ieder team had een fietsband die ze van het andere team probeerden afpak-
ken en vervolgens de band zo snel mogelijk naar hun eigen kamp proberen bren-
gen. Onderweg konden ze natuurlijk getikt worden door hun tegenstander. De sloe-
bers waren sterk aan elkaar gewaagd en verdienden het eerste puzzelstukje van de 
kaart.  
 
Als ze alle stukjes van de kaart hadden gevonden puzzelden ze de kaart in elkaar en 
begonnen ze te zoeken. Ze kregen ook een schop want de schat zat in de grond. De 
sloebers begonnen te graven en vonden de schat die boordevol lolly’s zat. Nadat 
iedereen een lolly kreeg keerde iedereen met een brede glimlach terug naar huis.  
 
Bedankt voor de toffe vergadering, sloebers!! 
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Deze vergadering gaven we uitzonderlijk op zondag leiding. Omdat de vergadering 
voor het eerst op een zondag viel, zorgde dat er voor dat we die dag, jammer ge-
noeg, maar met niet zo veel leden waren. Maar geen paniek, we besloten toen om 
samen met de jongknapen mee te spelen. Eigenlijk hadden wij een leuk spel be-
dacht voor de vergadering, maar omdat het zo warm was en niemand zin had om 
veel te bewegen, besloten we om voor het eerst in 2018 onze waterspelletjes, wa-
terballonnen enz. boven te halen. 
 
Om te beginnen, speelden we tik-tak-boem met een waterballon. Je moest dus tel-
kens de waterballon doorgeven, maar het verraderlijke is dat je bij ‘cadeautje’ de 
waterballon moest overgooien naar de persoon die aan de overkant staat. Natuur-
lijk moest hij die kunnen vangen, want anders was hij helemaal nat. Bij ons spelletje 
kregen we er plots een paar kinderen bij die graag met ons wilden aansluiten. Ze 
stonden aan de kant te observeren hoe wij plezier maakten. Dus vroegen wij hen 
om mee te spelen en dat maakte het nog leuker. 
Daarna speelden we een spel waar de leden al een hoop natter werden. Ze werden 
eerst verdeeld in 4 rijen. Elke rij kreeg een spons die eerst goed nat maakte. Die 
werd dan doorgegeven tot de laatste persoon van de rij de spons kon uitwringen in 
de kom. Dat verliep rechtstaand, maar om het daarna iets moeilijker te maken, 
moesten de leden op hun rug liggen. Zo moesten ze met hun handen de natte 
spons over hun hoofd aan de persoon achter zich doorgegeven. De rij die achteraf 
het meest water in zijn kom had, had gewonnen. 
 
Als laatste liet iedereen zich volledig gaan en gooiden we voortdurend met water 
over elkaar. Iedereen was van kop tot teen nat, niet alleen de leden maar ook de 
leiding. Om het volledig te maken, maakten we onze befaamde slierbaan. Het was 
een zeer toffe vergadering, bedankt 
voor de aanwezigen. En volgens mij 
vond iedereen het heel tof om zo de 
warme zomer in te zetten. 
 
Tot de volgende keer! 
Jullie  sloeberleiding 

Waterplezier  
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Jongknapen  
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De Olympische waterspelen 

Op zondagnamiddag was het weer tijd om onze lieftallige jongknapen uit te nodi-
gen op het Zolderke. Vooraleer onze leden toekwamen op het Zolderke, merkten 
we al snel dat we onze voorbereiding van de vergadering moesten aanpassen. We 
hadden te maken met een prachtige namiddag met zomerse temperaturen. Al vlug 
kregen we het idee om waterspelletjes te spelen met onze leden.  Maar dat idee 
had ook de sloeberleiding in gedachten, het was dus een ideaal moment om te ver-
broederen met de sloebers.  
 
Nu dat we ons thema gevonden hadden, gingen we op zoek naar sponzen, water-
ballen, waterpistolen, spuitjes, … eigenlijk zochten we alles waar we ons leden nat 
mee konden maken. Nadat onze leden toegekomen waren op het Zolderke ver-
trokken we direct naar het pleintje om onze eerste spelletjes te spelen. Ons eerste 
spel was zeer eenvoudig, we speelden tik – tak – boem. Dit speelden we natuurlijk 
niet met een doodnormale bal, maar met een grote waterballon. Zoals je al kan ver-
wachten gaf dit veel plezier met zich mee.  
Ons volgende spel was er zeker eentje om nat van te worden.  Ze moesten op ver-
schillende manieren ons spons doorgeven die volledig gevuld zat met water. Het 
doel ervan was zo veel mogelijk water verzamelen binnen hun eigen team. Al snel 
was de winnaar bekend en gingen we verder met een volgend spelletje: tussen 
twee vuren. Om dat het normale spel een beetje saai was hadden we enkele aan-
passingen gedaan. In plaats van met een bal te gooien, deden we dat nu gewoon 
met een goede natte spons.  
Omdat we ons zo goed amuseerden met de spelletjes, vloog de tijd voorbij en kwa-

men we al aan bij het laatste spelletje van de namiddag. We speelden kussertje op 

een groot zeil met water en zeep om het toch een beetje moeilijker te maken voor 

onze leden. Eenmaal bezig met het spel merkten we al snel op dat dit zeer grappige 

momenten ging opleveren. Iedereen begon uit te slieren 

en dit maakte het spel veel leuker. Uiteindelijk werd ons 

groot zeil een slierbaan, waar onze leden zich nog eens 

goed konden uitleven.  

Jongknapenleiding 
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Leerkrachten in Poeke-

bos 

Zondagochtend verzamelden we op ’t Zolderke voor de laatste vergadering van dit 
jaar voor het kamp in de zomer. 10 olijke jongknapen trokken als afsluiter naar Poe-
kebos. Floren reed met de auto. Gelukkig maar, met 2 kapotte fietsen had hij werk 
genoeg. De examens komen eraan, dus hadden we een leerlingen vs. leerkrachten-
spel uitgewerkt. Leerlingen konden in de lerarenkamer binnenglippen en vragen 
stelen (wat je zeker niet daadwerkelijk moet proberen ;)) 
Wie een juist antwoord gaf op de vragen, kreeg een punt  en een bonuspunt. Maar 
opzichter Thibau had onze jongknapen snel in het snuitje en, indien hij ze te pakken 
kreeg, deelde hij nota’s uit. Bij 3 exemplaren van deze nota’s volgde een sanctie, 
met name een strafstudie die bestond uit een moeilijke opdracht, die bepaald werd 
door de leraar (leiding) in kwestie. Je kon ook terecht bij de leerlingenraad waar je 
opdrachtjes moest volbrengen om een nota te laten verwijderen. Na een toffe ver-
gadering waren we bijna de tijd uit het oog verloren en moest de cola of het water 
met spoed worden opgedronken. We haastten ons terug naar ’t Zolderke om onze 
laatste vergadering af te sluiten. 
 
Bedankt jongknapen voor de vele mooie vergaderingen, volgende afspraak op de 
kampweide! 
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Knapen 
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Voorbereiding op kamp 

Op een regenachtige dag in Vinkt waren er eens 6 dappere knapen die toch de re-
gen trotseerden om de namiddag van hun leven te beleven. Toen we voltallig wa-
ren, konden we er aan beginnen. Na wat chillen in de zetel legden we het spel uit. 
Aangezien het kamp er aan komt, dachten wij dat het tijd was om hun verfijnde 
technieken uit te testen.  
Dat deden we door middel van waterpong te spelen. In 1,2,3 waren ze verkocht aan 
het spel. De battle tussen de twee teams was heel heftig en spannend. Er werd wa-
ter gedronken tot ze er bij neervielen. Achter een hevige battle, is er uiteindelijk 
toch 1 team moeten plooien voor het andere. Maar omdat niemand zich wou ge-
wonnen geven, deden we een ander spel. Natuurlijk heb je voor op kamp ook  veel 
concentratie nodig. Dat deden we door middel van het beruchte spel 
‘circle of death’ uit te proberen. Iedereen was gewaagd aan elkaar, maar toch ble-
ven we doorgaan. Er waren ondertussen al wat kaarten vanuit de cirkel geplukten 
veel bekers water gedronken 
Toen het bijna tijd was, moesten er toch een paar breken. Zo bleven de sterksten 
over en speelden we verder. Maar aan alle mooie dingen kwam een eind en jawel… 
iemand brak de cirkel en het spel was gespeeld. Maar omdat knapen geen mietjes 
zijn, moest iedereen zijn drinken in 1 keer uitdrinken!!   
 
Uiteindelijk moest iedereen terug afscheid nemen van elkaar. De knapen zijn nu bij-
na klaar voor de beste 10 dagen van het jaar. (KAMP 2018)   
We’ll see you there!!   
 
Groeten vanj ullie trotse knapenleiding! :)  
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Water en ideeën  

Zondag 6 mei spraken we opnieuw af met de knapen om een vergadering te geven. 

De weergoden waren ons goed gezind dus gaven we de knapen de vrije keuze om 

hun middag op te vullen. We gaven ze een zeil,  touw, een paal, wat bakken, veel 

zeep en vooral veel water. Na heel wat geknoei met het zeil waren de leden toch in 

staat om een mooie splash te maken. Samen met leider Senne hadden ze een slim 

plan bedacht om zo weinig mogelijk water te verliezen, de bakken cola kwamen 

toch nog van pas. Na heel was geslier werd het voor de knapen wat te saai. Ze sloe-

gen een paal in de grond, hingen er een touw rond en verbonden het aan een 

zwemband. Iemand moest op de zwemband gaan zitten en aan de andere kant 

trokken ze aan het touw, zo leek het wat op een katapult. Ondertussen zagen de 

leeuwkes dat we volop plezier aan het maken waren dus gaven we hen dan ook de 

kans om eens te slieren op onze splash. De wil om leider te worden, kwam al hele-

maal naar boven bij de knapen! Na een frisse cola of water hadden de knapen op-

eens een goed idee om een zwembad te maken. De bakken cola stelden de wanden 

voor en het zeil legde ze erbovenop. Emiel had dan ook geen beter idee om eerst in 

de zandbak te springen en daarna in het zwembad. Je kan het al raden, vuil water. 

Het zwembad viel al snel in duigen en de middag zat er al bijna op. De knapen ruim-

de alles mee op en na drie uur zat de vergadering er al op. Mogen jullie nog vele 

goede ideeën hebben 

knapen, buiten 

Emiel :) 

 

Tottons 

De knapenleiding xx 
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Jonghernieuwers  
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Wie niet sterk is moet 

slim zijn 

Op zondag 25 maart vertrokken vier dappere jonghernieuwers op een onvergetelij-
ke tocht. Na een korte autorit arriveerden ze nabij een door ons allen gekende plek 
te Poeke, namelijk Poekebos. Daar wachtte hen een kaart waarop een onbekend 
punt stond aangeduid. Wanneer ze op de aangeduide plaats aankwamen, merkten 
ze al snel dat de door de leiding zorgvuldig uitgepikte opdrachten geen eitje zouden 
worden. Zonder teamwork was het quasi onmogelijk om ook maar één opdracht tot 
een goed einde te brengen. 
In totaal waren er 9 punten aangeduid op de kaart met telkens een kleine opdracht. 
Wanneer de opdracht met succes werd uitgevoerd, kregen ze een kans een nieuw 
punt te onthullen. De eerste opdracht bestond eruit drie veelgebruikte knopen (een 
vissersknoop, een acht-knoop en een mastworp) perfect na te maken binnen een 
tijdspanne van 5 minuten. Deze vrij eenvoudige opdracht werd door onze jongher-
nieuwers als een opwarmertje aanzien. Het verwonderde dan ook geen enkele lei-
der dat ze slechts de helft van de tijd nodig hadden om deze opdracht tot een goed 
einde te brengen.  
Na een opdracht te hebben uitgevoerd met be-
trekking tot camouflage, was het reeds tijd voor 
een welverdiende vloeibare beloning in de vorm 
van een cola of een water. Wat onze vier avontu-
riers echter nog niet wisten, was dat er hen nog 
een groot aantal opdrachten te wachten stond.  
Aangezien een echt avonturier dient te beschik-
ken over een paar arendsogen, werden ze ook 
hierop getest. De leiding was die ochtend vroeg 
opgestaan om een tiental voorwerpen te gaan 
verstoppen in een afgezet stukje bos. Het doel 
van deze opdracht was dat de leden vanop een 
afstandje alle voorwerpen konden terugvinden. 
Hiervoor mochten ze gebruik maken van een ou-
derwetse verrekijker. Tegen alle verwachtingen in 
bleek deze opdracht niet zo gemakkelijk te zijn… 
Ze deden er maar liefst een half uur over om alle 
voorwerpen te lokaliseren.  
 

Oplossing wiskunderaadsel: 7 
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De laatste plaats die stond aangeduid op het kaartje was het speelbos. Daar vond 
de allerlaatste (en misschien wel belangrijkste) proef van de dag plaats. Op die 
plaats werden hun EHBO-skills namelijk nog eens extra onder de loep genomen. Zo 
was het de bedoeling dat de leden een gewonde persoon de eerste zorgen gaven 
en hem vervolgens op een draagberrie door een parcours loodsten. Aangezien de 
leiding qua grootte en gewicht iets te hoog gegrepen was om de rol van gewonde te 
vertolken, riepen we hiervoor de hulp in van één van de leden… 
Omstreeks 17 uur konden we met een tevreden gevoel onze reis huiswaarts aan-
vatten. Bij deze willen we ook nog eens de chauffeurs bedanken die zo goed waren 
ons naar Poekebos te voeren (Senne Wancour en Eddy Coene) en ook Cédric 
Mouton die voor deze activiteit zich even bij de jonghernieuwerleiding voegde.  
 
Bedankt! 
Jonghernieuwersleiding 
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Leden-leiding activiteit  

“Het aanbieden van plezier en avontuur in een natuurlijke omgeving waar familie 
en vrienden samen authentieke en onvergetelijke momenten beleven.” 

 
Met deze zin omschrijft Bellewaerde zijn missie. Op zondag 29 april is het pretpark 
hier zeker in geslaagd! Met maar liefst 33 man, leiding en leden, vertrokken we in 
de vroege uurtjes richting Ieper om de 54 hectare vol sensationele attracties, exoti-
sche dieren en natuur onveilig te maken.  
Deze editie van de jaarlijkse leden-leiding activiteit ging van start op een attractie 
genaamd El Toro. Een goed opwarmertje om een dag vol adrenalinekicks te starten 
als je ‘t mij vraagt! We hadden het geluk dat het niet zo druk was in het park en zo 
konden we vlotjes de meer dan 30 wervelende attracties doen. Alles moest eraan 
geloven. Zelfs voor de Boomerang deinsde niemand terug, integendeel! We kregen 
er maar niet genoeg  van en kropen er zelf een tweede en derde keer op! 
29 april was een niet zo zonnige, wisselvallige dag. Toch hield dit noch leden, noch 
leiding, tegen om zo veel mogelijk waterattracties uit te testen. De Bengal Rapid Ri-
ver, River Splash,  Big Shute en Niagara moesten kostte wat het kost eens gepro-
beerd worden. Uiteraard met het gevolg dat iedereen doorweekt was tot op het 
bot. Op deze manier belandden we in de cafetaria,  waar we ons verwarmden aan 
een kopje koffie of een bekertje chocomelk. Velen onder ons konden de verleiding 
niet weerstaan en verorberden een heerlijke 
pannenkoek. 
Hierna was het einde van de dag alweer aan-
gebroken en werd het tijd om ons richting 
Vinkt te begeven. Dit uiteraard niet zonder 
eerst toch nog eens afscheid te nemen van de 
Huracan en de Boomerang. 
Bellewaerde is van ons! 
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Hernieuwers  
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Op vrijdag 11 mei vond de laatste vergadering van de Hernieuwers plaats. Onder 
het motto “bewaar het beste voor laatst” was deze vergadering letterlijk eentje om 
van te smullen! De 16 aanwezige Hernieuwers kregen een culinaire vergadering 
voorgeschoteld. Het doel van deze bijeenkomst was om met de gemaakte teams 
per ronde enkele fijnproevers naar voor te schuiven en op het einde van het diner 
te gaan lopen met de hoofdprijs. 
Ronde 1 was er eentje om de smaakpapillen op te warmen. Alle leden kregen tel-
kens een duur en een goedkoop merk van chips, cola en bier voor hun neus. Indien 
juist werd geraden welke beker het dure merk was, werden er punten verdiend. 
Professional eter en favoriet voor de eindwinst Gemma Bamelis wist echter het ver-
schil niet tussen Coca Cola en Everyday cola, zo gaf deze eerste verrassing van for-
maat het startschot van de wedstrijd! Ook een speciale vermelding gaat naar Mi-
chiel Rickaert die als enige het verschil niet wist tussen Stella en Carapils.  
In ronde 2 werd de mondcapaciteit van elke deelnemer getest. Dennis kwam na 
een valse start toch als winnaar uit de bus met 14 worsten in de mond zonder ze te 
beschadigen. Jensen en Lisa waren zeker waardige tegenstanders (zie foto’s). In het 
tweede deel van deze ronde versloeg Michiel, die hem wou bewijzen na zijn bela-
chelijke parade in ronde 1, op de valreep Maya in om ter snelst worsten eten. 
Ronde 3 was een delicatesseronde. Elke deelnemer werd geblinddoekt en kreeg 
een toastje met enkele heerlijke streekproducten voor zijn neus geschoteld. Op het 
menu stonden linzen, ansjovis, kamillethee en Whiskas Temptations ham-kaas. 
Dennis wist de linzen te appreciëren, Maya vroeg extra toastjes met Whiskas Temp-
tations en Stan vond de kamillethee van ondermaatse kwaliteit. U hoort het goed, 
het was terug een bewogen ronde! 
Als finaleronde en tevens ronde 4 werd de welbekende flancontest gehouden. Wie 

mee was met de hype, had stiekem thuis al eens geoefend. Het wereldrecord flans 

opzuigen werd begin maart verbroken door een Gentse student: 24 flans opzuigen 

in 1 minuut tijd. Wij hebben in deze ronde onze eigen wereldkampioen ontdekt, 

Jensen Wiedler zoog maar liefst 5 flans op in 12 seconden! Inderdaad, dit is aan een 

tempo van 25 per minuut dus we hebben te maken met een geboren talent. Dankzij 

deze parade kunnen we concluderen dat Jensen de eetkoning van het jaar is! 

 Proficiat! 

Eetwedstrijd  



 37 

 



 38 

 

Met dank aan de  
sponsors! 
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Bouw- Voeg- & Tegelwerken 

Gevelrenovatie - dakontmossing 

Siliconiseren  gevels 

 

 

 

9800 Deinze 

gsm 0496/72.64.29 

scorijn@hotmail.com 

 

Corijn steven  
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Talent uit eigen huis 

Hoe ik (EMY) de Humo’s Rock Rally beleefde 
 

Hallo, Emy hier! Leidster van KSA Ahoy Vinkt. Maar vandaag breng ik mijn verhaal 
als muzikant! Onder het alter ego EMY (ja eigenlijk gewoon hetzelfde maar dan in 
caps lock). Het zal waarschijnlijk een heel lang verhaal zijn, aangezien het ook één is 
dat over enkele maanden mijn leven veranderde... 
Ik weet het nog goed, de dag dat ik te weten kwam dat ik bij de 100  geselecteer-
den zat voor voor Humo’s Rock Rally 2018. Eigenlijk was dat, gek genoeg, een vrij 
normale dag. Had ik toen geweten wat voor een avontuur ik zou beleven, was ik 
toch stukken enthousiaster geweest bij mijn selectie. Begrijp mij niet verkeerd, ik 
was blij, maar ik wist gewoonweg niet goed wat die wedstrijd inhield en hoe groot 
en prestigieus die eigenlijk was. Maar daar kwam snel verandering in. 
Na wat opzoekwerk constateerde ik dat bands zoals School Is Cool, Gorki, Black Box 
Reveation, Absinthe Minded, Equal Idiots, Nordmann en noem maar op afkomstig 
waren van hetgeen ik nu aan zou deelnemen. Het deed mij realiseren aan wat voor 
iets ik begonnen was.. 
Dagen gingen voorbij en een obsessie met Humo’s Rock Rally begon te groeien. Be-
ginnende bij het bekijken van filmpjes van vorige edities met ondertussen succes-
volle muzikanten. Super vreemd dat ik daarvan deel zou uitmaken binnenkort. Ver-
volgens kreeg ik al de kans om de commentaren over de bands in de voorrondes te 
lezen. Aangezien ik de bij de laatste was die aan de beurt kwamen, had ik dat beter 
niet gedaan, want de jury was heel goed in het kleineren en beledigen van muzikan-
ten. Maar dat was nu te laat en de stress groeide met de dag. Wat deed ik, als am-
per ervaren muzikant, zelfs in die wedstrijd tussen al die goeie bands? 
De voorronde was heel heel heel stresserend. Ik wist niet wat mij te wachten stond 
en voelde mij als een vis op het droge. Wanneer het niet meer erger kon, werd ik 
nog eens bij de loting als voorlaatste act geprogrammeerd. Fijn, nu zag ik natuurlijk 
al die sterke bands nog eens alvorens ik aan de beurt kwam. Op het hoogtepunt van 
mijn stress rollercoaster, was het tijd om naar de backstage te gaan en mij klaar te 
maken om op te gaan. Gelukkig  was daar Sofie Angelen, de presentatrice voor die 
avond, die mij gerust stelde. Echt een toffe! Maar goed, voor ik het wist zat mijn set 
van 3 nummers er op en mocht ik het podium al weer verlaten. De ontlading was zo 
groot dat tranen begonnen te vloeien.  Angelen was daar natuurlijk om mij op te 
vangen en te zeggen hoe fantastisch ze het vond. 
De jury deelde die mening met Sofie, want ze lieten mij door naar de halve finale! 

Mijn dag kon toen al niet meer stuk en voor mij was dat al de grootste overwinning.  
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Ik zat bij de 20 beste ‘bands’ en mocht in de Vooruit spelen.  
Deze keer moest ik één verplichte cover spelen. Daar ben ik niet zo een fan van en 
dat was dan ook mijn grootste vrees voor de halve finale. Enkele dagen voor dat het 
zo ver was, wist ik pas wat ik ging spelen, namelijk “One more cup of coffee” van 
Bob Dylan. Ondanks dat was de stress voor de halve finale veel minder groot. Gro-
tendeels omdat ik nu niks te verliezen had. Daardoor speelde ik een nog betere set 
dan op de preselectie. 
De cover in het bijzonder viel in de smaak bij de jury. Ze vonden het zelf de beste 
cover van de avond. Ik durfde het niet goed te hopen, maar er was toch wel een 
kans dat ik naar de finale kon. En ja hoor, plots werd die kans realiteit. DE FINALE. Ik 
zat er bij. De 10 beste bands van de grootste muziekwedstrijd in België. Begonnen 
bij 824 inschrijvingen waarvan ik heel onschuldig en impulsief deel van uitmaakte. 
Nu had ik al helemaal niks meer te verliezen. De AB was in zicht. 22 april was vol-
gens mij één van de leukste dagen van mijn leven.  De kans om in de AB te mogen 
spelen alleen al was een godsgeschenk.  Het eerste deel van de dag (ik was er al van 
11u ’s ochtends) was het verkennen van de backstage die cooler was dan ik mij kon 
inbeelden. Er waren twee volledige koelkasten met drinken, thee, koffie, fruit à vo-
lonté , een TV, zetels en noem maar op. Daar kon ik ook meeten met de andere ar-
tiesten die de top 10 hadden gehaald.  Zo leerde ik de jongens van Budget Trash 
kennen. 4  jongens van mijn leeftijd  waarmee het meteen klikte. Samen met hen, 
nog een andere vriend en mijn zus  gingen we op stap in Brussel en bezochten we 
een toffe thrift shop. Maar oké, genoeg verteld over hoe leuk de dag was. Ik speel-
de als 5de die avond. Net na “The Calicos”, de band die Humo’s Rock Rally won. Jam-
mer wel, want daardoor miste ik hun optreden . Maar dat is natuurlijk bijzaak. Het 
applaus dat ik kreeg  na mijn set was machtig. Een volle zaal die eerst muisstil was 
en plots ontplofte bij wijze van spreken. Deze keer was het niet ik die moest wenen, 
maar mijn zus die mij trots omhelsde. Het gevoel dat toen door mijn lichaam raasde 
is onbeschrijfelijk. Na twee interviews en het bekomen van de ongelofelijke erva-
ring, werd ik ontvangen door al mijn vrienden, waaronder wat leiders en oud-
leiders van Vinkt. Iedereen was blij en de sfeer kon niet meer stuk. 
Bijgevolg vloog de dag voorbij. De andere bands kwamen nog aan de beurt. Bijna 

allemaal goed genoeg om te winnen bij wijze van spreken. Het niveau lag zodanig 

hoog dat ik mijzelf niet in de top drie zag staan. Voor de publieksprijs maakte ik al 

helemaal geen kans . Maar toch op de een of andere manier werd ik 3de! Ik denk 

dat iedereen het zag op mijn gezicht bij de uitreiking. De overdreven blijdschap 

maar tegelijkertijd die verbazing. In het begin van de wedstrijd leek de halve finale 

al te hoog gegrepen voor mij, nu stond ik daar met een check van 2000 euro in mijn 

handen als opvolger van Gorki, Dirk.,  Admiral Freebee en meer.  Ik kan het tot van-

daag de dag niet zo goed vatten. Maar Humo’s Rock Rally heeft mijn carrière veran-

derd. Vanaf nu  ben ik niet meer Emy die liedjes maakt op haar gitaar, maar EMY, de 

derde van Humo’s Rock Rally 2018!  

Voila dat was mijn verhaal, de rest is geschiedenis.. 
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***Zwerfvuilactie*** 

Op zaterdag 14 april 2018 organiseerden wij onze eerste editie van de zwerf-
vuilactie. Samen met leden en leiding speelden we “Zwerfvuilspel”, waar de kin-
deren al spelenderwijs leerden recycleren, en daarna trokken ze erop uit om al 
het zwerfvuil in Vinkt op te kuisen.   

Om 14u in de namiddag werd er zoals gewoonlijk verzamelen geblazen aan ’t Zol-
derke, het befaamde lokaal van KSA Ahoy Vinkt. Op voorhand was er aan de ouders 
gevraagd om hun kinderen werkhandschoenen mee te geven en die oproep was 
duidelijk aanhoord, want alle kinderen die toestroomden waren goed voorzien van 
handschoenen en fluohesjes. Stad Deinze had ook heel wat materiaal ter beschik-
king gesteld zoals zwerfvuilgrijpers, vuilniszakken, fluohesjes en werkhandschoe-
nen. Het enthousiasme was groot en de leden wouden direct op pad gaan in Vinkt, 
maar de leiding had eerst nog iets anders gepland. 

Wij vinden het belangrijk als Vinktse 
jeugdbeweging dat kinderen zich be-
wust zijn van het belang van een prope-
re leef- en speelomgeving. Ook kinderen 
kunnen hier een steentje toe bijdragen 
door hun afval in de vuilnisbak te gooi-
en. Kinderen weten vaak niet in welke 
vuilniszak vuilnis thuis hoort en daarom 
speelden we met hen eerst 
“Zwerfvuilspel”. Tijdens dat spel leerden 
ze met hun groepje spelenderwijs recycleren en amuseerden ze zich kosteloos. Met 
het goede weer was er natuurlijk ook een slierbaan voorzien, waar jong en oud zich 
kon op uitleven. 

Na het spel vertrokken dezelfde groepjes op tocht door Vinkt om zwerfvuil te rapen. 
Elk groepje kreeg een aantal straten toegewezen, die ze gedurende anderhalf uur 
probeerden proper te maken. Dat lukte aardig. De vele verfstippen op het gezicht 
en de armen van de deelnemende kinderen waren hier het bewijs van, want om 
het zwerfvuil rapen een beetje plezierig te maken, had de leiding een aantal spelre-
gels geïntroduceerd. Er waren 5 kleuren, die de kinderen konden verzamelen en de 
bedoeling was om ze natuurlijk allemaal te verzamelen.  
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Als KSA lid een stuk zwerfvuil opraapte, moest die kunnen aanduiden in welke cate-
gorie van vuilnis dat thuishoorde. Een frisdrankblikje moet bv. in de PMD zak. Wan-
neer een kind zo’n blikje opraapte, aan de leider vertelde dat het PMD afval was en 
vervolgens in de vuilniszak gooide, kreeg hij een blauwe stip. Een gele stip kregen ze 
voor glas, een groene voor groen afval, een zwarte voor restafval en een rode voor 
papier en kartonafval. Verschillende groepjes werden onderweg aangemoedigd 
door lokale Vinktenaren of fietsers. 

Met een grote glimlach en vuilniszakken vol zwerfvuil arriveerden ze na het stappen 
terug op ’t Zolderke. Daar werden ze door de leiding getrakteerd op een 4-uurtje. 
Enkele ogenblikken later liep de zwerfvuilactie op zijn einde en keerden de kinderen 
met een geverfde snoet huiswaarts. Een vijftigtal leden en leiding van KSA Ahoy 
Vinkt hebben tijdens de actie meer dan 15 vuilniszakken. 
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Speelpark 

Jeugdraad Deinze pakt uit met nieuwe speelzone voor kleuters 
tijdens Speelpark 

 

 

De eerste zonnestralen dansten vrolijk op en neer tijdens het ochtendgloren van 
zondag  15 april 2018. Hoewel een grote groep jongeren afgesproken had in het 
Kaandelpark, was het er toch verdacht stil. “Waarom spreken jongeren ’s ochtends 
af in het Kaandelpark en waarom is het er dan zo stil?”, hoor ik jullie al denken. Op 
die pientere vragen bestaan er twee simpele antwoorden. Alle jeugdverenigingen 
van Deinze waren daar reeds zo vroeg aanwezig om de 2e editie van het Speelpark 
op te zetten, maar heel wat aanwezige jongeren vertoonden duidelijk verschijnse-
len van vermoeidheid. Misschien zat “Colours”, een notoire fuif in Machelen die 
plaatsvond op zaterdag 14 april, hier voor iets tussen? Wie zal het zeggen. Ondanks 
de vermoeidheid hadden de aanwezige Deinse jeugdverenigingen weer veel goes-
ting om er terug een schitterende editie van te maken. 
 
Speelpark is een initiatief van jeugdraad Deinze in samenwerking met de stedelijke 
jeugddienst. Tussen 13.30 u. en 17 u. werd het park omgetoverd tot een tropisch 
speelparadijs met tal van attracties en spelen. Nieuw dit jaar is dat er naast een 
aanbod voor lagere schoolkinderen, een aparte speelzone voor kleuters werd inge-
richt met aangepaste attracties. Ook aan de ouders werd gedacht, zij konden te-
recht op het terras van JC Brieljant voor een verfrissend drankje. 
 
Na het grote succes van vorig jaar, organiseerde de stedelijke jeugdraad en jeugd-
dienst in samenwerking met Deinse jeugdverenigingen (KSA Deinze-Astene, KSA Pe-
tegem, KSA Ahoy Vinkt, de Jojo, Speelplein Doekeewa, Kazou en JNM) voor de 
tweede maal Speelpark in het Kaandelpark. Dit jaar werd het park omgetoverd tot 
een tropisch oerwoud met attracties en spelen voor jong en oud. Net als voorgaan-
de jaren konden kinderen gratis deelnemen aan het aanbod en kunnen ze boven-
dien bij elke attractie stempels verzamelen. Een volle stempelkaart kon traditiege-
trouw omgeruild worden voor een tropische verrassing. Op de centrale post konden 
de kinderen hiervoor terecht. Sommigen zijn wel tot 5 keer toe met een volle stem-
pelkaart langs geweest, waaronder een aantal jongknapen van KSA Ahoy Vinkt.  
 
 



 51 

 

Zij gingen aan de haal met een heleboel ijsjes, onze tropische verrassingen. Al die 
smullende kinderen maakten de organisatie blij, want onze opzet was gelukt. Alle 
kinderen hebben zich kunnen uitleven op de verscheidene attracties en daarna 
hebben zij kunnen genieten van een heerlijk waterijsje of een cornetto. 
 
Ook kleuters waren dit jaar meer dan welkom tijdens Speelpark. Speciaal voor hen 
werd een speelzone ingericht met spelen en attracties aangepast aan de kleuter-
leeftijd. Terwijl de ouders, genietend van een drankje op het terras van JC Brieljant, 
hun pagadders in het oog hielden, waren de jongste kinderen zich aan het uitleven 
in deze zone die aan het terras grensde. 
 
Met dank aan de stedelijke jeugdraad en het stadsbestuur van Deinze, werd deze 
namiddag volledig gratis aangeboden en met dank aan alle Deinse jeugdverenigin-
gen hebben we voor een spetterende editie gezorgd. 
 
©Arthur Verhegge, voorzitter jeugdraad Deinze 
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Deze nieuwe rubriek is gewijd aan de KSA-taal, een taal die zich doorheen de jaren 
en mits een intensief taalcontact van adolescenten tussen de 16 en 22 jaar heeft 
ontwikkeld en een eigen leven is beginnen leiden. We zouden hier ook een uitge-
breide verhandeling kunnen neerpennen over allerlei psycholinguïstische oorzaken 
en de sociologisch effecten die de taal heeft op de huidige leidersgroep maar dat 
doen we niet. Hierin bespreken we kort enkele glossen uit het magistrale vocabula-
rium die de KSA-taal rijk is, om de modale lezer wat meer vertrouwd te maken met 
de specifieke termen. 
 
Ran·dy (de; m; meervoud: Randy’s) 
 
1. eigennaam 
2. (soortnaam) roepnaam voor personen van allerlei pluimage
(negatief/positief) 
 
lef (het; o; geen meervoud) 
 
1. durf, moed 
2. (in veelgebruikte uitdr.): ‘Gij hebt het ~ nie!’; ‘Waar haalt gij het ~ 
vandaan?’ 
 
Dead·lino (el; m; los Deadlinos) 
 
1. gehispaniseerde bijnaam voor S. De Vriese 
2. (soortnaam): persoon die graag alles op tijd klaar heeft  

KSA-taal  
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Wist je dat? 

Hoe maak je nu een goed 
kampvuur? 

Vuur Opbouwen 
De meest gebruikelijke manier om een kamp-
vuur te bouwen is het pagode-vuur. Hiervoor 
stapel je balken twee aan twee, kruisend op 
elkaar. Onderaan plaats je de dikste balken; 
hogerop worden ze dunner en korter. Het 
voordeel van 'n pagode-vuur is dat het lang 
kan branden zonder bijgestookt te worden en 
dat de vlammen flink hoog komen, waardoor 
je een grote lichtopbrengst hebt.  
Natuurlijk kun je zo'n pagode niet aansteken met een lucifertje bij de onderste balk 
te houden. Zoals bij ieder soort vuur, maak je van dunne takjes een piramide die 
makkelijk te ontsteken is. Het piramide-vuur zijn dus eenvoudigweg takken in een 
punt tegen elkaar geplaatst. 
 
Aansteken 
Vaak zie je mensen naar kranten of aanmaakblokjes grijpen om een vuur aan te ste-
ken. Papier brandt wel makkelijk (hoge vlammen en veel rook), maar het heeft een 
lage temperatuur waardoor het hout niet goed aan gaat. Aanmaakblokjes zijn fool-
proof, maar je zult ze in de natuur niet vinden. Voor het aansteken heb je slechts 

klein, droog hout nodig. Dunne takjes verzamelen 
of een balkje splijten en snippers uit het midden 
snijden. Dit onderin de piramide, lucifer erbij en 
je vuur begint. Zorgen voor voldoende zuurstof 
en hout, that's all! Het pagode-vuur heeft weinig 
aandacht nodig, omdat tijdens 't branden het 
hout in het vuur valt en het dus zichzelf onder-
houdt.  
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Als je een kampvuur-show houdt, wil je het vuur natuurlijk op een originele manier 
aanmaken. Van een afstand ontsteken bijvoorbeeld. 
 
Schuurpapier 
Een bijzonder eenvoudige manier is met twee houten plankjes op elkaar. Op het 
eerste plankje zit 'n rij lucifers vast getapet, het ander is bekleed met schuurpapier. 
Door dit plankje aan een touw weg te trekken gaan de lucifers branden en het vuur 
aan.  
 
Elektrische ontsteking 
Een dun ijzerdraadje wind je om de koppen van een paar lucifers. Dit plaats je in het 
midden van je piramide. De uiteinden verbind je via een twee-aderige kabel met 
een 12-volt bron (batterij of trafo). Zodra er contact gemaakt wordt, wordt het ijzer-
draadje heet en ontbranden de lucifers.  
 
Vuurspoor  
Drenk een touw in petroleum of diesel. Dit leg je als een lont, bochtig vanuit de pi-
ramide over de grond. Door het einde aan te steken slingert het vuur zich een weg 
via het touw tot in het kampvuur.  
 
Vliegend vuur 
Span een dun touw vanaf het midden van de pagode hellend tot in een boom.  
 
Om het touw bevestig je een metalen buisje. Hier bind je met ijzerdraad een in pe-
troleum gedrenkt lapje aan. Door het lapje achter de boom aan te steken en los te 
laten, vliegt het vuur langs het koord omlaag tot in de piramide. 
Een fakkel kun je maken door op dezelfde wijze een lap om een stok vast te binden.  
 
Om zeker te zijn dat het vuur bij al deze methoden aan gaat, kun je in de piramide 
een in petroleum gedrenkte lap plaatsen. Of je kunt de takken een tijd tevoren in 
petroleum of diesel zetten.  

Benzine en spiritus is niet zinvol om het hout te 
doen branden. Dit verdampt zeer snel en kan al 
verbrand zijn voordat het hout vlam gevat 
heeft. Ze zijn natuurlijk wel bruikbaar om met 
een fel groot vuur te starten. De brandstof 
moet dan vlak voor het aansteken erbij ge-
bracht worden. Houdt hierbij voldoende af-
stand. Gebruik bv een brandende lap. Als het 
vuur aan is, wordt er absoluut geen brandbare 
vloeistof meer opgegooid.  
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Regen  
Bij regen en nat hout kun je best een kampvuur bouwen. Je doet dit precies zoals 
hierboven beschreven: eerst een dichte pagode maken, takken rechtop zetten, klein 
droog spul ertussen duwen en meteen aansteken. Het droge spul brandt en ver-
warmt de natte takken; deze gaan branden en drogen de balken. 
De pagode beschermt het vuur tegen de regen. In het begin kun je de top van de 
pagode afdekken. De openingen tussen de balken zorgen dat het vuur makkelijk 
zuurstof krijgt. 
 
Uitmaken 
Het is goed en gemakkelijk om het hout op te laten branden. Je houdt dan het min-
ste afval over en kunt op de asresten prima de volgende keer vuur gaan stoken. 
Wanneer je wat zuiniger met het brandhoud om moet gaan, rol je het vuur eerst uit 
elkaar. De dikke balken branden niet op, terwijl je wel van alle kleine rotzooi 
afkomt. 
Toch is het hout opbranden niet altijd mogelijk. Als er kans is dat het vuur door de 
wind aangewakkerd verder kan gaan, laat je het niet zo achter. Of als de volgende 
ochtend misschien leeuwkes in de warme as vuur gaan stoken...  
Wanneer je een klein vuur moet doven kun je dat het beste met water doen. De 
natte as is een vieze zooi maar wanneer de boel opgedroogd is, kun je het hout op-
branden in een ander kampvuur. Als je telkens zand gebruikt, krijg je in je kamp-
vuurkuil een vieze houtskool/zand-mix. 
Een groot vuur zal je niet snel hoeven doven. Het valt niet aan te raden hier een 
bassin water op te gooien.  
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Ontspanning  

Puzzeltijd  

Sudoku  
voor beginners  
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Sudoku  
voor gevorderden 
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Kalender  

Dag van de jeugdbeweging: 20 oktober 2017 

Verlichte avondwandeling: 21 oktober 2017 

Stuntdag en Stuntnacht: 28 oktober 2017 

Ledenweekend: 11-12 november 2017 

Sinterklaasbezoek: 3 december 2017 

Nieuwjaarsreceptie: 4 februari 2018 

Filmfestival: 18 februari 2018 

Eetfestijn: 3 maart 2018 

Boum Seau (hernieuwersfuif): 31 maart 

Zwerfvuilactie: 14 april 2018 

Speelstraat:  16 april 2018 

Kamp: 20/23 - 29 juli 2018 

Ploatsefeesten:  24 augustus 2018 

Openluchtfuif: 25 augustus 2018 

Kermiscafé: 26– 27 augustus 2018 

Startdag: 9 september 2018 
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