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Woord vooraf  

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 ledenvergadering, 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 en jawel, het weet soms een glimlach 
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. 



Mijn eerstejaars ervaring 

Ik ben Wesley. Ik vertel jullie meer over hoe ik mijn 
eerste jaar als leider heb mogen ervaren. Ik begin bij 
het begin… 
 

Het begon op het kamp van vorig jaar (2017). Op dat 
moment wist ik heel zeker: ‘Leider is niets voor mij’. 
Ik weet nog goed die donderdag dat we dan even de 
taak als leider mochten overnemen en een spel or-
ganiseren voor de leeuwkes. Het was echt leuk. De 
kinderen die plezier maakten, het was fantastisch 
om te zien. Wanneer het snel avond werd en de zon onderging, was het moment 
daar. Die avond veranderde al mijn gedachten. Net alsof ik gebrainwasht werd. De 
hele avond werd ons uitgelegd wat men verwacht van een leider en wat dat alle-
maal inhoud. Uiteindelijk was het kamp  over, de ouders kwamen ons halen. Het 
eerste woord dat ik zei tegen mijn ouders was: “Ik word leider.”  
 

In augustus werden we rondgeleid op ’t Zolderke en alles wat we nog moesten te 
weten komen over de KSA. Niet langer dan een week erna begon het al … de eerste 
vergadering. Het was ook de eerste keer voor de andere leiders dat we ooit met zo-
veel waren. Het was wel een unieke ervaring en je leert er ook uit. Natuurlijk zag je 
er nog niet als een leider uit, maar ons hemd en accessoires kregen we later pas.  
 

Toen begon het echte werk … de startdag op 17 september. De eerste keer als leider 
voor een groep kinderen staan. Het verliep eigenlijk nog heel goed. We hebben 
startdag ook goed georganiseerd, vind ik. Vanaf die dag dacht ik wel van: “Ik voel 
mij hier goed in mijn vel.” Daarna was het dan de eerste sloebervergadering. Ik zeg 
niet dat het niet leuk was, maar het was toch wel even wennen. Ik moet toegeven 
dat het niet altijd gemakkelijk is om een vergadering uit je duim te zuigen. 
 

Zo dit was mijn jaar dat ik, tot nu, heb ervaren bij die toffe bende van KSA Ahoy 

Vinkt. Het enige dat ik nog kan toevoegen is dat ik nooit, maar dan ook nooit spijt 

zal hebben over deze belangrijke beslissing die ik heb gemaakt. Ik doe er zeker en 

vast nog een paar jaren bij en hopelijk zijn ze even leuk zoals dit jaar…. 



 

Geschiedenis van de KSA  



Het was weer een topeditie. Tot volgend jaar! 
 KSA in het buitenland  

Beste KSA-er, 
 
Ik was verrast toen ik gevraagd werd om een artikel te schrijven voor de Yeah. Intus-
sen ben ik reeds een jaar of 10 uit de leiding en ik vroeg me af waarvoor men een 
‘ouwe zak’ als mij nog zou kunnen nodig hebben. Dan bleek dat er een nieuwe ru-
briek ‘KSA in het buitenland’ wordt gelanceerd in dit prachtige tijdschrift en dat ik 
de spits mag afbijten! 
 
Waarom ik? Wel, een jaar of drie terug (7 februari 2015 om 
precies te zijn) verhuisde ik samen met mijn vriendin Stephanie 
naar Lund (uitgesproken als Loend) in Zweden. De kans is niet 
zo groot dat de naam Lund je bekend in de oren klinkt. Stock-
holm hoogstwaarschijnlijk wel, en Malmö (voor de fans van 
‘The Bridge’), of Göteborg (waar ‘de Volvo’ zit), maar Lund? 
Lund is een stadje in het uiterste zuiden van Zweden (zie 
kaartje), in de provincie Skåne. Sk-wadde? In het Zweedse alfa-
bet zijn er 29 letters, de 26 die ook wij gebruiken, aangevuld 
met å (/o:/), ä (/ε:/) en ö (/ø:/). Dit is meteen een van de rede-
nen dat het Zweeds voor een Belg wat bizar klinkt (los van het 
feit dat het ook zeer melodisch uitgesproken wordt). Lund is 
een oud universiteitsstadje (ontstaan rond het jaar 900) met 
ongeveer 80.000 inwoners. In het stadscentrum vind je veel 
oude gebouwen, kerkjes, kasseibaantjes en parkjes. Vele stra-
ten zijn gebouwd in een Renaissancestijl en zo gelaten: Lund is oud, gezellig en 
klein. Zoals reeds vermeld is Lund een universiteitsstad; Lunds universitetet is een 
van de grootste universiteiten van Scandinavië en na Uppsala de tweede oudste van 
het land, met roots tot in 1425. De universiteit is belangrijk om te vermelden aan-
gezien ik daar eind 2014 een job aanvaardde als post-doctoraal onderzoeker, het-
geen ons hele Zweden-avontuur heeft in gang gestoken.  
 
Alles en iedereen achterlaten was een heftige beslissing en het installeren en inte-
greren in een ander land heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Het zoeken van 
een woonst, openen van een bankrekening, geregel voor algemene administratie 
en de belastingdienst: niet altijd even evident in het buitenland, maar het zijn alle-
maal dingen waar iedereen die naar het buitenland verhuist door moet. Gelukkig 



werd dit gecompenseerd door het feit dat we al snel heel wat mensen kenden om 
onze weekends mee door te brengen. Vrij kort na de verhuis sloten we ons aan bij 
een recreatieve volleybal club waar veel mensen speelden die in dezelfde situatie 
vertoefden zoals wij. Mensen die via de universiteit in Lund waren beland, een hele 
eind weg van huis waren en zeer open voor nieuwe contacten. Ook in het labo wa-
ren de collega’s een heel internationale cocktail van sociale mensen. 
 
Onze weekdagen brachten Stephanie en ik elk op onze eigen manier door. Ik was 
betrokken in wetenschappelijk onderzoek in een onderzoeksgroep in Malmö en 
spendeerde mijn dagen tussen de labomuizen. Stephanie investeerde veel tijd in 
het leren van Zweeds (hetgeen ze verbazend snel al heel goed kon) en het uitbou-
wen van ons sociaal netwerk. Na een klein jaar was ze ook aan het werk in de socia-
le sector. Eens we beiden aan het werk waren was ons leven opnieuw op de rails, 
net zoals dat het was voor we verhuisden. In het weekend probeerden we te genie-
ten van de rust of gingen we erop uit. In Zweden is heel wat te zien: kleinere trips 
die we deden brachten ons naar het eiland Ven, Trelleborg, Ystad (voor de fans van 
detectievereeks Wallander) of Göteborg. Zweden is met zijn 450.000 km2 15 keer 
groter dan België en het is dus perfect mogelijk om honderden kilometers te reizen 
naar een bestemming in het binnenland. Zo bezochten we Stockholm (600 km) en 
Kiruna (2000 km). Die laatste stad ligt op 145 km boven de noordpoolcirkel en ja... 
’t is daar dus koud! We brachten 4 dagen door in oneindige hopen sneeuw en snij-
dende wind, bij momenten een surreële ervaring. We zagen het noorderlicht, de-
den een husky tour door de Laplandse bossen en bezochten het ice hotel in Juk-
kasjärvi. We hebben er niet in geslapen, zo die hard waren we net niet.  
 
We beleefden in Zweden de tijd van ons leven en pikten alles mee wat we konden. 
Het was dikwijls intens en zeer hectisch, zeker ook de bezoekjes aan België waarbij 
we probeerden zo veel mogelijk vrienden en familie te zien op een zeer korte tijd. 
Na anderhalf jaar werd ons leven echter iets minder hectisch doch extra intens: we 
mochten uitkijken naar gezinsuitbreiding! We verwachtten ons eerste kindje, en dat 
in een ander land op zo’n 1000 km van thuis. In tussentijd waren we in Lund ook 
getrouwd en we keken heel hard uit naar de komst van onze kleine spruit. Op 9 
april werd onze dochter Leila geboren in het ziekenhuis van Lund. De hele ervaring 
van zwangerschap en geboorte in Zweden was zeer aangenaam en we hadden er 
eigenlijk geen enkele moeite mee om dit mee te maken in het buitenland. Zweden 
staat bekend als een van de beste landen ter wereld, zoniet het beste, om kinderen 
te krijgen en dat kunnen we alleen maar bevestigen. Vele dingen in de maatschap-
pij zijn zodanig georganiseerd om gezinsuitbreiding aan te moedigen en om comfort 
en ondersteuning te bieden aan jonge ouders. Dit past dan ook perfect in het 
Zweeds beleid van een goed gebalanceerde work-life balance, iets waar we in Bel-
gië nog heel wat kunnen van leren. 
 



We hadden al veel vrienden en familie op bezoek gehad in de 2 jaar voorheen maar 
het kleine boeleke creëerde toch een nieuwe stroom van toerisme vanuit Oost-
Vlaanderen richting Lund. In tegenstelling tot de Belgische traditie van bezoek in 
het ziekenhuis, was daar in Lund geen sprake van. Niemand is toegelaten in het zie-
kenhuis of patienthotellet, zelfs grootouders kwamen niet verder dan de gang in de 
inkom. We waren echter snel terug thuis vanuit het ziekenhuis en vanaf dan was 
het heel fijn om Leila voor te stellen aan onze vrienden en familie en om verder te 
genieten van de hele ervaring.  
 
Na de geboorte van Leila was het al snel tijd om ons voor te bereiden op de volgen-
de stap: de verhuis terug naar België. We hadden ons voorgenomen om in de zo-
mer van 2017 terug te verhuizen en zo geschiedde. Opnieuw moesten we ons voor-
bereiden op een verhuis: allerlei diensten opzeggen in Zweden en beginnen uitzoe-
ken hoe we het zouden aanpakken eens terug in België. Werk en woonst zoeken, 
instanties beginnen contacteren, opnieuw de hele rim-ram maar dan in omgekeer-
de richting. Op 20 augustus 2018 reden we met ons drieën van onze oprit in Lund 
richting Vinkt, en dat was het einde van ons avontuur. 
 
Het leven in het buitenland (of het nu Zweden is of ergens anders) doet je over heel 
wat dingen nadenken. Je komt in contact met gewoontes en een levensstijl die an-
ders is dan diegene die je gewoon bent en je beseft dat veel dingen anders kunnen. 
Concreet voor Zweden zijn dat dan dingen als het respect voor de natuur, de om-
gang met alcoholgebruik, de work-life balance en de gelijkheid van mannen en  
vrouwen in de maatschappij. Zien hoe een ander volk het (beter) doet werkt inspi-
rerend maar tegelijk groeit in het buitenland een soort van vaderlandsliefde die je 
ervoor niet zo erg voelde. Sommige dingen die eigen zijn aan België (en de Belgen) 
ga je net meer appreciëren  wanneer je weg bent van thuis. Het doet je ook be-
seffen dat we het hier heel goed hebben. 
 
Samengevat kan ik zeggen dat de hele ervaring fantastisch was over de hele lijn. Het 
leven in het buitenland maakt van jou een ander mens, het zet een aantal dingen in 
perspectief en ik kan het iedereen aanraden. Het vergt echter heel wat energie en 
doorzettingsvermogen om een dergelijk avontuur op poten te zetten en niet alles 
loopt van een leien dakje dus als je graag op je gemak bent, begin je er beter niet 
aan. Rond het Pinksterweekend gaan we voor het eerst opnieuw naar Zweden, op 
bezoek bij vrienden. Daar kijken we heel hard naar uit want na 2,5 jaar daar te heb-
ben gewoond zal op bezoek gaan in Lund toch altijd een beetje aanvoelen als thuis-
komen.  
 
Hej då! 
Wouter Van Overbeke  



Gheliefde jonckvrouwen ende Heeren 
 
In dezen spiksplinternieuwen katerne zullen wijlie aan het alouden boecksken der 
KSA, den Yeah, ons waerachtige respekt betuighen, aldoende dat onser historie niet 
in den verghetelheid verlooren zoude geraken. Aldus, zit neder ghi allen en geniet 
van die soete ende bijkanst wonderbaerlijcke artikelen die den ouden Yeah in zich-
zelve bewaert ende nu voor uwer allen plezier herdruckt wierd. 
 
Nu u helemaal in een droomwereld vol nostalgie en jeugdsentiment bent terugge-
keerd of, voor zij die na ‘den goeien ouwen tijd’ zijn geboren, het even hebben 
mochten opsnuiven, gaan wij verder in een iets recenter Nederlands. Om, zoals 
hierboven vermeld staat, de jarenlange traditie van de Yeah te eren, wil de Yeah-
redactie vanaf heden telkens een artikel uit een Yeah van zovele jaren terug oprake-
len en hieronder publiceren. Tijdens onze (reeds tweede) zoektocht stuitten wij op 
een artikel over het alombekende Torhout-Werchter. De toenmalige leidingsploeg 
stuurde Ineke naar de editie van 1993, waarover zij dan een mooi verslag neerpen-
de. Het resultaat kan u hieronder vinden. Veel plezier! 
 

Uit den ouden doosch 



 

Aangezien wij een serieuze organisatie 
zijn, stuurden wij ook een leidster naar 
de andere kant van België, naar 
Werchter. Zij zag daar ongeveer hetzelf-
de als wij in Torhout, haar verslag: 
 

Het zag er ijzersterk uit, en ik kan het u 
verzekeren, dat is het ook geworden. 
Het hopeloos uitverkocht dubbelfestival 
T/W trok zowat 130.000 rockliefhebbers 
aan. Dit jaar kregen we, in tegenstelling 
tot vorig jaar ook de zon, naast: 

The Levellers: Deze Britse fokrock-band 
(sic) zorgde al vroeg voor heel wat volk 
en ambiance. Met nummers als Sell Out, 
Liberty Song, The Game, Another Man’s 
Cause, One Way en Battle of the Be-
anfield gaven ze een fantastisch optre-
den met een dolenthousiast publiek. Op-
merkelijk: 

Sonic Youth: Omschreven door Herman 
Schueremans (organisator) als 
‘stoorzendertje’ in de programmatie. Het 
hele zootje komt chaotisch en eigenzin-
nig over. Zo werden jammer genoeg 
geen successen gespeeld uit de CD 
‘Dirty’. Ook de monitorboxen moesten 
het bekopen. Kortom: gecontroleerde 
chaos: indrukwekkend voor wie er van 
houdt. 
The Black Crowes: het feit dat ze maar 7 
nummer gespeeld hebben zegt genoeg: 
langdradig!! 

Faith no more: Een machtig begin met 
‘Surprise You’re Dead’. Zanger Mike Pat-
ton had regelmatig een onderhoud met 
de podiumplanken en liet tijdens Midlife 
Crisis iets (denk aan de jeugdige lezers) 
zakken om dan rond de snake-pit te 
huppelen zodat hij het later aan zijn 
kleinkinderen zou kunne vertelen. Er 
waren voortdurend enorme energie-
uitbarstingen van de groepsleden, enkel 
gitarist Jim Martin (gespecialiseerd in 
fluimsolo’s) stond er apatisch bij. 
Neil Young: Ik moet toegeven dat deze 
legende mij enigszins aangenaam ver-
rast heeft. Songs als ‘Helpless’, ‘Like a 
Hurricane’ en ‘The Needle and the Da-
mage Done’ kregen een uitmuntende 
uitvoering zodat ongetwijfeld niemand 
geheel onbewogen bleef. 
 

tijdens ‘Three Friends’ kwam een roadie 
met een didgereedoo (sic), dat is een 
fascinerend blaasinstrument dat gebruikt 
wordt door de Australische aboriginals. 
Het geluid heeft (sic) je rillingen tot op 
het bot. 
Sugar: Zanger Bob Mould begon onzeker
-twijfelachtig, zoekend naar het even-
wicht tussen melodie en kracht. Herken-
bare momenten met A Good Idea, Chan-
ges en If I Can’t Change your Mind. 
Door Moulds overgave en verbetenheid 
mag het concert toch nog bijzonder ge-
slaagd genoemd worden. 
Tragically Hip: Om een of andere reden 
wordt deze groep niet opgenomen in het 
verslag. Was het niet goed? Was Ineke 
in slaap gevallen? Ik weet het niet. Op 
Torhout was Tragically Hip een van de 
betere. 
Lenny Kravitz: Wat 1 van de hoogtepun-
ten had moeten worden, werd het dus 
duidelijk niet. Zeldzame hoogtepunten 
waren misschien ‘Always on the run’ en 
Mr. Cab Driver’. 
Metallica: Wat te verwachten was, kre-
gen we ook: een bruisende stroom van 
songs, te beginnen met ‘Creeping 
Death’, Harvester of Sorrow’ en 
‘Sanitarium’. Zware gitaren, bass & 
drum (geen toetsen dus) vergezelden de 
oprecht  dreven de rauwe stem van zan-
ger-gitarist James Hetfield. Leadgitarist 
Kirk Hamett liet zich als een god begroe-
ten door het publiek. ‘Of Wolf and Man’, 
‘Wherever I may Roam’, ‘the Un-
forgiven’, en ‘From whom the Bell Tolls’ 
dreven de spanning naar een hoogte-
punt. Dat was ‘Master of Puppets’ en 
‘Seek and Destroy’. Na twee bisreeksen 
kwam Metallica terug om het publiek te 
bedanken en om hun reeds twee jaar 
durende wereldtoernee (sic) af te sluiten 
met champagne en andere schuimende 
toestanden, de roadies werden op het 
podium geroepen. 
Noot van de redactie (Stijn): Aangezien 
niet iedereen fan van Metallica is, mo-
gen we aannemen dat onze journaliste 
zich subjectief opgesteld heeft. We ver-
geven het haar omdat wij ook subjectief 
zijn (cfr. de artikels over de Levellers 
vorig werkjaar). 



Wantjes  



Na het grote succes van de eerste wantjesvergadering was het tijd voor een vol-
gende spetterende vergadering. In het begin waren onze wantjes nog een beetje 
schuchter, waarschijnlijk omdat de mama en de papa er nog bij waren. Eenmaal de 
ouders weg waren, kwamen onze wantjes helemaal tot leven. Het enthousiasme 
spatte ervan af daarom besloot de leiding een parachutespel buiten te spelen, zo-
dat onze wantjes hun energie kwijt konden. En wees nou eerlijk, wie vindt kat-en-
muis met een parachute nu niet leuk. Zelfs de leiding voelde zich even terug 5 jaar 
oud. Nadat onze wantjes al een groot deel van hun energie verspeeld hadden, 
maakten we een hut met de parachute. Deze beschermde ons tegen de koude 
wind. We speelden het spelletje “wie is het” om even uit te rusten. Daarna hebben 
we even in de speeltuin gespeeld op aanvraag van de wantjes. Na een tijdje kregen 
sommige wantjes het toch een beetje koud dus hebben we maar besloten om ons 
terug te trekken naar ’t Zolderke en een cola te drinken. Na de pauze gingen we de 
kookkunsten van onze wantjes testen. De leiding had chocolade gesmolten en fruit 
in stukjes gesneden. Daarna kon elk wantje zelf zijn gesmolten chocolade beleggen 
met banaan, appel of cornflakes en laten opstijven. Het viel op dat de jongens iets 
te ijverig waren met beleggen zodat er meer fruit dan chocolade was, wat natuurlijk 
wel gezonder is. Elk wantje maakte een paar chocoladekoekjes zodat ze er eentje 
aan de mama of papa konden geven. Terwijl de wantjes aan het koken waren heeft 
de leiding een groot spandoek, door de wantjes zelf gemaakt, aan de muur van ’t 
Zolderke bevestigd. Zodanig dat de 1ste wantjes voor altijd vereeuwigd zijn op ’t 
Zolderke. Na het koken hebben we buiten nog eens napoleon en schipper-mag-ik-
overvaren gespeeld, terwijl de chocolade aan het opstijven was. Gelukkig waren de 
koekjes net op tijd opgesteven toen onze wantjes naar huis konden na een 
geslaagde vergadering. 

Parachute op een bedje  van sla  



Leeuwkes  



Sam de slang  

We gaven 17 februari leiding aan de leeuwkes. We hadden een spel gepland waarbij 

de leeuwkes Sam de slang moesten inkleuren. Hiervoor moesten ze als eerst een 

leventje halen en dan met dit leventje een opdrachtje doen zoals 5 diertjes zoeken 

of een wedstrijdje lopen winnen,… Wanneer we ons opdrachtje gedaan hadden, 

kregen we van de leiding een briefje met geld op waarmee we een kleurtje konden 

gaan kopen. Er waren verschillende kleurtjes waaronder groen, oranje, zwart en 

goud. Maar goud was een zeer duur kleurtje. Om dit te kopen moesten we maar 

liefst 2 briefjes indienen dus dit betekent dat we ook 2 opdrachten moesten doen 

om dit kleur te behalen. Eenmaal we ons kleur hadden behaald moesten we naar 

Sam lopen om hem in te kleuren. Na het toffe spel toen we Sam hadden ingekleurd 

gingen we terug de trap op om een drankje te drinken. Na de dorstlessing speelden 

we binnen op de zolder nog een paar spelletjes zoals de stoelendans, verstoppertje,

… De  tijd vloog voorbij en al gauw stonden de ouders terug aan ‘t Zolderke om ons 

te komen ophalen. 

 





Echte koks 

Op drie februari was het weer zover. De volgende leeuwkesvergadering, maar het 
was geen gewonevergadering. Het was namelijk ‘Vriendjesdag’. Dat is een dag 
waarop al de leeuwkes een vriendje/vriendinnetje mogen uitnodigen om samen 
met al de leeuwkes te spelen. Ook de leiding zag het helemaal zitten en maakte er 
een spetterende vergadering van. 
De leeuwkes mochten het beste kookkunsten bovenhalen! Ze werden in 5 groepjes 
verdeeld die elk iets mochten bakken. Ze mochten kiezen tussen zandkoekjes en 
cupcakes. De keuze van sommigen werd rap gemaakt. Warre was namelijk dol op 
het deeg van de cupcakes en likte de hele kom bijna leeg! Wat een prestatie. Het 
kneden van de zandkoekendeeg bleek ook heel leuk te zijn. Elk leeuwke maakt wel 
graag zijn handen eens vuil dus ze waren dolenthousiast. Hoewel iedereen er dolle 
pret mee had, moest het deeg blijkbaar een half uur in de koelkast blijven liggen.  
Doordat er buiten toch een beetje zon tevoorschijn kwam, stelden ze voor om bui-
ten te spelen. Al snel deden ze hun jas aan en spurten naar het pleintje. Na een 
kwartiertje ploeteren in het zand bleek het toch een beetje te koud te zijn. Terug 
naar ’t Zolderke was een beter idee. Daar werd er met veel plezier en volle overtui-
ging dirigentje, cactus-en-bloem, zakdoekje leggen en nog vele spelletjes gespeeld.  
Uiteindelijk mocht het deeg uit de koelkast en mochten de leeuwkes hun spieren 
tonen om het deeg uit te rollen. Het bleek niet zo makkelijk te zijn als verwacht. 
Daarna gebruikten ze verschillende vormpjes die in het deeg werden gedrukt. Zo 
kregen we vele figuurtjes. Na een kwartiertje in de oven roken de koekjes heerlijk. 
De cupcakes daarentegen waren een beetje mislukt, maar was geen probleem want 
er waren genoeg koekjes. Deze werden rijkelijk versierd met choco, hagelslag en 
kleurrijke snoepjes. Je kon wel zeggen dat iedereen zat te smullen. Het was weer 
een topvergadering! Bedankt leeuwkes! 
 

De leeuwkesleiding 
Jarno, Stephen, Jordi, Jensen, Jonas en Lena 



Sloebers  



Vriendjesdag 

Op een koude zaterdagnamiddag kwamen de sloebers samen met hun vrienden, 
want het was namelijk vriendjesdag. Uiteindelijk waren we met 20 enthousiaste le-
den en we zagen drie nieuwe gezichten. We begonnen met een kennismakingspel 
om de nieuwe leden beter te leren kennen. Nadat iedereen had kennisgemaakt met 
de nieuwe leden, speelden we het spel ‘Binnen de minuut’. Hiervoor moesten ze 
verschillende opdrachten volbrengen. Een opdracht was bijvoorbeeld om binnen de 
minuut een pingpongballetje op een bepaalde afstand in een beker gooien,  ook 
binnen de minuut een kaartenhuisje bouwen en 
nog veel meer uitdagingen. Daarna hadden we 
nog een spel in petto, namelijk één tegen allen. 
Daarvoor moesten ze opnieuw verschillende op-
drachten uitvoeren.  Opdrachten zoals een wc-
rollen nummeren, tien fruitsoorten opnoemen, de 
leiding masseren etc. Het was een zeer leuke ver-
gadering, vooral omdat we nieuwe gezichten za-
gen!  
 
Bedankt voor de fantastische vergadering, sloe-

bers!  

Jullie sloeberleiding. 

Rieke, Jente, Jordy, Wesley en Maud 
 





Tijdens de sloebervergadering op 14 februari hebben we een kwartet gespeeld. De 
leden werden in 2 teams verdeeld en het doel van het spel was om zoveel mogelijk  
kwartetten te vormen. 
 
Elk team kreeg verschillende kaartjes. In het spel had je drie belangrijke posten. 

Jouw kamp, het kamp van jouw tegenstander en de verduisterde zolder. De sloe-

bers probeerden een kwartet maken door kaartjes van het andere team te stelen. 

Hiervoor moesten ze de heksenkring voorbij zien te komen die verdedigd werd door 

een aantal sloebers. Ondertussen kan het andere team ook kaartjes proberen ste-

len van jou, dit maakte het spel een stuk moeilijker.  Iedere sloeber had ook een le-

ventje waarmee ze toegang kregen tot de verduisterde zolder. Ze moesten de eerste 

zolder voorbij gaan om een kaartje te kunnen krijgen dat op de tweede zolder lag. 

Maar uiteraard was er ook een tikker verscholen die hun leventje probeerde af te 

pakken. Zonder leventje kon je geen kaart verdienen op de tweede zolder dus dan 

moest je terug helemaal opnieuw beginnen door een nieuw leventje in jouw kamp 

te halen. Na het kwartetspel hebben we nog wat vrij gespeeld. De sloebers voetbal-

den en leefden zich uit op het speelpleintje. Toen zat de vergadering er op. Bedankt 

voor de toffe vergadering, sloebers! 

Kwartet  



Jongknapen  



Jongknapen vergadering  

Zondagochtend om 9uur kwamen we terug samen 

op ‘t Zolderke te Vinkt om samen met onze jongkna-

pen enkele leuke spelletjes te spelen. Deze keer 

hadden we verschillende opdrachten verstopt in ons 

KSA-lokaal, maar omdat we het KSA-lokaal iets te 

klein vonden hadden we het geniale idee om nog 

meer opdrachten te zoeken en deze te verspreiden 

over de Vinkste dorpskern. Eenmaal bezig aan het 

spel hadden we al zeer snel door dat Lowie een zeer 

goede speurneus had en bijna altijd alle opdrachten 

wist te vinden voor iemand anders het kon vinden. 

We hadden ervoor gezorgd dat we alle verschillende 

soorten opdrachten hadden. Er zaten enkele spor-

tieve opdrachten in maar ook opdrachten die zeer 

op het gemak waren. Zo heeft Emy ons geleerd hoe 

we zeer mooie papieren bootjes kunnen leren vou-

wen. Ook wilden we onze spierkracht van onze le-

den eens testen door ze allemaal een aantal keer te 

laten pompen, zou konden we al eens zien wat voor 

sterke beren we in onze KSA hebben. Nadat alle op-

drachten uitgevoerd waren, was het al tijd om onze 

leden naar huis te sturen.  Bedankt voor de toffe vergadering, jongknapen! 

Jongknapen leiding  



Nagelen als de beste  

Deze vergadering wilden we de leden inleiden op hun komende jaren in de KSA. We 

wilden ze een spel leren dat al jaren meegaat en nog steeds zeer tof is om eens te 

spelen. Iedereen in de leiding zal het wel kennen: “nagelen”. Natuurlijk was dit geen 

spel om uren aan een stuk te spelen dus besloot de jongknapenleiding het wat uit 

te breiden en zo kwamen we uit bij dit spel! Het moment dat iedereen aanwezig 

was, begonnen we met het spel. Eerst moesten ze natuurlijk nagels hebben om te 

kunnen nagelen dus gingen we met z’n allen naar buiten om nagels te zoeken. Ze 

werden in twee groepen verdeeld om zo per team zoveel mogelijk nagels er in te 

slaan. De leden vonden al snel alle nagels. Maar nu kwam de echte uitdaging! Ze 

moesten op ‘t Zolderke allerlei voorwerpen zoeken. Die voorwerpen waren een be-

paald aantal slagen waard. Met die slagen (ook al misten ze velen van deze) moes-

ten ze zoveel mogelijk nagels er in slaan. Het team dat de meeste nagels er kon in 

slaan voordat alle voorwerpen gevonden waren won. Maar de voorwerpen zoeken 

hadden sommigen onder hen het toch al zeer moeilijk mee. Uiteindelijk slaagden ze 

er toch in de voorwerpen te vinden en de nagels er in te slaan. Na dit spel namen 

de jonkies een pauze om dan een spel nagelen te spelen. Maar het was nagelen 

met speciale rondes! Af en toe moesten ze op een andere manier slaan met de ha-

mer. Zo sloegen sommigen van hen met hun hand onder hun benen door, achter-

waarts, met de hamer omgekeerd en nog vele andere technieken. Om het af te slui-

ten mochten ze nog even buiten spelen. Sommigen van hen speelden nog wat voet-

bal en andere klommen op het klimrek of schommelden. En zo kwam de jongkna-

penvergadering op z’n einde! 



Knapen 



Stoere mannen en leidster 

Zotte mannen, dat zijn de knapen. Ze kwamen de afgelopen vergaderingen met ver-
schillende ideeën, de ene al wat slimmer dan de andere. Daarom dachten wij, de 
knapenleiding, om 1 van hun ideeën werkelijkheid te maken De knapen zijn al erg 
enthousiast over kamp en daarom wilden we eens iets zots doen. Een van de kna-
pen hun ideeën was een burcht bouwen. Aangezien de knapen een tent maar saai 
en niet stoer genoeg vinden, gaan we met sjorconstructies een burcht bouwen. 
Zo gezegd zo gedaan want de laatste vergadering zijn we er al volop ingevlogen. 
Jammer genoeg hebben we wel 1 ‘klein’ probleempje, de knapen kunnen niet sjor-
ren! Om de opbouw wat sneller te laten verlopen op kamp hebben we daarom een 
sjorles gegeven. De stoere mannen trotseerden de koude en begonnen vol 
‘goesting’ te sjorren. We startten met de constructie voor onze stapelbedden. Voor-
al den Thibo zag het volledig zitten tot hij vanboven op de sjorconstructie stond. 
Na heel wat gesjor en een cola konden we eindelijk de sjorconstructie recht zetten. 
Met wat gesukkel om hem recht te kunnen krijgen heeft hij de volle 5 seconden 
recht gestaan. Hun idee was dan toch niet zo gemakkelijk. Gelukkig gaat de knapen-
leiding er zich volop mee bezighouden zodat we toch in onze burcht kunnen slapen. 
De knapen mogen zicht verwachten aan nog 
meer sjorlessen  
 
De knapenleiding 

 



Hasta la knapen 

Na een lange periode van wachten voor onze Knapen, gaven we na de zware exa-

mens terug leiding! We wisten dat we het beter nog wat rustig aan deden omdat 

het toch weer wennen is om naar de KSA te komen! De leiding had er niets beter op 

gevonden dan een heuse filmnamiddag te organiseren. Om klokslag 14 uur kwamen 

de leden toe op ’t Zolderke! Daar hadden we met de leiding een gezellige cinema-

zaal gemaakt in het 10-sleutellokkaal.  Al gauw bleek dat de knapen toch heel en-

thousiast waren na de lange rustpauze, eerst babbelden ze rustig wat bij en daarna 

kon de film van start gaan. Er was wel een klein probleem, de chauffage wou maar 

niet aangaan. Dus besloten we maar allemaal onder slaapzakken en dekens te krui-

pen, niets gezelliger toch? We bekeken de welbekende film ‘Hasta la vista’ maar 

toch ontbrak nog een belangrijk element… een hapje en drankje natuurlijk. Geluk-

kig waren Emiel en Ruben er nog, zij reden razendsnel om enkele zakken chips en 

de leiding zorgde voor een lekkere cola. Zo was onze filmnamiddag toch nog hele-

maal compleet!  Bedankt knapen voor de talrijke opkomst! 



Jonghernieuwers  



Escape de zolder 
Een lokaal. Een puzzel. Slechts één manier om te overleven. Dat is wat ‘Escape De 
Zolder’ inhoudt.  
Op 19 november werden de jonghernieuwers opgesloten op t ‘Zolderke. In het don-
ker en zonder enig contact met de buitenwereld, probeerden ze een uitweg te vin-
den. Enkel door samen te werken zouden ze de sleutel om te ontsnappen kunnen 
vinden. Door puzzels en raadsels op te lossen, kwamen ze stap voor stap dichter bij 
de uitgang. De eerste 2 voorwerpen die ze vonden, waren een ouderwetse gsm en 
een zaklamp. Een gsm is natuurlijk één ding, maar zonder contacten kom je niet ver, 
zeker als het ding nog niet capabel is tot mobiel netwerken. Bij de gsm zaten raad-
sels en rebussen waarmee ze de ontbrekende cijfers van een telefoonnummer kon-

den vinden. Een voorbeeld was dit wiskundig raadsel: x² = 25 – 13 + 16 + 5² -  
(oplossing onderaan). 
Eens ze het telefoonnummer vonden, konden ze de leiding bereiken. Zij openden de 
deur naar het volgende deel van het spel. Hier lagen kussen op een hoop. Daartus-
sen lagen 2 enveloppes met de woorden “soep” en “lantaarn” die ze moesten vin-
den. Deze woorden verwezen naar een pompoen die in de vorige ruimte stond. De 
jonghernieuwers kwamen al snel op het idee om de pompoen kapot te stampen. 
Dit leidden tot een vieze vloer, maar ook tot het vinden van een sleutel. Hiermee 
konden ze naar de volgende ruimte. 
Eenmaal in de volgende ruimte, waren er weer 2 tips: “The world upside down” en 
“Look very precisely” Er zat ook een vergrootglas bij. De eerste tip was verbonden 
aan een grondplan van ’t Zolderke dat omgekeerd was getekend en aan het plafond 
vastgemaakt. Met rode stippen was aangeduid waar ze getallen moesten zoeken. 
Nu kwam de tweede tip aan bod. De getallen waren zo klein getekend, dat een ver-
grootglas inderdaad wel handig was. Op de plattegrond was er echter nog een tip te 
vinden: “Follow your heart”. Op de deur van de ruimte waar ze eerst vastzaten, was 
een groot hart getekend. Hier vonden ze een kistje met een cijferslot. Het sprak nu 
voor zich waar ze de gevonden cijfers voor nodig hadden. Toen ze uiteindelijk de 
juiste volgorde van de nummers hadden gevonden, ging het kistje met daarin de 
sleutel van de uitgang open. 
De jongehernieuwers kregen hiervoor 3 uur de tijd, maar ze deden hier bijna een 
uur minder lang over! De leiding vond dat ze toch wel een beloning hadden ver-
diend voor al dat puzzel- en denkwerk en beloonden hen met warme chocomelk. 
 
De jonghernieuwerleiding! 

Oplossing wiskunderaadsel: 7 



 

Hernieuwers  



Niet getreurd voor degenen die op 31 maart niet op eindejaarsreis gaan. De Her-
nieuwers van KSA Ahoy Vinkt komen met een veel beter alternatief af: BOUM 
SEAU! 
Een heerlijk feestje in de gezellige sferen van de Brieljant! Naast frisdrank en enkele 
frisse biertjes bieden wij, zoals de naam het zelf zegt, ook emmerkes cocktail aan. 
Ideaal om samen met 4 vrienden jullie dorst te lessen en bovendien helemaal in het 
Hawaïaans thema van deze fuif te komen! 
Waarom het Hawaïaans thema? De volledige opbrengst van deze fuif gaat recht-
streeks naar de financiering van het buitenlands fietskamp van onze Hernieuwers. 
En volgens de Vinktse geruchten gaan ze dit jaar op fietskamp naar Honolulu om 
het Hawaïaanse eiland rond te fietsen! 
Om het volledig af te maken, hebben we enkele topdj’s uitgenodigd. Bekende Vink-
tenaar Senne Wancour zal de spits afbijten met een dj-set waar Dimitri Vegas en Li-
ke Mike van kunnen dromen! 
Ook doen we een speciale oproep naar alle ouders: jullie zijn ook zeker welkom op 
dit feestje! Er staat geen leeftijdslimiet op onze fuif. Tottons! 

Boum Seau  



“’t Es ter verre,” gelijk menig Vinktenaar uitkraamt terwijl hij met uitzicht hunkert 
naar een groots evenement. Over 4 maand vertrekken onze oudste leden naar Ho-
nolulu (of Ulaanbaatar?) om daar een van de beste herinneringen van hun leven te 
maken. Het lijkt nog ver, maar het zal er sneller zijn dan men denkt! 
Omdat we onze hernieuwers toch niet volledig aan hun lot willen overlaten, zocht 
hun enthousiaste leiding wat wetenschappelijke, volledig te vertrouwen literatuur 
op over Honolulu (of Ulaanbaatar, dat houden we nog in het midden):  

© Wikipedia  
 
Het ziet er dus naar uit dat we een heel avontuurlijke, met cultuur gevulde (want 

dat vinden jullie hyperfantastisch) reis tegemoet gaan. Qua klimaat zitten we ook 

goed: lekker warm! Dus, hernieuwertjes, laten we aftellen naar een krezie tijd om 

de zomer in stijl te starten. xxxx 

Fietskamp: nog 4 maand!! 



Met dank aan de  
sponsors! 





Bouw- Voeg- & Tegelwerken 

Gevelrenovatie - dakontmossing 

Siliconiseren  gevels 
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Corijn steven  



 



Nieuwjaarsreceptie  

Op een mooie zondagmiddag, 4 februari 2018, nodigden we onze ouders, sponsors 
en koks van kampt uit voor een hapje en een drankje op het welgekende ’t Zolderke 
te Vinkt. Dit voor het nieuwe jaar 2018 goed in te zetten. Dit was de perfecte ma-
nier om eens te kunnen bijpraten met elkaar. Daar maakte iedereen dan ook ge-
bruik van. Er werd veel gelachen en de sfeer zat prima Na een hapje en een drankje 
gooiden er velen de benen los op de dansvloer. De ambiance was verzekerd en 
2018 werd spetterend gevierd.  

In naam van de leiding van Ksa Ahoy Vinkt willen wij jullie hartelijk danken voor de 

steun het voorbije jaar. We vonden het een zeer aangename dag en we hopen jullie 

volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen. Bedankt voor jullie opkomst. 



Filmfestival 

Op zondag 18 februari was het weer zover, ons jaarlijk filmfestival! Rond 10 voor 2 
begon ons Zolderke vol te lopen met ongeveer 50 enthousiaste wantjes, leeuwkes 
en sloebers. Voor hen hadden we de film ‘Emoji Movie’ voorzien. Lachen, gieren, 
brullen! De film duurde tot 15:30u en om 15:45u werden de kindjes opgehaald 
door hun ouders.  Om 16u werden de jongknapen verwacht om naar ‘Bigfoot Juni-
or’ te kijken: een prachtige film over een mysterieuze verdwijning en een heus 
avontuur. De film werd duidelijk gesmaakt door de jongknapen. De knapen en jong-
hernieuwers kregen de film ‘Baby Driver’ voorgeschoteld. Een spannende film over 
een maffioso die van zijn verleden af wil geraken. Ook deze film werd positief ge-
ëvalueerd door de tieners. De hernieuwers kregen de horrorfilm ‘Get Out ‘op het 
scherm. Bedankt voor de opkomst tijdens een geslaagd filmfestival! 
 



 

Eetfestijn  



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. 
 

bil·de (de; v; meervoud: bildes, -n) 
 

1.  spoorbalk, dwarsligger onder treinrails 

2.  aangezicht, gelaat 

3.  in uitdrukkingen.: op uw ~  
 

 

basj (de.; v; meervoud: basjen) 
 

1. hard, plastic zeil 

2. (invar.) 3-daagse fietstocht van KSA Oost-Vlaanderen voor +16 
(hernieuwers en leiding)  
 

ma·teke (het; o; meervoud: matekes) 
 

1.  vriend, makker, copain 

2.  emfat.: teken van diep gewortelde vriendschap 

3.  vaak in aanspr.: Ela, ~, hoe gaat het met u?  

KSA-taal  



Wist je dat  

Wist je dat: een Rubriks kubus ruim 40 Triljoen verschillende combinaties kan ma-
ken? 
-dit wist je datje je niet helpt om een Rubriks kubus op te lossen? 
-je niet kan slikken zonder je tong tegen je gehemelte te houden? 
-Je rechterhand nooit je rechterelleboog zal aanraken? 
-Luigi van de computerspelletje Super Mario Bros jonger is dan Mario en toch gro-
ter is? 
-De naam KSA voor Katholieke Studenten Actie staat? 
-KSA Ahoy Vinkt is opgericht in 1973? 
-De meeste KSA’s een patroonheilige in hun naam zetten, maar Vinkt er “Ahoy” er-
tussen zette? 
-Je waarschijnlijk het nummer 57 al hebt opgemerkt op de ketchupfles van Heinz, 
maar niet wist dat als hierop tikt de ketchup er gemakkelijker uitvloeit? 
-de ruwe achterkant van je tandenborstel eigenlijk bedoelt is om je tong schoon te 
maken? 
-het extra zakje in je jeansbroek bedoeld was om horloges in te steken? 
-je het lipje van een drankblikje kan omdraaien en er een rietje in steken? 
-het gaatje in een lolly bedoelt is om verstikking te voorkomen als je het per onge-
luk inslikt? 
-een kwart van alle botten in je lichaam in je voeten zitten? 
-je tong de sterkste spier uit je lichaam is? 
-Je nooit je eigen gezicht gezien kan hebben? Enkel spiegelbeelden en reflectties er-
van. 
-Leidster Emy uit 1000 muzikanten bij de laatste 20 overgebleven is in Humo’s Rock 
Rally? 
-Dolfijnen slapen met hun ogen open? 
-de ogen van een struisvogel groter zijn dan zijn hersenen? 
-struisvogels hun kop nooit in het zand steken? 
-Cola groen is? De donkere kleur word achteraf toegevoegd. 
-honing nooit bederft? 
-er ongeveer 5 biljoen mensen op de wereld leven? 
-President Donald Trump ongeveer 2 Biljoen Dollar waard is? 
-Als je een goudvis in het donker zet, hij wit word? 
-Ik geen feitjes meer weet? 
-ik er toch nog een paar ga opzoeken? 
-een krokodil zijn tong niet kan uitsteken? 



Los de rebussen op:  

 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Ontspanning  



 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 



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 

Speelstraat:  16 april 2018 

Kamp: 20 - 29 juli 2018 

Ploatsefeesten:  24 augustus 2018 

Openluchtfuif: 25 augustus 2018 

Kermiscafé: 26– 27 augustus 2018 

Startdag: 9 september 2018 
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