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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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Nieuwe leiding 

Hallo, 

 Ik ben Arthur en dit wordt mijn 

eerste jaar als leider in de KSA. Ik 

ben 16 jaar en ik doe wetenschap-

pen-wiskunde in Sint-hendrik in 

Deinze. In mijn vrije tijd speel ik 

voetbal bij Ooidonk Leerne. Dit 

jaar geef ik leiding aan de wantjes 

met Milan, Margot en Lisa. Ik 

hoop er een fantastisch jaar van te 

maken! 

Groetjes! 

 

Ahoy 

Ik ben Margot Seys en ik ben 16 

jaar. Ik studeer marketing en on-

dernemen in het 5de jaar. Mijn 

hobby's zijn KSA en Hiphop. Ik zal 

dit jaar leiding geven aan de Want-

jes en ben vastberaden om er een 

top jaar van te maken. Ik kijk er al 

naar uit!!  

Tottons!! 
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Hallo! 
 
Ik ben Maxine Mortier en dit is 
mijn eerste jaar als 
leidster in de KSA. Ik ben 16 jaar 
en studeer humane wetenschap-
pen aan Leiepoort campus Sint-
Hendrik in Deinze. Ik heb vroeger 
nog volleybal gespeeld. Daarnaast 
spendeer ik graag tijd aan mijn 
vrienden door. Ik kijk er alvast 
naar uit om aan de Leeuwkes lei-
ding te geven en we gaan er zeker 
een leuk jaar van maken!  
 
Groetjes Maxine 
 
 
 
Hey, 
 
Ik ben Lisa De Graeve, 16 jaar oud 
en woon in Vinkt. 
Ik zit op school in Sint-Hendriks en 
volg de richting wetenschappen 
moderne talen. 
Dit jaar geef ik leiding aan de 
jongknapen en hopelijk maken we 
er samen een leuk jaar van vol 
zotte activiteiten. 
  
Tot op de vergadering! 
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Hallo 
  
Ik ben Luca Galle en ik ben 16 jaar 
oud. Dit is mijn eerste jaar leiding. 
Ik ga naar school in Sint- Vincentius 
deinze en ik zit in mijn 5de jaar mar-
keting en ondernemen. In mijn vrije 
tijd speel ik voetbal bij de u 17 van 
Aalter. We zullen er een tof jaar van 
maken. 
 
Groetjes Luca  
 
Hallo 
 
Ik ben Ruben Van der Plaetsen en ik 
word 16 jaar. Ik zit in het 4de middel-
baar in het VTI van Deinze. Daar volg 
ik mechanica. Van mijn eerste leer-
jaar zit ik bij de KSA, gestart bij de 
leeuwkes. Ik ga leiding geven aan de 
sloebers.  
 
Groetjes Ruben 
 
 
Hallo 
 
Ik ben Emiel Declercq, 16 jaar en 
woon in vinkt. Ik volg marketing en 
onderneming op leiepoort sint vin-
centius in deinze. Ik zit sinds de 
leeuwtjes in de ksa en in mijn vrije 
tijd spreek ik graag af met mijn vrien-
den.  
 
Groetjes Emiel  
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Hallo 
 
Ik ben Thibo en ben 16 jaar. Ik studeer aan Ter 
Groene Poorte in Brugge. Dit is mijn eerste 
jaar leiding en ik geef leeuwtjes samen met: 
Michiel, Kato, Jonas en Maxine. Ik kijk er al-
vast  uit om er een tof jaar van te maken!!! 
 
Groetjes Thibo 
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Kamp 2020 
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Leeuwkes  
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Op maandag 20 juli 2020 was het zover, de leeuwkes vertrokken op kamp naar Ro-
borst. We ontvingen de leeuwkes rond de middag die gebracht werden door hun 
ouders. Toen iedereen goed aangekomen was, pakten we onze valies uit. De leeuw-
kes kregen ook een rondleiding van de leiding, aangezien het voor de meeste van 
hen een eerste keer was. Daarna aten we al een heerlijke maaltijd die door de koks 
werd bereid. Maar na de platte rust ontdekten de leeuwkes al direct een probleem. 
 
De lokale bakkerij was vernield. Aan de hand van een post-

jesspel moesten de leeuwkes hooi, aarde, water en steen 

verzamelen om een oven te bouwen. Dit kon enkel door de 

opdrachten goed uit te voeren. Samen zorgden ze uitein-

delijk weer voor een gloednieuwe, charmante bakkerij. 

Hierna smulden ze van hun zelfgemaakte pizza’s. Dag één zat er alweer op, op naar 

dag twee. 

De leiding wekte de leeuwkes vrolijk op, maar dit kwam niet goed 

aan. Want de leeuwkes werden geteisterd door afschuwelijke nacht-

merries. Daarom besloot de leiding om dromenvangers te maken 

zodat de leden werden beschermd voor al het kwaad in de nacht. 

In de namiddag werd de totem van de beschermgeest gestolen. Aan 

de hand van een verscheurde schatkaart konden ze deze vinden 

maar moesten daarvoor enkele opdrachten uitvoeren. Het waren 

vooral opdrachten leden tegen leiding. Eén van die opdrachten was touwtrekken. 

Leider Jente kon zes sterke leden aan, maar toen kwam Matthieu erbij en moest lei-

der Jente toch kraken. 

Woensdag gingen de leeuwkes op dagtocht. Tijdens de tocht stapten de leeuwkes 

goed mee samen met de sloebers. We konden zelf in één stuk 3km wandelen zon-

der op te geven. Daarna heeft de leiding wel pauze genomen 

omdat ze zelf ook al een beetje moe waren. Uiteindelijk bereik-

ten we een groot speelpark waar de leden zich konden uitleven. 

Ze kregen daar ook nog een ijsje als beloning. Toen we terug op 

de weide waren hebben we ons toch nog eens goed verfrist en 

niet veel later mochten we gaan eten.  

SOS IN de jungle 
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Donderdag hebben we onze regendans geoefend tegen de droogte en aangezien 

het zo droog was, besloot de leiding om waterspelletjes te spelen. De leiding voor-

zag zelfs een zwembad. S ‘Avonds  hebben we nog een klein gezamenlijke gespeeld 

met de sloebers. 

Vrijdag werden de leeuwtjes bedreigd 

door een andere stam. De leeuwkes 

moesten dus samen werken om deze 

stam te vernietigen. Dit lukte aan de 

hand van een heksendrankje. Daarvoor 

moesten ze enkele opdrachten voltooi-

en. In de namiddag speelden we het spel 

van de jonghernieuwers en werden we 

uitgebreid gewassen. En ‘s avonds was 

het dan een feestje met muziek. 

Zaterdag was het zo ver. In de voormiddag mochten de leeuwkes op de kabelbaan. 

Daarna was het tijd voor de lekkere BBQ. Na de middag speelden we groot geza-

menlijk. Het was bubbel tegen bubbel. We deden het zeer goed en we eindigden in 

de top 3. Later op de avond mochten we onze regendans opvoeren aan de andere 

leden. Wat een ervaring was me dat. De leeuwkes deden vol enthousiasme mee en 

genoten van ieder moment. En het zotste moest nog komen. Voor de meeste een 

eerste keer groot kampvuur. 

Na een gezellige avond kropen de leeuwkes moe in hun bed want de volgende och-

tend kwamen de mama’s en papa’s. Wij hopen dat jullie een topkamp achter de rug 

hebben want de leiding heeft zich rot geamuseerd! Bedankt voor het mooie kamp 

en misschien tot volgend jaar! 

De leeuwkesleiding 

Dennis, Stan, Helen, Thibau, Jente, Luna en Milan 
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Sloebers 
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DE Olympische spelen 

Beste sportliefhebber 

Het verschrikkelijke 

nieuws dat de Olympische 

Spelen in Tokio geannu-

leerd werden, sloeg bij u 

en de hele sportwereld in 

als een bom. Topatleten 

van over de wereld had-

den zich jaren zowel fysiek 

als mentaal voorbereid 

maar zagen plots hun plannen in rook opgaan. Gelukkig zorgde KSA Ahoy Vinkt voor 

een volwaardig alternatief en brachten de Olympische Spelen gewoon naar België, 

in Roborst. Het Vinktse sportcomité stelde zijn selectie samen en die bestond uit de 

Sloebers weliswaar.  Om een moderne universele atleet te worden, moesten de 

Sloebers de volgende disciplines doorstaan: zwemmen, uithouding, springen, bal-

spelen en kracht. 

MAANDAG 

Ons avontuur begon deze keer niet aan het befaamde station van Deinze, maar on-

ze sloebers kwamen toe met de auto in Roborst. Dit kwam heel goed uit voor som-

migen om enkele illegale middelen over de grens zien te smokkelen. Daarom wer-

den op de eerste dag de valiezen van de leden gecontroleerd op doping. Het ge-

bruik van stimulerende stoffen om sportprestaties te verbeteren staat in de sport-

wereld gelijk aan de hoogste vorm van bedrog. Gelukkig werd er niets illegaals ge-

vonden, behalve enkele kilo’s snoep dan. 

In de namiddag begonnen we met ons eerste spel. De sloebers kwamen terecht in 

de maffiawereld en wilden zo snel mogelijk grof geld verdienen. De sloebers moes-

ten zoveel mogelijk doping over de grens te smokkelen. Die konden ze verkopen 

aan Vladimir Poetin die de doping dan zou overhandigen aan de Russische atleten. 

Al snel bleek dat er enkele geboren smokkelaars waren bij de sloebers. Zo had Miel 

in korte tijd een gigantisch dopingimperium uitgebouwd en werd hij zo schandalig 

rijk. De meisjes vonden het dan weer verstandiger om samen te werken en een kar-

tel te vormen. Na deze drukke dag waren de sloebers voorbereid op de echte disci-

plines. 
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DINSDAG 

 

Zoals echte atleten sprongen de sloebers 

heel vroeg uit de veren, iets te vroeg zelfs 

voor sommigen onder de leiding. Ze spron-

gen niet voor niets uit hun bed, de discipline 

van vandaag was namelijk springen! Hoog-

springen en verspringen maken al een lange 

tijd deel uit van de olympische sporten, 

maar als het van ons afhangt horen jutezak-

springen en fietsbandspringen daar ook bij. 

De sloebers werden onderverdeeld in 4 

groepen die elk een land representeerden. 

Onderling werd dan uitgevochten wie het 

verst, hoogst, snelst en langst kon springen. 

 

Opeens bleek dat de olympische vlam, die de leiding in het heilige Vynkt had ont-

stoken,  gedoofd was. Al snel bleek dat dit kwaad opzet was en de sloebers moesten 

ontdekken wie het gedaan had. Aan de hand van enkele tips die ze verdienden tij-

dens het spel werd het al snel duidelijk dat het Louis Coene was! De sloebers na-

men hem te grazen en Louis kon niet anders dan het vuur gaan aansteken in Vynkt. 

Gelukkig had zijn broer Thibo de goede gewoonte om ’s ochtends te gaan lopen, 

dus deed hij even een kleine omtoer en bracht ons het vuur terug. 

 

Om deze dag af te sluiten vertelden we nog enkele verhaaltjes en luisterden we hoe 

de sloebers de coronatijd hadden ervaren. Het was ook voor hen een moeilijke peri-

ode waarin ze hun vrienden amper konden zien. We waren dan ook heel blij dat het 

kamp kon doorgaan en toch nog voor een geslaagde vakantie konden zorgen. 
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WOENSDAG 

 

Woensdag stond er een helse opdracht klaar voor de sloebers. Lukt het hen om een 

hele tocht uit te stappen? Daarvoor is een goede conditie en veel doorzettingsver-

mogen nodig, twee eigenschappen die broodnodig zijn voor elke atleet. Na het ont-

bijt maakten we zelf ons lunchpakket: een paar boterhammen, een appel, een koek, 

een hardgekookt eitje (proteïnen zijn belangrijk voor de spiergroei) en voldoende 

water. De leeuwkes vergezelden ons bij onze tocht. Hoewel we ons niet in Wallonië 

bevonden waren de heuvels van de Vlaamse Ardennen niet te onderschatten! Ge-

lukkig hadden we al twee dagen getraind dus kon iedereen de tocht uitstappen. We 

kwamen aan in een speelbos. Daar aten we ons lunchpakket op en konden we even 

uitrusten. Wanneer we terug vertrokken kwam opeens onze boer met zijn tractor af 

die de leden zelf wou voeren naar de weide. De sloebers bedankten de boer vrien-

delijk en zeiden dat ze veel liever zelf terug wilden stappen en lieten de leeuwkes 

plaatsnemen in de tractor. Toch straffe atleten, nooit opgeven, blijven gaan. 

 

Toen we aankwamen op de weide wasten we ons en ’s avonds schreven we een 

kaartje naar onze ouders. Het werd snel donker en de sloebers vielen meteen in 

slaap. Het was een lastige maar mooie dag. 

 

DONDERDAG 

 

Vandaag bevonden we ons in een compleet nieuwe omgeving en moesten we alle 

sporten uitvoeren in het water. Gelukkig was er die dag warm weer voorspeld. Als 

opwarmertje speelden we eerst enkele kleine waterspelletjes zoals een spons door-

geven met de voeten, een fles vullen met water door enkel gebruik te maken van je 

mond en als eerste een bevroren T-shirt aandoen. 

 

In de namiddag hadden we het geniale idee om een beektocht te maken in een ijs-

koude beek. Om voor extra plezier te zorgen hadden we enkele opblaasdieren voor-

zien voor de sloebers. De sloebers deinsden niet terug van het koude water en 

sprongen direct in de beek onder leiding van badmeester Jensen. Na het lekkere 

avondeten speelden we nog klein gezamenlijke 

met de leeuwkes. We speelden Napoleon, 

schipper mag ik overvaren en natuurlijk ook dik-

ke bertha. 
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VRIJDAG 
 
Wie waren de grootste krachtpatsers bij onze sloebers? Maar 1 manier om dat uit 
te zoeken: militaire drill! We hielden het niet enkel bij pompen en sit-ups natuurlijk. 
Als eerste moesten de sloebers zo lang mogelijk een metalen stoel voor zich hou-
den, hierin was Leon de duidelijke winnaar. Daarna plaatsten we de sloebers in een 
kring en moesten ze elkaar eruit duwen, enkel met behulp van het achterwerk. Hier 
kwam een verrassende winnaar uit de hoek, namelijk Helena! De leiding was onder 
de indruk en daarom besloten ze om het opnieuw te doen maar dit keer door op 1 
been te springen en elkaar eruit te duwen. Opnieuw won Helena, ze liet zien dat ze 
haar mannetje kan staan! 
 
Vrijdagavond betekent traditioneel ook een feestje! Dit hadden we wel verdiend na 
een week van strikt diëten en sporten, tijd om te zondigen. Samen met de leeuwkes 
zaten we aan het kampvuur tegenover de jongknapen. Het werd een geweldige 
avond waarbij we dansten rond het kampvuur en luid meezongen met de muziek 
die door de boxen knalde. Een lekker hapje en een drankje ontbraken natuurlijk 
niet. 
 
ZATERDAG 
 
De voorlaatste dag brachten we alles in gereedheid voor ons toneeltje van die 
avond. De jongens knutselden aan hun schermoutfit en verfijnden hun vechttech-
niek. Siet bleek een geboren actrice te zijn en kon ook al aardig presentator spelen. 
In de namiddag speelden we groot gezamenlijke met alle groepen. Elke bubbel 
werd in groepjes verdeeld en streden zo voor de overwinning. Hierna hadden de 
koks als dessert lekkere pudding voorzien.  ’s Avonds was het tijd voor het opvoeren 
van ons toneeltje. Het liep eerst nog wat stroef maar daarna kwamen ze volledig in 
hun rol en het toneeltje was geslaagd. Ook de leiding kwam met een toneeltje 
waarbij ze de leden imiteerden, dit vonden ze natuurlijk hilarisch. Als afsluiter van 
de avond volgde het grote kampvuur. Samen zongen we liedjes en kregen lekkere 
hapjes voorzien door de koks. 
 
ZONDAG 
 
We stonden vroeg op want onze ouders kwamen ons halen. We maakten onze va-
lies, ruimden onze matras of stapelbed op en namen afscheid van de leiding. Na 
een week van trainen en natuurlijk ook veel plezier kunnen we zeggen dat de sloe-
bers geslaagd zijn in hun opleiding en echte atleten zijn! 
 
Senne, Jordi, Richard, Kato, Fien, Louis en Jensen 
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Jongknapen 
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Youtube voor dummies 

Om met een cliché te beginnen: Dit was hoe dan ook een speciaal jaar. Geïnspi-
reerd door het vele online gebeuren kwam de jongknapenleiding op het idee om dit 
jaar op kamp een gooi te doen naar het fabuleuze youtubeleven. 
 
Maandag 
 
Na enkele KSA-loze maanden kwamen de jongknapen enthousiaster dan ooit toe op 
de weide. Dit konden we alleen maar toejuichen. We hadden er zelf namelijk ook 
super veel zin in. In de voormiddag werd gezellig de tent ingericht en werd er heel 
veel bijgepraat. 
 
In de namiddag kwamen we tot de logische conclusie dat er op de kampweide geen 
wifi is. Zo wordt het wel heel moeilijk om onze YouTube carriere te lanceren. Er 
moest dus een 4G verbinding gemaakt worden. Maar dit kost handen vol geld. Om 
snel een grote som geld op te scharrelen trokken we de illegaliteit in (maar mondje 
dicht ). De leiding had een handeltje in gestolen goederen opgezet tussen twee 
zwendelaars. Maar deze kochten niet graag goederen van de andere op. Dus daar-
om moesten de jongknapen soms een klusje voor hen opknappen. De meisjes had-
den het spel goed bekeken en vormden samen enkele groepjes om samen te leggen 
en zo grotere winst te kunnen maken. Vooral Sade, Lise en Siska ontpopten zich tot 
echte criminelen. Ook voor Jibbe waren de opdrachten een koud kunstje. Enkelen 
liepen helaas met een grote som geld tegen de lamp bij de douane voordat ze dit 
veilig stelden. Zo moesten ze soms een grote achterstand goedmaken. Janne en 
Janne lieten zich geen tweede keer vangen en werden vaste klant bij de bank. Uit-
eindelijk werd er meer dan genoeg geld verdiend om bakken 4G binnen te halen. 
Ons YouTube kanaal kon dus bescheiden van start gaan. 
 
Om even te bekomen van al dat geloop en het 
warme weertje koelden de jongknapen maar 
al te graag af door middel van een beekverken-
ning. Wout dacht dat het een goed idee was 
om dit in zijn pull te doen. Weinigen snapten 
hier de bedoeling van. Geleidelijk ontaarde de 
tocht in een race, waarbij Yerne, Koben en 
Fries lange tijd nek aan nek lagen. Maar het 
was uiteindelijk Yerne die het eerst over de 
meet kwam. 
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We eindigden de dag met onze eerste Youtube video voor ons kanaal. Hier werd 

een quiz georganiseerd waarbij onze jongknapen niet alleen op kennis getest wer-

den maar ook op de sterkte van de blaas. Bij een fout antwoord moest een glas wa-

ter gedronken worden. Met goede antwoorden kon een plasbeurt verdiend wor-

den.  Het team met de meeste plasbeurten op het einde won. We werden in drie 

teams verdeeld. Gemma en Lena vormden het quizmaster duo. Hier leerden we dat 

een dolfijn geen vis is, een spin geen insect is, een olifant niet kan springen, ... maar 

vooral dat een jongknaap een erg kleine blaas heeft. 

Dinsdag 

Na een fantastische eerste dag waren de 

jongknapen al vroeg uit de veren. Na het 

poetsen van de tanden en een stevig ontbijt 

maakten we bekend dat we per ongeluk 

twee kanalen gelanceerd hadden. Om te be-

slissen met welk kanaal we verder gingen na-

men ze het tegen elkaar op in challenges die 

door Youtube zelf opgesteld waren. De jon-

gens namen het op voor “team tof” en de 

meisjes voor “team supertof”. De opdrachten 

gingen van zo veel mogelijk marshmellows in 

je mond steken tot een soort van cup chal-

lenge of zelfs een appel met choco rond eten zonder handen. Vooral dat laatste 

zorgde voor veel jolijt en plezier. Sade nam het op tegen Tycho. Het bleek dan ook 

helemaal niet evident te zijn. Na enkele minuten ware hun gezichten al helemaal 

besmeurd met choco. Maar van een eerste hap was er nog geen sprake. Uiteindelijk 

was het Sade die als eerste door de appel beet en zo meer grip kreeg om hem hele-

maal te verorberen. Even later werd Gemma verslagen door Koben bij het armwor-

stelen. Het werd nog een spannende strijd maar uiteindelijk gingen de meisjes aan 

de haal met de zege en gingen we dan ook met dit kanaal verder.  

In de namiddag hadden we geleerd dat de grootste Youtube hits bestaan uit film-

pjes waar de deelnemers eens goed door het slijk gingen. Dit moesten we dan ook 

eens proberen. Geblinddoekt en met vuile kleren vertrokken de jongknapen op een 

veelbelovend tochtje door de weide. Bij het bos aangekomen voelden ze opeens 

nattigheid. Liters verf, chocopoeder, spaghettisaus, kikkerdril en eigeel moesten er 

aan geloven. Iedereen voelde zich goed gezegend maar dit kon hen weinig deren. 

Ze zijn tenslotte KSA’ers. En alles voor de roem! Na de zegening speelden we nog 

enkele duelspellen zodat iedereen een gelijke lading kreeg. We sloten af met een 

verplichte! beektocht om letterlijk het groen van achter de oren weg te krijgen. 



22  

 

‘s Avond speelden we nog wat pictionary waarbij het tekentalent van Lise echt flo-
reerde. De extra variant van pictionary zorgde pas echt voor hilariche taferelen. 
Hierbij moest op een blad op de rug van een ander getekend worden. Die moest op 
zijn/haar beurt op het gevoel deze tekening na maken. We zagen enkele speciale 
schetsen passeren maar ook nu en dan een klein succesje. Ons kanaal had een goe-
de doorstart gemaakt. 
 
Woensdag 
 
Toen we woensdagochtend na het ontbijt van start wouden gaan merkten we een 

groot probleem. Onze zuurverdiende 4G verbinding was weggevallen. Na enkele te-

lefoontjes naar de klantendienst, waar we van het kastje naar de muur werden ge-

stuurd, besloten we het hef in eigen handen te nemen en een persoonlijk bezoekje 

te brengen aan onze provider. Gelukkig bevond deze zich in Brakel, wat te voet goed 

te doen viel. 

Na het aantrekken van onze beste stapschoenen, het voorbereiden van de lunch-

pakketten en het smeren van wat zonnecreme zwaaiden we de rest op de kampwei-

de uit en vertrokken we vol goede moed. De 

eerste kilometers maalden vlot onder de voe-

ten door en al snel was het tijd voor een eerste 

pauze. We controleerden nog even onze ver-

binding maar deze gaf nog steeds geen teken 

van leven. Dus besloten we maar verder te 

gaan. 

We passeerden enkele wilde paden waar we 

continu brandnetel moesten ontwijken met on-

ze korte broek. En even verder kwamen we een 

prachtig duo paarden tegen die even nieuws-

gierig gedag kwamen zeggen. Op de 2e pauze 

aten we gezellig ons hardgekookt eitje en con-

troleerden weer tevergeefs onze verbinding. 

Net voor we op het kantoor van onze provider arriveerden kwam Jana aandraven 

met het nieuws dat we terug een goede verbinding hadden. Om dood te vallen! 

Heel onze tocht was voor niets. Gelukkig was er in de buurt een leuke speeltuin 

waar we nog even gezellig konden vertoeven en bekomen van de lange tocht. Ella, 

Laura en Janne VD lieten zich direct volledig gaan op de kleine kabelbaan. Andere 

maakten dan weer het speelhuisje onveilig. Het leverde wel mooi materiaal op voor 

onze nieuwste Youtube video. 
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De terugtocht verliep vlotjes. Onder muzikale begeleiding van Jonas werden de ke-
len opengezet en volgde een legendarische mars richting de weide. De sfeer zat 
zeer goed en in geen tijd stonden we terug aan onze vertrouwde tent in Roborst. 
 
Ondanks onze vers herstelde dataverbinding bestond onze avond ironisch uit het 
communiceren met het thuisfront via briefkaart. 
 
Donderdag 
 
Donderdagmorgen ging het opstaan niet meer zo vlot als voorgaande dagen. Zou de 
tocht van de dag daarvoor daar iets mee te maken gehad hebben? Hoe dan ook 
voorspelden de donkere wolken bij het ontbijt niet veel goeds. 
 
In de voormiddag troffen we dan ook voorbereidingen voor onze live sessie die we 
zaterdagavond zouden streamen. Net zoals vorig jaar begon Yerne alweer te knutse-
len alvoor er beslist was wat we uiteindelijk zouden opvoeren. Het was even zoeken 
maar na een constructieve brainstorm kwam er al snel een klein script op de prop-
pen. Jana en Laura, Tycho en Wout en Lise en Siska vormden goede knutselduo’s. 
Terwijl de rest verder werkte aan het verhaal. 
 
Gelukkig klaarde het over de middag op 
en werd het zelfs een wat zwoelere na-
middag. Na al dat werk voor ons kanaal 
hadden we wel wat afkoeling verdiend. 
We trokken onze zwemkledij aan, tank-
ten liters aan fris water en met een groot 
zeil en bruine zeep zagen alle jongkna-
pen wel wat we van plan waren. Na een 
kort partijtje kussertje, waarin bleek dat 
de gemiddelde jongknaap toch erg verle-
gen is diep vanbinnen, gooiden we het 
over een andere boeg. Onze levende 
bowlingbaan kon op veel succes reke-
nen. Eindeloos werden onderlinge toer-
nooien georganiseerd. Elise bleek hierin 
onverslaanbaar kampioen, nog een verborgen talent … 
 
Hierna konden we smullen van de heerlijke wentelteefjes van ons koksteam verge-
zeld van wat bloemsuiker of bruine suiker. We aten allemaal ons buikje rond. Laura 
verbrak zelfs haar persoonlijk record door maar liefst 7 exemplaren achter de kiezen 
te werken. Oprechte felicitaties! 
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Vrijdag 

Deze morgen stond een uitgebreid ontbijt op het programma. Het hoeft dan ook 

geen zeggen dat de jongknapen vliegensvlug aan tafel zatten. Een eitje met een 

goede portie spek, vijf soorten fruit, cornflakes en nog een yoghurt. Het kon niet 

op. En het smaakte blijkbaar, want het was verbazend stil aan tafel. 

Een goede portie energie konden we 

wel gebruiken. Want we hadden nog 

veel werk voor de boeg om ons Youtu-

bekanaal van de grond te krijgen. De al-

oude methode om aan veel kijkers te 

geraken is natuurlijk nog steeds het 

klakkeloos kopieëren van een ander zijn 

succesformats. Daarom begonnen we 

met “The Egg Challenge” waarbij de 

jongknapen quizvragen kregen en bij 

een fout antwoord een ei moesten bre-

ken op hun hoofd. Gelukkig waren de 

meeste gekookt en bezorgde hen dit 

geen vies hoofd. De verassing zat na-

tuurlijk in het feit dat er hier en daar een rauw ei tussen zat wat wel voor veel ver-

maak zorgde. Er zat ook soms een erg hardgekookt ei tussen. Om die te kraken 

moest je al een echte keikop hebben. 

Daarna haalden we een watermeloen en een grote zak elastiekjes tevoorschijn. 

Iedereen wist natuurlijk wat dit betekende. Velen hadden dit al gezien op Youtube, 

maar nog nooit zelf gedaan. Vandaag was de dag dat ze een watermeloen zouden 

doen exploderen met behulp van elstiekjes. Ze waren dan ook door het dolle heen. 

Iets te hard zelfs, want de meloen was al ontploft voor Jonas de camera kon halen. 

Gelukkig hadden we nog een meloen achter de hand. De jongknapen hadden hun 

lesje geleerd en gingen nu veel beheerster te werk. Dit zorgde voor prachtig beeld-

materiaal. Hiermee zou ons kanaal zeker een boost krijgen! 

In de namiddag stond ook een hoogvlieger op het programma. We maakten tie-

dyes, zelf gekleurde t-shirts. De meisjes keken hier al heel lang naar uit. Verassend 

waren de jongens ook enthousiast en deden hun uiterste best om een mooi t-shirt 

te creëren. Na enkele uren intrekken konden we onze creaties bewonderen. Er za-

ten enkele ware pareltjes tussen. Lise haar t-shirt was zeer geslaagd! Maar ook die 

van Ella verdient een eervolle vermelding. 
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Vrijdagavond was het tijd voor het jaarlijkse feestje. Een klein kampvuur, marshmel-
lows op een stok, chips en frisdrank vormden het decor voor een gezellige avond. Er 
werd wat bijgepraat over de leukste momenten van het kamp tot nu toe en hoe ze 
de tijd sinds de lockdown hadden doorgebracht. Toen de leeuwkes en sloebers aan-
sloten werden enkele leuke liedjes gezongen en lieten de jongknapen zich helemaal 
gaan. Uit volle borst zongen ze de plaatjes mee en haalden hun beste dansbenen 
boven. 
 
Zaterdag 
 
De laatste dag beloofde een drukke dag te 
worden. Er moesten nog veel voorberei-
dingen getroffen worden. Onze live-sessie 
viel die avond al! Hier en daar werd nog 
wat bijgeschroefd aan het script en de laat-
ste decorstukken werden in allerijl gefabri-
ceerd. Daarnaast moestten we nog iets 
voorbereiden voor Gemma en Lena. Want 
voor hen was het helaas hun laatste jaar in 
de leiding. Meestal wordt een liedje ge-
schreven om hen te bedanken. Maar om-
dat er maar niets op tafel kwam werd er 
besloten om een melig toneeltje voor te 
bereiden. Nog een paar keer repeteren en 
de voormiddag zat er al weer op. Tijd om 
te genieten van een heerlijke barbecue. 
 
In de namiddag was het tijd voor gezamen-
lijke. Dit jaar een beetje anders uiteraard. 
Iedereen bleef in zijn bubbel en zo vorm-
den we drie teams. Team 1: leeuwkes en 
sloebers, team 2: jongknapen en team 3: jonghernieuwers. Er waren vijf diciplines. 
Waarin telkens punten te verdienen waren naargelang de eindstand. De eerste op-
dracht was een klerenketting maken. Onze bubbel startte al met een serieuze ach-
terstand want we waren de kleinste groep. Niet echt eerlijk zou je zeggen, tot het 
startsschot weerklonk. We toonden ons weerbaar en gaven al snel de andere groe-
pen het nakijken. Als een geoliede machine werkten we ons naar de overwinning. 
De volgende opdracht was simpel. Ga met zo veel mogelijk personen op twee bak-
ken staan. Ook hier deden we ons uiterste best en kwamen op een mooie tweede 
plaats. Na nog drie andere superleuke wedstrijden kunnen we met trots melden dat 
de kleine jongknapenbubbel gingen lopen met de overwinningstrofee! 
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Nog even een generale repetitie en we waren er 
klaar voor. Een regenachtige avond kondigde zich 
aan. Gelukkig zaten we mooi droog onder de 
shelters en konden we genieten van enkele hilari-
sche taferelen tijdens de toneeltjes van de leeuw-
kes en sloebers. Daarna was het aan de jongkna-
pen om hun live-sessie te brengen. We hadden 
veel kijkers en merkten dat we hen goed konden 
plezieren. Onze missie was dus geslaagd. Ons ka-
naal was succesvol gelanceerd en kon aan zijn 
klim naar de top beginnen. 
 
Zoals de traditie het voorschrijft eindigden we 
het kamp met een reusachtig kampvuur waar de 

knapen al enkele dagen aan het zwoegen waren. Het KSA-lied en vele andere klas-
siekers passeerden de revue. Onder de zachte warmte van de reusachtige vuurzee 
knabbelden we nog op een kleine attentie van de koks. 
 
Zondag 
 
Helaas komt aan alle mooie liedjes een einde. In de namiddag verwachtten we de 
ouders om hun flinke spruit op te halen. Het was dus alle hens aan dek om de valie-
zen en rugzakken terug op een redelijke manier in te pakken. En de tent die her-
schapen was tot een slagveld moest weer spik en span liggen. Veel werk dus maar 
we brachten het tot een goed eind. 
 
Jibbe, Tycho, Thibo, Sade, Koben, Yerne, Laura, Lise, Siska, Elise, Fries, Ella, Wout, 
Jana, Janne en Janne bedankt voor het mooie kamp!!! 
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knapen 
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Kamp Waes 
Op 17 julli vertrekken 17 dappere knapen naar Roborst. Daar gaan ze de ultieme 

proef aan, namelijk Kamp Waes. Tien dagen lang worden hun fysieke, mentale 

krachten en hun teamspirit op proef gesteld. De knapen zijn gewaarschuwd! 

Het kamp begon al met een zware fysieke proef. De knapen moesten vanuit Vinkt 

een fietstocht van maar liefst 40km afleggen richting Roborst en dat op een vrijdag-

voormiddag. De leiding mocht van geluk spreken dat iedereen het heeft gehaald. 

Na de fietstocht  komen de knapen aan op de kampweide, klaar om de ultieme 

proef verder te zetten. Om te beginnen kregen de knapen een rondleiding door de 

weide, werd het kampthema voorgesteld en werden de coronaregels duidelijk uit-

gelegd. Hierna mochten de knapen op een zelfstandige manier hun patrouilles op-

stellen, bij de ene groep ging dit iets vlotter dan de andere. Doordat het 18-

urenspel jammer genoeg niet door mocht gaan, hebben de leden een heel week-

end gewerkt aan hun constructie waar ze elke avond in konden chillen, spijtig ge-

noeg  werd de constructie verwoest door een storm op zee.  

Maandag begon 2-daagse! Maar dit verliep toch anders dan gepland. Doordat we 

niet mochten overnachten buiten de kampweide, moesten de knapen telkens na 

hun zware tocht terugkeren naar de weide. Op maandag stond een oriëntatieloop 

op de planning, de knapen stappen van plaats naar plaats en op elk punt kregen ze 

een woord. Als de knapen alle woorden hadden gekregen, was de opdracht om de 

juiste zin ‘weet dat iedereen zijn zwakheden heeft’ te vormen. Anders konden ze 

niet meer terug naar de weide…  
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Als afsluiter van de dag maakten de knapen hun eigen podium voor het karaoke-

spel. Na het vele gezang, gedans en gelach konden we met uitgeputte ogen gaan 

slapen. Dinsdag was dag 2 van 2-daagse. Dit was een zwaardere tocht, grotendeels 

te maken door het te warme weer. Maar de knapen bleven toch doorstappen en 

kregen veel respect van de leiders. Woensdag waren we alleen op de weide( de an-

dere leden waren op dagtocht) en het was het ideale moment om aan het kamp-

vuur te beginnen. We verzamelden de balken en begonnen aan het skelet. ‘s Mid-

dags konden de knapen genieten van ribbetjes op de BBQ. Donderdag stond er een 

nieuwe proef te wachten op de knapen, een team en uithoudingsproef. Met de fiets 

vertrokken de knapen naar The Outsider in Oudenaarde. Het was zo’n zware tocht 

dat er 2 leden zijn moeten afvallen, ze vonden dit zo jammer dat ze in de terugweg 

op hun tanden beten en de tocht konden afmaken. De knapen moesten door het 

moeraspad. Door samen te werken konden ze droog blijven, anders vallen ze in het 

water. 

Vrijdag werd er hard gewerkt aan het kampvuur en het toneeltje. Dankzij de buur-

vrouw van de boer was er genoeg hout om het kampvuur te vullen en hadden we 

genoeg tijd om het toneeltje in te oefenen. ’s Avonds was er een wel verdiend 

feestje. Zaterdag zwoegden ze nog een laatste keer aan hun kampvuur en staken 

het die avond in brand. Dit was een teken dat ze kamp Waes hadden overleefd! 

Bedankt leden voor het mooie kamp! 

Leden die deelnamen aan kamp Waes: 

 Lucas Vanderbeken 
 Lowie De Graeve 
 Joren Van der Plaetsen 
 Pieter Coene 
 Pablo Verschuere 
 Marit Torfs 
 Kasper Van Parys 
 Marie Van steenkiste 
 Lisa Rogge 
 Kristan Prins 
 Yben Lauwers 
 Fenna Devooght 
 Stef Ghijselinck 
 Nette Bruyneel 
 Karsten Rogiers 
 Myrddin Claeys 
 Tille Heyerick 
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Jonghernieuwers 
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babyborrel 
Waar gaan we beginnen? Na lang 

wachten en onzekerheid werd ons 

gemeld dat we toch op kamp konden 

vertrekken. Wij, de leiding van de 

jonghernieuwers, waren verheugd en 

begonnen meteen met ons kamp in 

elkaar te steken. Wij wouden de ver-

loren tijd van het afgelopen semester 

inhalen door er een spetterend kamp 

van te maken. Er waren ook heel wat 

jonghernieuwers die hun laatste jaar kamp tegemoet kwamen dus was er maar één 

opdracht: een onvergetelijk kamp. 

De planning verliep wat anders dan normaal, 

we vertrokken vrijdag aan ons welgekend Zol-

derken, 8:30 stipt met de fiets. Een uitgestip-

pelde fietstocht bracht ons naar een Vlaamse 

kampweide. Eenmaal aangekomen kregen de 

jonghernieuwers hun eerste opdracht, hun 

slaaptenten opzetten. Na heel wat getreuzel 

begon het grootste deel van de jonghernieu-

wers toch hun tent op te zetten. Vooral de 

eerstejaars hebben ons verrast, hun tent 

stond in mum van tijd op. De tweedejaars 

daarentegen hadden het heel moeilijk, met 

wat ongeluk hadden ze hun tent pal in het 

midden van een koeienstront opgezet. Ahja, 

Arthur zat erbij en keek ernaar. ’s Avonds had 

de leiding een alternatief voorbereid voor het 18-uren spel. Het alternatief: dilem-

matocht,  de jonghernieuwers werden voor aartsmoeilijke dilemma’s gesteld, zo 

konden ze zelf hun kilometers beslissen. 

 



34  

 

Na een lastige vrijdag had de 

leiding gekozen voor een rusti-

ge zaterdag. Met ons thema 

‘babyborrel’ in het achterhoofd 

had de leiding het spel ‘op zijn 

hondjes’ uitgevonden, de 

naam zegt genoeg. In de na-

middag wouden we hun sjor-

kunsten eens zien en bouwden 

we een tribune voor onze ba-

byraad. De eerste ongelukkige 

van onze babyraad was Tijl, hij 

mocht eens proeven van de mannelijke leiding. 

 

Zondag was het tijd voor de durvers onder ons uit te testen, de leiding had een heu-

se kabelbaan op de weide voorzien. Zoals ze zich zelf graag noemen ‘stoere man-

nen’, gleden ze dan ook allemaal van de kabelbaan. Behalve leidster Lisa stelde te-

leur! In de namiddag werden onze leden gedoopt, niet met heilig water maar met 

etensresten en verf. We kunnen je vertellen voor de leiding was het een plezier, 

voor de leden daarentegen… 

 

De volgende drie dagen hadden wij niet te klagen, 

onze baby’tjes hebben enorm goed gestapt. 

Maandag 25 km, dinsdag wederom 25 km en 

woensdag zijn we op tocht gegaan met de fiets.  

Woensdag had de leiding een moerassentocht 

voorzien in The Outsider te Oudenaarde, vooral 

Arthur en leider Arnout waren sterk in hun even-

wicht behouden. Stoere Thibo daarentegen had 

het wat moeilijk met de trapladder en zijn arm-

spieren. Na dat ze drie dagen heel flink waren had 

de leiding hun beloond met frietjes van de frituur. 
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Donderdag en vrijdag hebben we het rustig ge-

houden, eerst wat bleintjes van Margot openge-

prikt met de nodige drama erbij. Elk jaar op kamp 

worden de jonghernieuwers voorbereid op het lei-

ding geven, dit jaar konden ze het spel jammer ge-

noeg niet uitvoeren. De leden hadden een spel in 

elkaar gestoken en deze afgegeven aan de leeuw-

kesleiding. Op het einde van de dag kregen we te 

horen dat het spel geslaagd was en dat het goed in 

elkaar zat, dikke chapeau voor jullie! 

 

Zaterdag was het zoals altijd tijd voor gezamenlij-

ke, coronaproof vanzelfsprekend. ‘s Avonds werd 

er weer met grote ogen naar de toneeltjes gekeken van zowel de leden als de lei-

ding. Om af te sluiten aan een enorm mooi kampvuur liedjes te zingen. Het kamp 

zat er alweer bijna op! 

 

Zondag werden de leden aan het werk gezet, eerst hun eigen valiezen en tenten op-

ruimen voor ze de leiding wat hielpen met de weide. Wij willen onze leden bedan-

ken voor het fantastisch kamp, we hebben ons enorm geamuseerd en wij hopen jul-

lie ook! 

 

Vele kusjes jullie favoriete leiding 

Arnout, Michiel, Lisa, Maud en Stephen 
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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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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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Startdag 
Op 13 september organiseerden we ondanks corona onze startdag voor alle oude 
en nieuwe leden van onze KSA. Dit was een eerste kans voor de leden om kennis te 
maken met hun nieuwe leiding en nieuwe vriendjes. Helaas konden we dit jaar niet 
naar de kerk gaan. De groepen werden verdeeld op het speelplein, ’t koerke en de 
parking zodat de coronaregels gerespecteerd konden worden. De wantjes en 
leeuwkes traden talrijk op aan ’t koerke. Ze maakten kennis met elkaar en speelden 
enkele kleine spelletjes. De sloebers en jongknapen kwamen samen op de parking 
waar ze kennismakingspelletjes speelden en Chinese voetbal. De knapen en jong-
hernieuwers verzamelden op het speelplein en konden hier even op het springkas-
teel springen.  
 
Rond 12u gingen de groepen elk om beurt bij de koks om te smullen van een heer-
lijke hamburger.  

Na dat ieder zijn maagje had gevuld was het tijd 
om terug te spelen. De jongste groepen speel-
den samen op het speelplein. Om nog een laat-
ste keer te genieten van het warme weer heb-
ben we een waterslide gemaakt waar de leden 
op konden slieren. Ze sprongen ook rond op het 
springkasteel. 
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De leeuwkes en sloebers speelden een postjesspel in groepjes. De groepjes deden 
een duel tegen elkaar en kregen hierbij verf op hun neus om dan een mooie teke-
ning mee te maken. De winnaar kreeg natuurlijk de meeste verf.  

 
 
 

De oudste groepen trokken met hun fiets naar Poekebos. Hier speelden ze het grote 
organenspel. De dieren in Vinkt hadden een ziekte waardoor ze al hun organen ver-
loren. De leden probeerden met z’n allen zoveel mogelijk organen te verzamelen 
voor de zieke dieren. De leden waren iets te enthousiast waardoor sommige orga-
nen beschadigd raakten. Met alle verzamelde organen, sommige in goede staat en 
sommige in mindere staat fietsten we terug naar ’t Zolderke om een mooie dag af 
te sluiten.  
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Vergaderingen 
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wantjes 
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Op 27 september hadden de wantjes 
hun eerste vergadering. Met wat nieu-
we leden erbij konden we van start 
gaan met het nieuwe ksa-jaar. De 
wantjes waren met 10 en kwamen 
met volle goesting toe op de eerste 
vergadering. Eerst speelden de want-
jes wat in het zand, schommelden en 
liepen erop los. Dit gevolgd door een 
prachtig zelfgemaakt kunstwerk met 
hun voeten en handen. Met verf aan 
de handen en voeten gingen ze op het 
witte doek af. Eventjes de handjes en 
voeten afkuisen en dan een drankje 
drinken. Gevolgd door weer wat leuke 
spelletjes.  
 
Groetjes wandjesleiding 
 
 

 

Knutselen 



52  

 

leeuwkes 
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19 september was het zo ver de 
eerste vergadering van de leeuw-
kes. Ze keken er allemaal naar uit 
en waren dan ook met een groot 
aantal aanwezig. 
 
Toen alle leden aangekomen wa-
ren trokken we samen naar het 
speelpleintje om daar een paar 
leuke spelletjes te spelen. We be-
gonnen met een aantal kennisma-
kingsspelletjes om elkaar beter te 
leren kennen. Daarna speelden 
we een paar toffe balspelletjes. Nadien was het tijd voor een kleine rust pauze met 
een drankje. Daarna hadden we het geniale idee om een verfspel te spelen dat von-
den de leden natuurlijk een goed idee. De bedoeling van het spel was om zo snel 
mogelijk een doos vol te schilderen. De verf konden ze verdienen door allemaal 
gekke opdrachtjes te doen. Toen de doos vol verf hing werd de overige verf gebruikt 
om zichzelf te bekladden met als gevolg dat de leden ook helemaal onder de verf 
zaten. Nadat we helemaal vuil waren was de vergadering afgelopen en mochten de 
leden met hun mooie verf hoofdjes naar huis. 

EchtE picasso’s  
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Sloebers  
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Op onze eerste 2 vergaderingen heb-
ben we verschillende leuke spelletjes 
gespeeld zoals verschillende kennis-
makingsspelletjes waarbij je elkaars 
naam moet zeggen zoals iemand die 
een ander met een krant degene moet 
slaan waarvan de naam is gezegd dus 
ze moesten zo rap mogelijk iemand 
anders zijn of haar naam zeggen daar-
na hebben we nog de stoelendans, 
jantje zegt en moordenaar en detecti-
ve gespeeld.  
 
Op de 2de vergadering hebben we 
vlaggenroof op de zolder gespeeld en 
toen het niet meer regende hebben 
we buiten tussen 4 vuren gespeeld. 
 
Groetjes sloeberleiding 

sloebervergadering 
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jongknapen 
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Op een regenachtige zondagmorgen kwamen 
de jongknapen voor de eerste keer samen na 
de startdag. Het thema die centraal stond was 
FC De Kampioenen. FC Jongknapen vonden er 
niets beters op om tijdens hun voetbalmatch 
een bal door de ruit van DDT te trappen. Na-
dat de Jongknapen wat ruzie hadden gemaakt 
met DDT, sloot hij enkele leden op in zijn gara-
ge wanneer zij hun bal terug wouden halen… 
 
Eens toegekomen in de garage van DDT (’t Zol-
derke), vonden een deel van de jongknapen 
enkele voorwerpen verspreid over het lokaal. 
Al snel hadden ze door dat ze verzeild waren 
geraakt in een Escaperoom! Ook buiten ston-
den ze voor een groot raadsel. 

 
Na enkele minuten hadden beide teams door dat 
ze enkel konden ontsnappen wanneer ze goed sa-
men zouden werken. In totaal waren er 6 grote 
stappen vooraleer het team binnen, de Escaproom 
konden verlaten. Wat niemand wist, is dat deze 6 
stappen nog in juiste volgorde moesten gezet wor-
den.  
 
Natuurlijk liepen er enkele stappen mis, doordat er 
tips verloren gingen of de stappen niet in de juiste 
volgorde uitgevoerd werden. Maar niet getreurd! 
Onze Jongknapen wisten DDT’s garage te ontsnap-
pen tegen het einde van de vergadering. Sterker 
nog, ze hadden nog wat tijd 
over! Daarom was er nog wat 

tijd om een leuk potje weerwolven te spelen. Wist je dat dit 
één van de lievelingsspelletjes was van de Jongknapen??  
 
Het was een fantastische eerste vergadering! 
Groetjes jongknapenleiding 

FC de Kampioenen 



58  

 

knapen 



59  

 

 

Knapenvergadering  
 
 
 
Op een frisse maar droge zaterdag-
voormiddag kwamen de knapen voor 
de eerste keer van het nieuwe KSA-
jaar samen. Ditmaal geen high-tech 
activiteiten, geen georganiseerde uit-
stappen…niets van dat alles: een ge-
wone ouderwetse, maar superleuke 
spelvoormiddag. Op het programma: 
creatieve balsporten, leiding tegen 
leden, de leeftijdsclash! Thema? Na 
de voorbije twee weken vonden we 
het wel gepast om rond water te werken….Euh…mag er nog wat water zijn? We gin-
gen van start met een variant op honkbal. Op elke honk een niet te versmaden uit-
daging: water, bloem, snoep… een formule garant voor heel wat spel- en ander ple-
zier. Eens voldoende besmeurd tijd voor het volgende spel: waterbakvoetbal. Klink 
heel wat ingewikkelder dan het in werkelijkheid is en ook heel wat leuker. Raak je 
de bak op één of andere manier, dan drink je een glas water als straf. Het mag (ook 
al geven we het niet graag toe) gezegd: de leiding werd hier grandioos in de verde-
diging geduwd…Winnen zat er voor de leiding niet in…dan maar doorbijten hé! Na 
deze super-de-luxe nederlaag voor de leiding, tijd voor alternatieve trefbal. Ballon-
nen gevuld met water en bloem werden hoog in de lucht gekatapulteerd en vangen 
was de boodschap. Tja… dat kan al eens tegenvallen voor de vanger hé. Maar amu-
sement en leute gegarandeerd. Daarna was vooral de leiding toe aan een pauze. 
Meermaals onderspit delven, daar hadden we immers niet op gerekend! Deal is 
deal dus gezien hun glorieuze overwinning mochten de leden zelf het laatste spel 
kiezen. And we had a winner: nagelen. En geloof het of niet…ook hier dienden we 
het onderspit te delven. De opkomst was dan misschien wat minder, maar de voor-
middag was voor ons en voor zover we kon-
den zien ook voor de leden meer dan ge-
slaagd! We weten het, klink cliché, maar ook 
ditmaal hadden de afwezigen ongelijk. Maar 
niet getreurd. Wees er volgende keer gewoon 
bij! We beloven jullie alvast dat het een super-
vet jaar wordt. 
 
Groetjes knapenleiding 
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Op een winderige zondagnamiddag in oktober vond de 
eerste jonghernieuwervergadering van 2020 plaats. Na een 
korte kennismaking, stuurden we de jonghernieuwers op 
pad in Vinkt. Het gerucht ging dat er een boef doolde door 
de straten van het Vinktsche. 
 
Dus moesten onze jonghernieuwers dna-stalen zoeken. 
Een jonghernieuwer kent zijn parochie op zijn duimpje, 
nietwaar? 
 
De eerste crime scene was Garage Mortier in de Lotenhul-
lestraat, waar een mooie groepsfoto wel op zijn plaats 
leek. Ook testten we de leden op hun wereldse kennis met 
een paar quizvragen die hun volgende aanwij-
zing  blootlegde. Zoals je misschien weet, drinkt een boef 
als eens graag chocomelk, Die uiteraard van bruine koeien 
komt. Daarom was hun volgende opdracht een bruine koe 
te onderzoeken  in de Weverstraat. Waar zij een aanwijzing 
vonden dat de boef heel religieus was. De kapel in de Weg 
Naar Poeke was dus de volgende bestemming. Hier zongen 
ze het “Onze Vader” om zich helemaal in te leven in de we-
reld van voorgenoemd addergebroed. Onze leden zagen 
het licht in de vorm van een maïskolf, die het gespuis ge-
stolen had van de boer en aan geknabbeld had. Met de 
maïskolf als DNA-spoor, zaten onze detectives de misdadi-
ger op de hielen. Het spoor leidde naar de Aarseleweg, 
waar zij een revolver vonden. 
 
Helaas sloeg de klok van de 
kerk op dat moment vijf maal, 
wat betekende dat de verga-
dering afgelopen was. 
 
Wordt misschien vervolgd, 
maar waarschijnlijk niet. 
 
De jonghernieuwerleiding 

Boef 



62  

 

‘t ZoLDERKE  
De Gentse brouwerij BeerSelect kwam met het voorstel om ons eigen biertje te la-
ten brouwen. Dit vonden we een leuk idee en zo ontstond ons eigen biertje ‘t Zol-
derke (vernoemd naar ons legendarisch clublokaal). Dit is een blond bier met een 
alcoholpercentage van 6,8 procent. De brouwerij vroeg ons welke smaken we graag 
dronken en op basis daarvan is ‘t Zolderke een fruitig biertje geworden.  
 
Als je dit graag in huis wil dan kan jij je bestelling plaatsen via deze link:  
http://www.ksaahoyvinkt.be/t-zolderke.html?
fbclid=IwAR1jWVt8O1GNO82qrZkxJJztluOv5c0sNCCqmrJRmXO7rTebdEk9011R3QI 
Of via onze website: www.ksaahoyvinkt.be 
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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 ontwik-
keld en een eigen leven is beginnen leiden. We zouden hier ook een uitgebreide 
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 vocabularium die 
de KSA-taal rijk is, om de modale lezer wat meer vertrouwd te maken met de speci-
fieke termen. 
 
 
 

 Lijp 
Lijp (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 
 
1. (Nederland) onnozel, niet goed wijs  
 
 Duit   
Duit (de; m en v; meervoud: duiten) 
 
1. (verouderd) koperen Nederlandse munt: een duit in 
het zakje doen (a) het zijne bijdragen; (b) een woordje meespre-
ken; geen duit niets 
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Wist je dat  

1. Een baby heeft meer botten 
Een menselijke baby heeft ongeveer 90  botten meer in zijn lichaam dan een vol-
wassen persoon. Een baby wordt geboren met 300 botten, maar als je volwassen 
wordt, blijven er nog maar 206 over. Dat komt omdat sommige botten in elkaar 
groeien, zoals in de schedel. Whuut? 
 
2. Zwembad vol speeksel 
Een gemiddeld persoon zou in zijn leven bijna 25000 liter speeksel produceren ge-
durende zijn leven. Dat is genoeg om 2 volledige zwembaden te vullen. Wij willen 
ons dat toch liever niet voorstellen, zo'n speekselzwembad. Bah! 
 
3. Wimperbeestjes 
Ieder van ons heeft kleine beestje (mijten) in zijn wimpers. Oké, waar?! Haal ze er-
uit!! 
 
4. Zweet stinkt niet 
Ons zweet zelf heeft geen enkele geur. Maar waarom stinkt het dan soms zo? Dat is 
het werk van bacteriën onder je oksels. Zij zorgen voor de 'zweetgeur'. 
 
5. Harig = slimmer 
Volgens verschillende onderzoeken is iemand met overtollige lichaamsbeha-
ring  veel slimmer dan de gemiddelde mens. 
 
6. Voor altijd groeien 
Wanneer we volwassen zijn, stoppen we met groeien. Dat gebeurt als we ongeveer 
21 zijn, maar het hangt natuurlijk van persoon tot persoon af. Er zijn echter 3 din-
gen die nooit stoppen met groeien: je 2 oren en je neus. 
 
7. Alle kleuren 
Er zijn op onze planeet echt miljoenen en miljoenen verschillende kleuren. Het 
menselijk oog kan het verschil zien tussen ongeveer 10 mil-
joen kleuren. 
 
8. Je hart vs. De muziek die je luistert 
Oke, deze is echt heel shockerend! Volgens een onderzoek 
verandert je hartritme als je naar muziek luistert. Je hart zou 
zich aanpassen aan de beat van je muziek. Wow!  
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Kalender  

Ledenweekend: 7-8 november 2020 
 
Sinterklaasbezoek: 5 december 2020 
 
Nieuwjaarsreceptie: 7 februari 2021 
 
Filmfestival: 20 februari 2021 
 
Eetfestijn: 6 maart 2021 
 
Boum seau: 27 maart 2021 
 
Zeepkistenrace: 17 april 2021 
 
Kamp: 23/26 –01 augustus 2021 
 
Ploatsefeesten: 27 augustus 2021 
 
Eetwedstrijd: 27 augustus 2021 
 
Openluchtfuif: 28 augustus 2021 
 
Kermiscafé: 29-30 augustus 2021 
 
Startdag 2021: 12 september 2021 
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