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Woord vooraf 

Eerwaarde mede-parochianen 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. 
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Vergaderingen 
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Wantjes 
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Het Wantjes-kasteel! 

Wanneer de klok in Vinkt op zondagnamiddag 31 maart 13 keer luidde, verzamel-
den de wantjes op ondertussen welgekende zolderke. Eens iedereen aangekomen 
was, konden we van start gaan. Maar wat stond er op de planning? Heel simpel in 
dit mooie lenteweer! 
 
We besloten een reuze-zandkasteel te bouwen en aangezien de jonghernieuwers er 
ook waren maakten we er een heuse wedstrijd van! Het klonk als volgt: 'Wie het 
grootste/mooiste zandkasteel maakt, zal beloond worden ! Vol enthousiasme vlo-
gen de wantjes in het werk, op enkelingen na toch. Deze stoere binken wouden he-
lemaal geen zandkasteel maken, dat was hoogstwaarschijnlijk voor 'mietjes'. Ze be-
sloten dan maar om de hele tijd rondjes rond de sportzaal te wandelen onder bege-
leiding van leider Stan. Zelfs na lang aandringen van hun mede-wantjes wouden ze 
niet helpen aan het zandkasteel. Ondertussen bouwden we hard verder aan het 
kasteel! De wantjes begonnen met een goede basis, ze wouden een grote blok zand 
in het midden die ging dienen als gebouw. Het duurde niet lang alvorens ze die 
afhadden, op naar het volgende. De meisjes begonnen alvast aan het vullen van 
emmers voor de torens die later op het kasteel moesten komen. 
De jongens verdiepten zich in het graven van een diepe sloot rond het gebouw, dat 
moest wel voor de indringers tegen te gaan. Na een goed uur hadden we toch al 
een mooie basis, nu kwam het moeilijkste deel: de torens plaatsen. Emmer na em-
mer probeerde iedereen een torentje uit, vaak mislukte het maar met de hulp van 
de leiding lukte het al snel bij iedereen! 
Het was direct duidelijk dat er nog een iets heel belangrijks ontbrak, de brug met de 
inkom! Met de hulp van leider Senne slaagden de wantjes erin om dit laatste deel 
af te werken. Nu het kasteel volledig af was, kwamen de stoere binken nog eens kij-
ken. Blijkbaar zag het er toch leuker uit dan ze dachten, gelukkig misten ze de foto 
niet! Het was tijd om terug te gaan en toen plots bleven er 
enkelen over die het kasteel verder wouden afwerken. Het 
waren natuurlijk diegenen die ervoor niet wouden mee-
doen, dat was spijtig. 
 
Uiteindelijk had iedereen het naar z'n zin en wonnen we de 
wedstrijd met gemak van de jonghernieuwers. 
Groetjes de wantjes-leiding! 
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Feestende wantjes 

Op 1 mei dag van de arbeid was het weer wandjes vergadering. De vergadering be-

gon al direct met een goed potje honkbal. Het spel begon niet zo goed omdat het 

nog niet helemaal duidelijk was hoe ze moesten lopen. Maar als nel ging het beter 

met een paar homeruns van de wantjes. Er werd fel gestreden om te winnen maar 

het spel eindigde op een gelijkspel. Na al dat lopen waren de wantjes wat uitgeput 

en kregen de wantjes eventjes vrij. Daarna werd er ook eventjes pauze genomen en 

kreeg iedereen een frisse cola of fruitsap en een appel. Na de pauze vloog iedereen 

er weer stevig in en werden er een paar kleine spelletjes gespeeld onder andere 

verstoppertje in het donker waar ze lang omvraagden. De wantjes hadden na de 

spelletjes opeens hevig zin in een feestje dus er werd wat muziek gedraaid in de 

donkere zolder met discolichten en iedereen was goed aan het dansen. Ook moch-

ten ze zelf liedjes kiezen die ze leuk vonden. Het liedje de nachtwacht werd als laat-

ste liedje gekozen en de wantjes gingen er nog eens helemaal tegen aan. Maar aan 

elk feest komt een einde en het was tijd om naar huis te gaan na een geslaagde ver-

gadering. 
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Leeuwkes  
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Op zaterdag 20 april kwamen onze leeuwkes weer met volle goesting naar 

de vergadering. Het leeuwkesteam werd versterkt door leider Thibo die al 

meteen kennis maakte met het hevige enthousiasme van de leeuwkes. We-

gens het prachtige lenteweer had de leiding wel zin gekregen om gezellig 

pannenkoeken te bakken. Maar helaas beschikten we nog niet over alle in-

grediënten. Gelukkig waren de leeuwkes bereid om die ingrediënten te ver-

zamelen. 

 

Als eerste speelde we baseball. Het waren echter geen normale honks, die 

werden vervangen door bassins gevuld met bloem en water. In de bassin 

met bloem zater er ook enkele snoepjes verstopt. Zonder gebruik te maken 

van de handen moesten de leeuwkes met hun nat gezicht de snoepjes in het 

bloem vinden. Vooral Jules wist een groot aantal snoepen te vinden! Ook 

stond iedereen versteld van de verre worp van Milan, de lange aanloop zal 

daar zeker bij geholpen hebben. 

 

Daarna speelden we nog enkele spelletjes met de parachute. In het begin 

liep het nog niet zo vlot om de bal te laten rondgaan, maar op het einde liep 

het bijzonder vlot. Ook speelden we nog kat en muis en maakten we een 

tent met de parachute. 

 

Ondertussen waren Robbe en Richard druk bezig met het bakken van de 

zelfgemaakte pannenkoeken. Het bereiden van het deeg was verrassend 

genoeg zeer eenvoudig, er moest enkel nog 

melk toegevoegd worden. Enkel de juiste hoe-

veelheid toevoegen was nog een klein probleem-

pje maar werd snel verholpen. 

De pannenkoeken vlogen over de toonbank en 

werden rijkelijk bestrooid met suiker. De pannen-

koeken vielen goed in de smaak en de magen 

van de leeuwkes werden stevig gevuld. 

 

 
 

Pannenkoeken bakken 
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Krijt  

Op een mooie zaterdagvoormiddag, werden de leeuwkes op de ksa verwacht vanaf 
9 uur. Dit was voor de leeuwkes geen probleem. Ze stonden allemaal klaar wakker 
op de ksa om aan de activiteit te beginnen. Gelukkig was de leiding er ook klaar 
voor. Om deze groep leeuwen te kunnen temmen heeft er een oud leiding zich nog 
eens vrijwillig aangemeld om ons bij te staan. Met ons team van leeuwkes en lei-
ding begonnen we aan een onze ksa activiteit.  
 
We wouden graag de artistieke kant van de leeuwkes eens proberen bovenhalen. 
Maar dit ging niet zonder krijt natuurlijk. Jammer genoeg was het krijt verloren ge-
gaan en moesten de leeuwkes de krijtjes terug verzamelen. Met opgegeven hoofd 
begonnen de leeuwkes aan ons postjesspel. Hier moesten ze zowel vragen oplos-
sen, liedjes zingen en fysieke proeven voltooien. Maar dan nog was het niet zo mak-
kelijk, want ook was er een dief aanwezig die hun levens probeerde af te nemen. 
Maar ook dit was geen probleem voor onze dappere leeuwen. Uiteindelijk hadden 
ze al het krijt terug verzameld. Zonder twijfelen wouden ze direct beginnen teke-
nen. Sommigen maakten racewagens en andere portretten van henzelf.  
 
Dan hadden we ook eens het idee om de ksa eens in de spotlight te zetten. Met al 
onze leden begonnen we met op het basketbalpleintje in het groot K.S.A te schrij-
ven en in te kleuren. 
 
Hopelijk vond iedereen het een leuke voormiddag..?                                                       

De leeuwkesleiding en Jarno van de oud leiding, wij alleszins wel. 
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Sloebers 
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Maffia  

Op zondag 7 april kwamen de sloebers samen op het zolderke van Vinkt. 

Ze moesten aan de hand van verschillende opdrachten illegaal wit poe-
der (zakjes met bloem) verzamelen. Dit konden ze dan verkopen op de 
zwarte markt voor veel geld. Iedereen deed zeer hard zijn best om zo 
veel mogelijk geld in te zamelen want met het geld dat ze verzameleden 
konden ze dan op het einde van de vergadering snoepen mee kopen. Na 
2 uur van zwaar werk om alles te verkopen besloten we om een cola of 
watertje te drinken. Na dit drankje hadden de sloebers besloten om met 
de bloem de leiding vuil te maken, maar dit kregen ze dubbel en dik te-
rug. Al snel waren de 3 uren voorbij en was het tijd om terug naar huis te 
keren. Tot de volgende keer sloebers!! 
 

De sloeberleiding 
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Reactiesnelheid 

Op een mooie zondagochtend besloten de sloebers samen te komen en eens te tes-
ten hoe goed zij eigenlijk zijn in reactiesnelheid. Als eerste moesten zij eieren van-
gen, wat sommigen al beter lukte, sommigen iets minder. Ooi werden we deze ver-
gadering vergezeld door wantjesleiders Stan ( sluit op kamp aan bij de sloebers) en 
Senne. Zij werden op de proef gesteld door onze sloebers met baseball, en verras-
ten ons door hun talenten in zowel slaan als vangen. Helaas pindakaas, de regen 
verplichtte ons een iets langere colapauze in te lassen. Van deze gelegenheid maak-
ten wij gebruik om Stan en Senne iets beter te leren kennen. Hier leerden we dat 
Stan Belgisch kampioen uitleggen was en Senne een topDJ. Het volgende proefje 
hield in dat de verduisterde zolder vol zat met indringers en een willekeurige sloe-
ber zoveel mogelijk personen moest vinden in complete duisternis. De sloebers 
toonden zich uiteraard van hun beste kant en stelden hun leiding niet teleur.  
 
Groetjes, de sloeberleiding!  
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Jongknapen 
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Vuilspel en warm weer  

Op 20 april ’19 was het weer zo ver, het was weer zaterdagmiddag en de jongkna-

pen waren weer allen welkom op de KSA. Ze kwamen allen met blije gezichten toe 

en hadden zin om er aan te beginnen. Ze werden allen nog eens dubbel zo enthou-

siast toen we vertelden wat de straffe leiding deze keer in elkaar had gestoken.  

Met zen allen gingen we naar het speelplein om onze handen daar eens serieus vuil 

te maken. De groep werd opgedeeld in 3 groepen en moesten strijden tegen elkaar 

door zo veel mogelijk punten te verzamelen. Punten kon je verdienen door allerlei 

opdrachten te volbrengen, geen gewone opdrachten, nee nee opdrachten waar je 

wel eens serieus vuil kan van worden. Desondanks  deze vuile opdrachten waren de 

stoere jongknapen helemaal niet bang en ze deinsden voor niets terug. Ze deden er 

alles aan om zo veel mogelijk punten te verzamelen. Als groten deels van de punten 

allemaal waren verzameld kon je je punten inwisselen voor spuitjes die dan ge-

bruikt werden voor het grote gevecht. De groepen moesten apart gaan staan per 

team en kregen elk het aantal spuitjes mee dan dat ze punten hadden verzameld. 

We vulden bassins met verf en water elk team had zijn eigen kleur. En natuurlijk 

deed de enthousiaste leiding ook mee en vulden ze ook een bak met water en verf. 

Toen begon het gevechten de teams moesten de andere teams zo veel mogelijk vol 

spuiten met hun kleur verf. Natuurlijk bleef het niet rustig, ah nee wat dacht je als 

de ondeugende jongknapen een kans zien om de leiding eens beet te nemen doen 

ze dat ook. Ze bekladden ons volledig met verf en water! Ja, de leiding was ook 

mooi doorweekt. Achter al het vuil gedoe had de leiding ook nog een mooie veras-

sing voorzien. 2 op precies te zijn eerst mochten de 

leden zich proper slieren op de mooie waterglijbaan 

die de leiding had gemaakt met een gigantisch zeil 

water en zeep. Zo waren de jongknapen toch ook al 

direct wat properder en konden ze al weer voor de 

ouders verschijnen.  

Last but not least had de leiding ook nog voor een 

mooie verfrissing gezorgd. Iedereen kreeg een verfris-

send ijsje naar keuze zo waren ze toch ook al wat af-

gekoeld in dat warme lente weer. 

Groetjes jongknapenleiding  



16  

 

Smokkelaars en casino 

De jongknapen verzamelden al vroeg in de ochtend met één doel voor ogen, zoveel 

mogelijk geld verdienen voor in het casino te kunnen opgebruiken. Na even na te 

denken kwamen ze tot het besluit dat ze het snelst geld konden maken door illegale 

goederen te smokkelen. Natuurlijk moesten ze wel langs de douane weten te slip-

pen! Ze gingen langs een verborgen weggetje om de illegale goederen tot aan de 

grens te smokkelen, maar nu moesten ze alerter zijn. Hier kwam de echte uitdaging 

om langs de Douane te slippen en de goederen die ze bij hadden af te leveren bij de 

dealer! Er werden allerlei tactieken gebruikt om onopgemerkt erlangs te geraken! 

Sommigen verstopten hun goederen zeer goed, anderen gebruikten elkaar om de 

douane af te leiden,… Na vele malen langs de douane geslipt te zijn hadden ze al 

heel wat geld verdient om te gebruiken in het casino. Maar de jongkies waren wel 

uitgeput na al dat smokkelen. Ze namen even een pauze om te bekomen maar het 

duurde niet lang of ze waren al weer vol energie en besloten even een kussenge-

vecht te houden en te racen op een bureaustoel. Na een hevig kussengevecht en 

rond te racen was het  tijd om al dat geld eens te gebruiken. Het casino werd geo-

pend en er werden allerlei spelletjes gespeeld. Er werd geld gewed in welk potje 

het balletje nadat de potje goed door elkaar gehaald waren, Uno viel ook wel in de 

smaak. Er waren ook een paar jong-

knapen die het nodig vonden om even 

een mooi roze kleedje aan te trekken. 

Na een paar potjes Uno en vele andere 

spelletjes waren de jongknapen vol-

daan en tevreden om weer naar huis te 

vertrekken voorbereidend op de vol-

gende vergadering… 

 

Groetjes jongknapenleiding  
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knapen 
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Pannenkoeken zoektocht 

Omdat de knapen dit jaar al getest werden op een groot aantal survival skills, 
werd het hoogtijd dat ook hun kookkunsten op de proef werden gesteld. 
Daarom besloten wij als knapenleiding een spel in elkaar te steken met als 
einddoel: het bakken en eten van een oogverblindende goudgele pannenkoek. 

 Het was natuurlijk niet de bedoeling dat de knapen hun ingrediënten kregen 
zonder hun breinen te laten werken. Eens de knapen vertrokken waren op 
hun wandeling in het idyllische Vinkt, kreeg communicatiemanager Joran Van 
Steenkiste een berichtje waarin drie tips stonden. Aan de hand van de tips 
konden de knapen weten waar een raadsel verstopt lag in het labyrint Vinkt. 
Eens wanneer het raadsel gevonden en correct beantwoord was, kregen ze in 
een bericht te lezen welk ingrediënt gewonnen was voor de pannenkoeken. 
Omdat niet elk raadsel vanzelfsprekend was, werd er uitgebreid gecommuni-
ceerd met het thuisfront. Zelf enkele telefoongesprekken waren nodig om de 
knapen aan hun ingrediënten te helpen.  

Natuurlijk wouden we onopgemerkt blijven, op een zondagmiddag, voor de 
andere Vinktenaren. Daarom vertrokken alle knapen incognito en verkleed op 
pad. Uiteindelijk werden alle ingrediënten gevonden en waren de pannenkoe-
ken meer dan geslaagd. Ook hun kookkunsten zijn goedgekeurd om op kamp 
te kunnen vertrekken!!!! 

Groetjes 

knapenleiding 



19  

 

Rechtdoortocht  

Op een mooie zondagnamiddag stond er de knapen weer een mooie vergadering te 

wachten. Omdat het toch nog een redelijk frisse ochtend was, ondanks de zon 

scheen, hebben we de knapen eerst opgewarmd met een spel. Het spel was een 

variant tussen kiekeboe en pot verlos. We maakten gebruik van een bal die diende 

als pot en om onze leden toch aan het lopen doen krijgen werd er regelmatig kieke-

boe geroepen. Daarna was het tijd voor onze befaamde rechtdoortocht. De knapen 

moesten twee aan twee rijen vormen en moesten de windrichting zuidwesten vol-

gen.  Onderweg kwamen we twee badkuipen tegen en Louis wou dit natuurlijk eens 

uit testen.  Kasper had onderweg nog te veel last van zijn enkel, die hij bij het vorige 

spel had bezeerd. Maar met behulp van de leiding heeft hij de tocht toch overleefd.  

Tijdens de tocht namen sommige knapen de meest uitdagende weg, anderen gin-

gen dan meer voor de veilige weg (zie foto’s). Uiteindelijk hebben we enkele nieu-

we paden ontdekt in onze dorp. Merci voor deze leuke vergadering. 
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Jonghernieuwers 
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Kraak de code  

De lente en de zon zijn er terug dus besloot de leiding van de jonghernieuwers er 
terug eens met de fiets op uit te trekken. En de weg leidde ons naar nergens anders 
dan een prachtig bos gelegen te poeke. Voor vertrek hebben we de knapen ook nog 
opgescharreld, het leek ons wel tof om eens samen een activiteit te doen en zo ge-
schiedde. Met ons voltallig peloton trokken we de baan op naar Poeke. 
Eens daar konden we het verfrissende bos in, we verzamelden ons op  de centrale 
post (aka een paar bankjes in de speelzone) om van start te gaan met de speluitleg. 
Na dit gebeuren hoopten we dat onze leden helemaal klaar waren om hun geheu-
gen op de proef te stellen. 
Het spel was simpel, in het bos hangen hier en daar papier en met een symbool en 
een bepaald kleurenstiftje. Op de centrale past kregen ze een code die ze op hun 
bandana konden vastmaken. Ze moesten dus de code in de juiste volgorde onthou-
den en inkleuren met het juiste stiftje. 
 
Om er een beetje competitie in te steken verdeelden we alle leden in  2 groepen, 
jong en oud met daaronder een paar leiders gemengd. 
 

Eens onze dames van de centrale post klaar waren, mochten ze zoveel mogelijk co-
des proberen kraken. Maar pas op want als iemand van het andere team kan zeg-
gen welke code er op jouw voorhoofd staat kan deze niet meer gekraakt worden en 
loop je voor niks door het bos. Na een goed uur codes kraken en de jonghernieu-
wers terug op de goede weg te helpen was het jongste team met een ruime voor-
sprong gewonnen. 
 

Dikke proficiat en merci voor de talrijke opkomst. 
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Leden-leiding activiteit:  

Walibi 

Op zondag 28 april kwamen de Jonghernieuwers, Hernieuwers en de leiding van 
KSA Ahoy Vinkt het pretpark Wailibi onveilig maken! Met maar liefst 31 man, leiding 
en leden, vertrokken we in de vroege uurtjes richting Waver om met de 74 hectare 
vol sensationele attracties, exotische dieren en natuur kennis te maken. 
 
Deze editie van de jaarlijkse leden-leiding activiteit ging van start op een attractie 
genaamd de Dalton Terror. 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 42 wervelende attracties doen. Alles moest eraan 
geloven. Zelfs voor de Cobra deinsde niemand terug, integendeel! We kregen er 
maar niet genoeg van en kropen er zelf een tweede en derde keer op! 28 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 Flash Back, Pulsar en andere 
wild waterbanen moesten kostte wat het kost eens geprobeerd worden. Uiteraard 
met het gevolg dat iedereen doorweekt was tot op het bot. Op deze manier beland-
den we in de cafetaria, waar we ons verwarmden aan een kopje koffie of een beker-
tje chocomelk. Velen onder ons konden de verleiding niet weerstaan en verorber-
den een heerlijke pannenkoek. 
 
Voor sommigen waren de laatstgenoemde attracties iets te heldhaftig. Leiders Jordy 
Vanderbeken en Jordi Seys durfden helaas niet verder dan het kinderdorp te ko-
men. Hoogtepunt van hun dag was de Dragon Boat. Volgend jaar beter! 
Hierna was het einde van de dag alweer aangebroken en werd het tijd om ons rich-

ting Vinkt te begeven. Dit uiteraard niet zonder eerst toch nog eens afscheid te ne-

men van de gekste rollercoaster van het park: de weerwolf! Met gekeerde magen 

vertrok het 31-koppige team voldaan naar huis. 
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hernieuwers 
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Casino Royale 

Op zaterdag 23 maart veranderde de door ons allen gekende en beminde Zolder 
heel even in een waar casino. Het thema van deze hernieuwervergadering was dan 
ook “Casino Royale”. Naast de standaard casinospelletjes was er ook plaats voor 
een partijtje pingpong, darts en biljart. 
 
Alvorens de avond vol spanning en ontgoocheling, maar met momenten ook uit-
bundige vreugde aanvatte, werden er enkele afspraken gemaakt in verband met on-
ze hernieuwersfuif “Boum Seau”. Zo diende er nog wat extra uitleg gegeven te wor-
den over het concept met de emmertjes cocktails en werd er ook nog een shiftver-
deling opgesteld. 
 
Omstreeks 20u konden de leden eindelijk het casino betreden. Al snel stoven ze alle 
kanten uit op zoek naar een spel dat bij hun paste en de eeuwige roem. Vooral het 
dartsbord was een zeer populaire plek. Daarnaast merkte de leiding ook op dat er 
een verhoogde belangstelling was bij vooral de oudere leden voor het kaartspel 
“bieden”. 
 
Na een avond vol plezier en enkele hevige discussies tijdens het pokeren besloten 
de leiding en de leden dat het tijd was om de verenigingen in Vinkt een hart onder 
de riem te steken. Die avond was er namelijk een klein kilometertje verderop in de 
kantine van Eendracht Vinkt een evenement dat georganiseerd werd door onze oud
-leiders (DE LIETE), namelijk “Streekbierenfestival”. Daar konden we de spanning die 
we voorheen hadden opgelopen in het casino even volledig van ons afschudden… 
Na een geslaagde avond konden zowel de leiding als de leden van de hernieuwers 
in alle rust hun bedje gaan verkennen… 
Hernieuwers, bedankt voor 
de mooie vergadering en de 
fantastische fuif!!!! 
 
Xxxx 
Uw leiding 
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Boum seau aka 

emmerfuif 

Na het grote succes van Boum Seau vorig jaar, hadden de hernieuwers beslist om 
het dit jaar nog eens over te doen op 30 maart en er nog een beter feestje van te 
maken.  
 
Zaterdagvoormiddag verzamelden de hernieuwers in de Brieljant te Deinze om alles 
in gereedheid te brengen voor 1 van de beste feestjes van het jaar. De opzet ging zo 
vlot dat we allen nog tijd hadden om gezamenlijk naar de voetbalclash: Vinkt Ladies 
vs SKOL Ladies, te gaan kijken. Het was een match van amateuristisch topniveau 
waarin Vinkt net het onderspit moest delven. Na wat nagepraat tussen pot en pint 
op de voetbal was het terug tijd om ons te focussen op onze fuif en alle laatste de-
tails in orde te brengen voor het volk begon toe te stromen.  
 
Om 21u was het zover, iedereen van de hernieuwers was er klaar voor en het eerste 
volk was ter plekke. De avond kwam rustig op gang met wat lekkere deephouse-
beats van Adento en een lekker emmertje verfrissende cocktail. Daarna barstte het 
feest los op de plaatjes van het DJ-trio “Bibendum” (met onze eigen resident DJ S. 
Wanker) en het DJ-duo “Simple Beats” en natuurlijk door nog een emmertje verfris-
sende cocktail te drinken. Het was dan ook zeer dorstig weer in de Brieljant door al 
het zwoele gedans en getsjees. Tot slot was er G to the wenn van Dope and Friends 
om onze fuif af te sluiten met wat krankzinnige retro cherrymoontrax muziek. Naar 
het einde van de fuif toe was het overduidelijk dat iedereen in hogere sferen was 
gebracht door de spetterende platen, maar vooral door het te hoge promille alco-
hol in het bloed, wat dan weer te wijten is aan het menig aantal emmers cocktail 
die er verkocht zijn.  
 
Wanneer iedereen huiswaarts keerde was het voor de hernieuwers tijd voor het 
minst leuke deel van de avond, de opkuis natuurlijk. Gelukkig kregen we nog wat 
hulp van de KLJ Nevele, maar jammer genoeg waren deze personen nergens meer 
toe in staat en liepen ze meer in de weg dan iets anders. Nogmaals een sarcastische 
merci hiervoor, misschien was de fusie tussen Deinze en Nevele dan toch niet zo 
een goed idee. Al bij al ging de opkuis zeer vlot en zat iedereen rond 6u30 in zijn 
bed. 
 
Aan allen die gekomen zijn nogmaals een welgemeende MERCI en hopelijk tot vol-
gend jaar. 



26  

 



27  

 



28  

 

Met dank aan de  

sponsors! 



29  

 



30  

 

Bouw- Voeg- & Tegelwerken 

Gevelrenovatie - dakontmossing 

Siliconiseren  gevels 

 

 

 

9800 Deinze 

gsm 0496/72.64.29 

scorijn@hotmail.com 

 

Corijn steven  
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Bedankt voor de vele info en hulp die effict ons aanbood 
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Van Steenkiste Wim-Buyse bvba 
Veevoeders-Meststoffen-Granen 

 
 

Heerdweg 120    -    9800 Deinze-Meigem 
 

T 09 386 20 40            -  Wim 0496 24 50 25 
info@vansteenkistewim.be 

 
 

mailto:info@vansteenkistewim.be
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Marc Martens 
BVBA 

 
Aarseleweg 57 

 
9800 Vinkt 
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45-jarig jubileum: Soapbox TD 

45 levensjaren op de teller van onze KSA, de vraag bij de leidingsgroep was doen we 
hier iets mee of niet? Natuurlijk doen we hier iets mee want 10 jaar wachten op het 
volgende jubileum leek ons toch net iets te lang. En eerlijk gezegd eender welke re-
den om een feestje te bouwen is een goede reden. 
 
Zo geschied zo gedaan, we gingen opzoek naar iets wat nog nooit gedaan was in 
Vinkt en na een lange brainstormsessie kwam er ineens een gek voorstel: “Zou het 
eens ne keer ni iets anders zijn moesten we een zeepkistenrace organiseren daar bij 
den aardbeienboer in Vinkt?” en daarna werd eraan toegevoegd: “En daarna nog 
wa bandjes da we nog ne keer een danske kunnen placeren.” We zagen het meteen 
voor ons en waren direct verkocht. Het kind was dus geboren, maar had nog een 
naam nodig. We kozen de naam “Soapbox TD”, een samensmelting van zeepkist op 
z’n Engels en TD vanwege de bandjes want een verjaardag zonder dansen en mu-
ziek dat kan toch niet. 
 
Terwijl alle deelnemers van de zeepkistenrace de laatste hand aan hun zeepkist leg-
den, werden tijdens de eerste week van de paasvakantie alle voorbereidingen ge-
troffen om er een heerlijk verjaardagsfeestje van te maken. Op zaterdag 13 april 
was de grote dag aangebroken. Met man, manitou en macht zijn we net op tijd 
klaar geraakt zodat we om 14u iedereen konden verwelkomen op de zeepkistenra-
ce. Nadat alle racers met hun zeepkist, de ene al spectaculairder dan de andere, ge-
arriveerd waren en de supporters post hadden gevat langs het parcours kon de race 
van start gaan. De racers moesten een hindernissenparcours afleggen waarbij ze 
eerst van een steile stelling moesten rijden, daarna slalommen tussen wat hooiba-
len en tot slot een jump nemen. Het team dat het parcours het snelst kon afleggen 
in 2 pogingen won de wedstrijd. Nadat alle 10 teams 2 keer het parcours hadden 
afgelegd was het tijd voor de prijsuitreiking. Het snelste team was het army team 
dat men hun tank als een racket van de helling vloog. De prijs voor grootste pechvo-
gel ging naar Thibo Luca en Arthur De Somere omdat hun zeepkist de eindmeet 
jammer genoeg niet gehaald heeft. De trofee voor mooiste zeepkist werd dan weer 
veroverd door Fabian Muys en Thijs Derycke, hun zeepkist was een immens grote 
replica van een orval. (Naar ’t schijnt lust meneer den alien dat al ne keer geiren.) 
En last but not least was er de zuipbeker die ging naar Lander Vandewiele en 
Gwenn Van Renterghem, zij ontvingen elk 1 pils. 
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Gelukkig heeft iedereen de race goed en wel overleefd en kon men nu even genie-
ten van een hapje en een drankje in afwachting naar de bandjes. Spijtig genoeg wa-
ren de weergoden ons niet zo gunstig zakte de temperatuur al rap richting het vries-
punt. Gelukkig kon men zich toch een beetje verwarmen door eens goed te dansen 
op de muziek van Kodiak, Savannah Shelter, Wulder en Zebras Are Timeless. Ande-
ren probeerden zich te verwarmen door een praatje te slaan rond een vuurschaal of 
te genieten van een warme chocoretto. 
 
Wij willen met de volledige leidingsgroep iedereen bedanken die aanwezig was om 
er een gezellige van te maken. Nog een speciale bedanking naar de buren toe om 
begripvol te zijn voor de verkeershinder en de geluidsoverlast. Tot slot willen we 
ook David Vercamer bedanken voor het mogen gebruiken van zijn stelling en zijn 
manitou en Luc Dendauw voor het gebruik van zijn weide. 
 
Merci en tot binnen 5 jaar voor het volgende jubileum! 
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Joepie 28 

Hallo beste yeah-lezer! Zoals u ziet bent u aan een vrij lengtig artikel aangeko-
men. Het is beschrijving van de 100km lange 4-daagse waar veel jonghernieuwers 
zichzelf tegenkwamen. Dus lengte is voor velen van hen wel relatief geworden. 
Toch brachten ze het allemaal tot een goed einde. Lees hun ervaring gerust in flar-
den met een tas koffie.  Maar laat u zich vooral, net als hen, niet afschrikken om 
een avontuur door Vlaamse velden te beleven.  
 

Dag 1 

Dinsdag 16 april, 7u00, Deinze station. Een blad waait voorbij, vogels fluiten in de 
verte en een man van middelbare leeftijd laat zijn hond uit. Het is duidelijk dat het 
vroeg in de ochtend is op deze befaamde plek. Geen spoor van de speciale levens-
vormen die dit oord als hun dagelijkse habitat beschouwen. Het feit dat we ons 
midden de Paasvakantie bevinden zal waarschijnlijk ook meespelen. De rust was 
van korte duur want niet veel later begon een handvol dappere maar vooral naïve 
jonghernieuwers, niet weten waar ze aan begonnen, zich daar te vergaren. Gepakt 
met de beste vriend van hun rug voor de komende dagen en vergezeld van vader of 
moeder met binnenpretjes. Want zij wisten maar goed genoeg wat hen stond te 
wachten. 

Waneer Hannes aankwam wisten we dat we voltallig waren en konden we ons be-
geven naar het perron om daar de trein richting Gent-Sint-Pieters te nemen. Daar 
aangekomen verzamelden we op het Maria Hendrikaplein in een zee van blauwe 
hemden. Al een klein voorsmaakje van de gezellige KSA-sfeer die ons in stad X te 
wachten zou staan. Alle leden kregen een mooie t-shirt waarmee ze gedurende de 
tocht konden schitteren en wat later een mooi aandenken aan deze 4-daagse zou 
vormen. De leiding werd helaas alweer vergeten, bedankt Jan. Daarnaast werd ons 
ook een heliumballon en een geschilderd ei bezorgd met de boodschap deze met 
ons leven te beschermen. De ballon bevatte de eerste tochttechniek en zou dus al 
direct cruciaal zijn. Als deze overleefde tot in het eerste  slaapdorp zou dit ons een 
voordeel geven in het verdere verloop van Joepie. Daarom besloot Jelle zich daar-
over te ontfermen. Het ei zou ons een magistrale beloning opleveren als we dit on-
geschaad konden bewaren tot stad X. Arthur leek ons hier de geknipte man voor. 

Niet veel later werd aangemaand ons richting perron te begeven. We waanden ons 
even als ware sterren want verschillende camera's van de lokale nieuwsdiensten 
waren getuige hiervan. De Joepie-trein zou over enkele minuten aankomen. Nu ja, 
enkele minuten ... De NMBS zou zichzelf niet zijn als zelfs de Joepie-trein 20 minu-
ten vertraging met zich meebracht. Gelukkig werd het lange wachten verlicht met 
een streepje muziek van Robin. Bedankt hiervoor, de bloedende oren hebben ons 
zeker even afgeleid. Uiteindelijk besloot de dieseltrein toch van stal te komen en 
ons te brengen naar het station van Oostkamp.  
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Nog even de broodbestelling doorgeven en het startschot voor KSA Ahoy Vinkt 
werd gegeven. Vol goede moed werden de eerste stappen gezet en de eerste me-
ters asfalt passeerden vlot onder de schoenzolen. De sfeer zat goed en voor we het 
wisten lachte de eerste controlepost ons al toe. Snel even rugzakken afwerpen en 
een hap eten en drinken. Om de tochttechniek naar de volgende post te krijgen 
moest er iedere keer een raadsel opgelost worden. De les hieruit was dat een tijger 
blijkbaar meer weegt dan een gorilla. Wie zou dat zeggen? Dit raadsel opgelost zijn-
de en voldaan van spijs en drank vertrokken we weer.  
 
De volgende tocht was onder begeleiding van kompas. Gezien Louis een militaire 
achtergrond heeft werd deze tocht aan hem toevertrouwd. Een fatale keuze, zo 
bleek later. Het tempo zat goed en iedereen volgde goed tot op een bepaald mo-
ment Louis te rade kwam bij te leiding. De woorden: "Ik denk dat we fout zitten. 
Het klopt al een paar keer niet meer exact." zullen hem blijven achtervolgen. Een 
genant telefoontje naar Joko bevestigde dat wel al lang niet meer op het juiste pad 
zaten. Gelukkig kwamen we op dat moment de coördinatiewagen van onze tocht 
tegen welke ons wél de juiste weg kon meegeven. Aangekomen aan controlepost 2 
bleek dat we de allerlaatsten waren van onze tocht en dat de eerste groep al 3 uren 
geleden daar vertrokken was. De moed kroop samen met de bleinen in onze schoe-
nen. Het raadsel hier was ook niet van de poes. Gelukkig kon Hannes het toch voor 
een goed einde brengen. 

Een kleine peptalk later besloten we ons niet te laten doen en de bossen van Beer-
nem werden het terrein voor een ware inhaalrace. We zijn immers KSA Ahoy Vinkt! 
Van deze controlepost tot ons uiteindelijke slaapdorp marcheerden we maar liefst 7 
andere groepen voorbij en klommen we naar plaats 13! Het nieuws dat we waar-
schijnlijk onder de goede zorgen van Ann Van Wontergem zouden vallen spoorde 
ons hier zeker bij aan. In een mum van tijd lachte de kerk van het slaapdorp Winge-
ne ons toe. Daar aangekomen bleek wonderwel dat onze ballon het overleefd had. 
Dit werd ons beloond met een jokerkaart. Deze zou later van pas komen mocht een 
raadsel ons te moeilijk vallen. Dag 1 zat er op en de beentjes waren opgewarmd. Na 
de lokale Okay leeggeplunderd te hebben stonden we betreffend snel op de kippen-
boerderij. De moraal zat duidelijk nog goed maar bij sommigen kwam toch het be-
sef dat deze tocht niet vanzelfsprekend zou worden. 

De jonghernieuwers installeerden hun nestje en Jan en Hannes snelden nog even 
naar de briefing. Terwijl Thibo een overheerlijke paela prepareerde werd er gezellig 
nagekaart op het terras. De zin in dit heerlijke avondmaal werd bij leider Jonas he-
laas abrupt onderbroken toen Rhune besloot hem een gezellig filmpje voor te scho-
telen. Taferelen die door merg en been gingen, bedankt! Na het avondmaal kropen 
de leden onder de wol en werd er nog in stilte een dolle match uit de Champions 
League meegepikt. De leiding besprak ondertussen de dag en speculeerde over 
stad X. Ergens in de westhoek was de conclusie. We konden er niet meer naast 
zitten ... 
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Dag 2  
 

Een korte nacht later doorbrak het ochtendgloren langzaam de duisternis. De fami-
lie Vyncke was al vroeg in de weer op de boerderij. We hadden besloten om ook 
vroeg op te staan om zo rustig te kunnen genieten van het heerlijke ontbijt wat Ann 
voor ons zou bereiden. Ze had er niet minder op gevonden om ons pannenkoeken 
voor te schotelen, gemaakt van verse melk en eieren van eigen hoeve. De heerlijke 
geur deed ons niet twijfelen om onze slaapzak snel te verlaten en aan te schuiven. 
Even wat bruine suiker strooien en de eerste hap loog er niet om. Zelden zo goed 
ontbeten, onze complimenten! Een tas warme chocomelk vergezeld van een tas 
koffie ging ook vlot binnen. 

Nu we allen terug sterk stonden en de familie uitgebreid bedankt was snelden we 
terug naar de kerk om op tijd te kunnen vertrekken zodat we niet opnieuw achter 
de feiten moesten aanlopen. Daar aangekomen bleek het raadsel ons minstens een 
dik half uur te zullen ophouden. Daarom twijfelden we niet lang en gooiden we di-
rect onze joker in de strijd. Andere groepen trokken grote ogen maar wij wisten wel 
beter. Vroeg starten is vroeg aankomen, zo maakten we meer kans op een goede 
slaapplek en konden we langer recupereren. 

Er werd eenvoudig begonnen met bolletje-pijltje. Pittig detail, midden de route was 
er een strook van 5km. Deze moest goed afgemeten worden om daarna links af te 
slaan. De angst om opnieuw verkeerd te lopen zat er dik in, want dit zat nog vers in 
ons geheugen. Als we de verkeerde weg insloegen moesten we al minstens op-
nieuw 5km teruglopen. Gelukkig stond een kleine hint op straat geschilderd wat ons 
vertrouwen gaf dat we goed zaten. Maar dit maakte de lange strook niet minder 
lastig. De linkervoet van Jonas maakte een vervelende blaar. Samen met het feit dat 
de steunzolen ontbraken zorgde dit dat er overgeschakeld werd van stappen naar 
manken. Vandaar zijn bijnaam door J. Wiedler even werd bijgesteld naar Kevin. 

Hoe verder de dag vorderde, hoe verder de sfeer te zoeken werd. Er werd steeds 
minder gepraat en de bluetooth speakers gaven ook al lang geen klank meer. Iets 
met een platte batterij wist men nog te vertellen. De kilometers sjokten steeds tra-
ger voorbij. Voor iedereen maar zeker voor Maithe, die veel last kreeg van haar 
knieën, waren de lastige tijden aangebroken. Maar van stoppen geen sprake, de 
verzuurde spieren zouden ons vellen. Dapper gingen we door tot plots het tempo 
weer toenam. “Ik bekenne mij precies!” suizde door onze oren. En Milan had gelijk, 
in de verte zagen een bord wat ons verwelkomde in de gemeente Oeselgem. Niet 
veel later kwam ook de laatste controlepost in zicht. Het raadsel werd in een re-
cordtijd opgelost zodat we een eindspurt richting Zulte konden zetten. We door-
kruisten de Vaerestraat en Hannes rakelde nog even goede herinneringen op. 
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Uiteindelijk bereikten de laatste rechte lijn richting de kerk van Zulte. Jelle perste er 
nog even een sprint uit en checkte ons zo nog snel in voor de meisjes van KSA Gent-
Sint-Pieters. Dit natuurlijk tot grote onvrede van hen. Ironisch, want nog enkele mi-
nuten voordien verhinderden we hen 2x verkeerd te lopen. Terzelfde tijd hadden de 
leiders al telefonisch contact opgenomen met de hoofdleider van KSA Zulte om een 
slaapplaats te vinden. Hij wees ons op het adres van een zeer sympathieke oud-
leider van hun die ons maar al te graag zou ontvangen. De man had nog maar net 
een nieuw huis laten bouwen en het kleine onderkomen waar zijn gezin tijdens de 
bouw onderkwam werd voor ons opengesteld. Fornuis, sanitair en slaapplek, meer 
konden we niet wensen. Toen de avond viel ontstak hij zelfs een gezellig kampvuur 
voor ons. Een KSA-leider blijft toch zijn wereld kennen! 

 

Dag 3 

De derde dag ging het opstaan toch beduidend moeizamer. De geruchten dat op de 
derde dag de doorzetters van de plooiers worden gescheiden hielpen hier ook niet 
bij. Gelukkig had deze vriendelijke man ook warme chocomelk en koffie voorzien. 
Een goeie boterham met kaas en confituur vormde de basis voor de broodnodige 
energie van deze dag. We begaven ons terug richting kerk en de oud-leider wandel-
de zelfs even met ons mee. Hij had zelf al 4 Joepie’s gestapt en wou graag nog eens 
na al die tijd de sfeer opsnuiven. Na het raadsel op te lossen smeten we terug onze 
rugzakken op en namen we afscheid. Voet voor voet trok de groep terug op gang en 
voor we het wisten waren we opnieuw een sneltrein richting het laatste slaapdorp. 

Het idee dat stad X in de westhoek zou liggen was al lang begraven. Nog even werd 
aan Ingelmunster gedacht maar toen we aan de volgende controlepost in Waregem 
kwamen werd dit ook uitgesloten. Toen wisten we vrijwel zeker dat het Oudenaar-
de zou worden. Vanaf toen kregen de leden ook meer besef van hoeveel kilometers 
ze nog onder hun voeten moesten malen. De bleinen lieten 
niet meer van zich horen, de pijn van de doortrapte voeten 
en verzuurde kuiten had overgenomen. 
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Halfweg dag 3 kregen Maxine en Fien kreeg het zeer zwaar. Maar het zouden geen 
Vinktenaren zijn mochten ze niet blijven doorgaan. Morgen was het gewoon nog 
fluitend uitwandelen. De pijn zou toch niet direct overgaan bij het opgeven, de eer 
van het uitstappen konden we er evengoed bijnemen. Met deze inspirerende woor-
den sleurden we ons verder tot op de volgende controlepost. Gezien het zonnetje 
ons toelachte en er een zwemvijvertje lag besloten we hier toch even post te 
vatten. Het vele aansporen van de leiding en de animatoren van Joepie aan de le-
den om een frisse duik te nemen had geen effect. Velen wouden geen stap meer 
verzetten en al zeker geen nat pak halen. Zelfs bij onze goede vrienden van KSA Pe-
tegem was er geen lid stoer genoeg om een duik te wagen. Niet veel later kwamen 
onze buren van KSA Deinze hier aan. Zij brachten eindelijk wel een stoer lid mee dat 
zeer graag een plons wou wagen, maar dat werd hem direct door zijn leiding verbo-
den. Zelden zagen we zo’n teleurgestelde blik. We raakten met hem aan de praat en 
we melden graag dat hij zo snel mogelijk KSA Deinze verlaat en de jonghernieu-
wers  van Vinkt vervoegt. 

Over de laatste toch richting slaapdorp Anzegem waren we allemaal eensgezind, 
deze was moordend. “Als dat hier nog 5 meter verder is vermoord ik al die tering-
koeien in die wei hier! Maar ik ga niet kunnen want mijn voeten gaan er af vallen!” 
gooide Thibo eruit. Grappig toegegeven, maar niet veel meer dan een kleine grinnik 
kon er niet meer vanaf. De kilo’s Zwitsal factor 9 die het leed draagelijker moesten 
maken brachten al lang geen soelaas meer. Eindelijk kwam de kerk zonder spits 
(brand oktober 2014) in zicht. Met het mes tussen de tanden sleurden we er ons 
naartoe. De rugzakken werden vliegensvlug afgesmeten want velen konden nog 
amper op hun benen staan. 

We hadden alweer geluk want via een kennis van Rhune kwamen we alweer snel 
aan een slaapplaats. Een vriendelijke sportieve dame en haar vriendin stelden graag 
hun woonkamer ter beschikking voor onze afgematte zielen. Terwijl er vlijtig blein-
tjes geprikt werden stond een trouwe viervoeter klaar een paar rondjes ijverig te 
apporteren. Het hondje deed zijn uiterste best om de sfeer er terug in te krijgen. De 
gedachte dat er een verse grote pita op komst was voor ons allen en in het achter-
hoofd houdend dat we morgen Joepie zouden uitstappen met de triomf zoals de 
renners iedere zomer de Champs-Elysees oprijden hielp hem hierbij. Uiteindelijk 
slaagde hij in zijn missie en werd er terug gezellig gepalaverd. 

De organisatie van Joepie had genoeg ervaring om te beseffen dat verzuurde spie-
ren ons deel waren geworden. De beste bestrijding hiertegen is de benen losgooi-
en. Daarom hadden ze een kleine fantafuif op poten gezet. Enkele jonghernieuwers 
onder ons besloten zich hier samen met Hannes en Jan aan te wagen en waren ge-
tuige van een klein voorsmaakje van wat ons in stad X te wachten stond. Ondertus-
sen werd er bij anderen rustig verder gebabbeld, de onderwerpen die hier werden 
aangesneden zijn helaas niet voor publicatie vatbaar.   
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Dag 4  
 
De laatste dag starte vol vragen. Leefden we nog? Ja blijkbaar wel. Geraakten onze 
voeten nog steeds in die duivelse schoenen? Misschien. Zouden we werkelijk met 
deze afgeschreven poten deze queeste naar pure trots afmaken? Waarschijnlijk. Za-
gen we echt Vlaemsche Leeuwen voorbij wapperen tijdens ons ontbijt? Minder 
waarschijnlijk. 

We begaven ons naar de kerk met een vreemd gevoel. Eerder zelfs met geen ge-
voel. De pijn leek ons totaal niet meer te deren. Het enige wat ons nog pijnigde was 
het brandend verlangen om stad X te bereiken. Geen wonder dat het startraadsel 
dan ook in luttele seconden achter ons lag. Een stevig ontbijt was ons door de orga-
nisatie echter niet gegund. Droog brood was voorzien, maar de toespijs ontbrak he-
laas. Raar dat dit niet vermeld werd tijdens onze bestelling hiervan. Gelukkig kwa-
men onze goed vrienden van KSA Petegem alweer als reddende engel ten tonele. 
Een goede schel kaas en hesp maakt zo’n ochtendmaal al veel energierijker. Vol-
daan smeten we onze rugzak terug om onze schouders en vervoegden ons bij de 
talrijke kollone die zich ondertussen gevormd. Zo dicht bij stad X zaten veel groepen 
op dezelfde route. Een lange ketting van blauwe hemden baande zich een weg door 
de vlaamse ardennen, prachtig om te zien en deel van uit te maken. 

Op de derde controlepost besliste de organisatie om nog eens een stevig raadsel 
voor te schotelen. Een lange pauze konden we ons echter niet permitteren want die 
verduivelde zure kuiten kwamen alweer de hoek omsteken. Daar dachten ze ons 
een loer te draaien, maar Jan was slimmer dan dat. Hij besloot de befaamde truk 
met de kaart in de strijd te gooien. Een spel kaarten mét jokerkaart in zijn rugzak 
vormde ons ideale reddingsplan. Terwijl de groep zich voorbereide om te vertrek-
ken ging Hannes zenuwachtig onze valse jokerkaart afgeven. Wisten zij veel dat we 
de echte kaart al een dag eerder afgegeven hadden. Het werkte! Maar KSA Naza-
reth rook onraad, vond dat het meer vijand dan vriend was en besloot ons te 
veraden. Gelukkig waren we snel uit de voeten en hoefden we niet meer achterom 
te kijken. 

Goed dat we onze stoute schoenen aangetrokken hadden, want de schoenen die de 
afgelopen 95km onze voeten begeleid hadden begonnen serieus te knellen. Maar 
zoals eerder gezegd trokken we ons hier niets meer van aan. De uitdrukking “Het 
paard ruikt zijn stal.” bevat veel waarheid, want de benen schakelden alweer een 
versnelling hoger. Toen we door de erehaag van de laatste controlepost voor de 
eindmeet wandelden was er geen houden meer aan. Louis vond het jammer ge-
noeg nodig om zelfs in de laatste kilometer toch nog eens zijn klaagzang af te ste-
ken. Sommige personen zien nu eenmaal nooit het positieve. Begeleid door een 
stralende zon marcheerden we de laatste brug over. En dan doemde daar het 
prachtige festivalterrein aan de Donkvijver op. Een glorieus gevoel maakt zich van 
ons meester. Velen hielden het niet voor mogelijk, maar de leiding had er nooit aan 
getwijfeld. 



44  

 

De organisatie had zijn best gedaan om er nog een onvergetelijke namiddag aan te 
breien. Even de beentjes tot rust laten komen op de ligweide en genieten van het 
heerlijk weertje. Uiteraard met een heerlijk fris drankje en een stevige portie zon-
necreme. De sfeer zat goed op de dansvloer en KSA Ahoy Vinkt besloot er zich ook 
aan te wagen. De plaatjes werden alsmaar opzwepender en al snel ging het dansen 
over in moshpitten. Het fenomeen waarbij men uit elkaar gaat staan en er zich een 
lege ruimte in het publiek vormt om vervolgens keihard op elkaar af te lopen en uit-
bundig te dansen. Klink gevaarlijker het is maar toch niet helemaal onschuldig blijk-
baar, vraag maar aan Milan. 

De trein die voorzien was om ons terug naar het befaamde station te brengen be-
sloten we links te laten liggen. Eenmaal per week op dit oord is meer dan genoeg! 
We hadden enkele goede zielen kunnen overtuigen om vanuit het thuisfront ons te 
komen oppikken met hun trouwe wagen. Nu ja, trouw kon niet van alle wagens ge-
zegd worden. De Zafira had de streken van Louis overgenomen en moest toch even 
op adem komen op de pechstrook, 500m voor aankomst. Het vertrouwen was ge-
schaad en de rit richting Vinkt verliep zenuwachtig. Dit euvel was gelukkig snel verg-
eten toen de spitburgers, professioneel gebakken door Senne en zijn sous-chef 
Stan, onze smaakpapillen verwenden. 

En zo kwam aan dit mooie avontuur een einde. Samen met een prachtig mouw-
schildje, wat voortaan trots op hun uniform zal prijken, en herinneringen voor het 
leven keerden de jonghernieuwers huiswaarts. Louis, Fien, Jonas, Jelle, Thibo, Maxi-
ne, Rhune, Kato, Simon, Robin, Milan, Maithe, Luca en Arthur bedankt voor de 
mooie Joepie!! 
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KSA-taal 

Deze 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 uitgebreide verhan-
deling kunnen neerpennen over allerlei psycholinguïstische oorzaken en de sociolo-
gisch effecten die de taal heeft op de huidige leidersgroep maar dat doen we niet. 
Hierin bespreken we kort enkele glossen uit het magistrale vocabularium die de KSA
-taal rijk is, om de modale lezer wat meer vertrouwd te maken met de specifieke 
termen. 
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Wist je dat  

Wist je dat 
 
 
• ... minstens de helft van de wereldbevolking tweetalig is? 
• ... er in Londen meer dan driehonderd talen gesproken worden? 
• … in Luxemburg de meeste polyglotten wonen?  
• ... meertalige kinderen beter kunnen multitasken? 
• ... meertaligen pas op latere leeftijd alzheimer- en dementiesymptomen krijgen? 
• ... je moedertaal verbetert als je vreemde talen leert? 
• ... een kind dat is opgevoed in het dialect, beter vreemde talen leert? 
• ... meisjes op school beter zijn in talen? 
• ... er een woordenboek van apenlichaamstaal bestaat? 
• … Van Dale pas nieuwe woorden opneemt als ze minstens drie jaar regelmatig 
   voorkomen 
• ... het Nederlands tot de 25 'meest vreemde' talen behoort? 
• … Google Translate meer dan 100 talen kan vertalen?  
• … het West-Vlaams verschillende verbuigingen heeft voor ja en nee?  
• ... we in het Nederlands nauwelijks woorden hebben voor geuren? 
• ... een hersenletsel gebarentaal op dezelfde manier kan beïnvloeden als  
   gesproken taal? 
• ... zingen het spraakorgaan bevordert na een beroerte? 
• ... de Pool Lejzer Zamenhof ooit een makkelijk aan te leren, politiek neutrale, 
    internationale taal ontwierp? 
• … dat die taal Esperanto heet en tot op de dag van vandaag gesproken wordt?  
• ... het Fins nooit het geslacht van iemand aanduidt? 
• ... er geen Nederlands woord is dat rijmt op twaalf? 
• ... het woord gezelligheid niet vertaald kan worden in andere talen? 
• ... Frans in vijf continenten wordt gesproken? 
• ... India het land is met de meeste officiële landstalen? En dat het er 15 zijn? 
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Ontspanning  

 

————————————————————
———————————————————— 

————————————————————
———————————————————— 
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Kalender  

 
Gamel: 03-05 mei 2019 
 
Kamp (Dourbes): 19-28 juli 2019 
 
Ploatsefeesten: 23 augustus 2019 
 
Openluchtfuif: 24 augustus 2019 
 
Kermiscafé: 25-26 augustus 2019 
 
Startdag 2019: 15 september 2019 
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