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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 driemaan-
delijkse tijdschrift laat zijn licht schijnen op talloze vergaderingen, van onze jongste leden tot 
de doorwinterde KSA’ers. De capriolen van jong en oud worden voor u geserveerd in artikel-
vorm, handgeschreven door onze eigen leiders. 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 eve-
nementen 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 fantastische ver-
gaderingen, hetzij u een ouder bent die zijn of haar dochter keer op keer gelukkig ziet terug-
keren van het welgekende Zolderke, sla de pagina om en verdwaal in de duizend-en-een fa-
cetten die onze werking rijk is. 
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Woord van de hoofdleider 
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Nieuwe leiding 

Na het vertrek van vier sterkhouders binnen onze werking, worden ook dit jaar de gelederen van 
KSA Ahoy Vinkt versterkt met maar liefst 9 jonge heren. Uit Vinkt en omstreken kwamen deze 
flinke beren aangerend, bezweken onder de lokroep van de alombekende Vinktse jeugdbewe-
ging, hunkerend naar jeugdwerk, vrijetijdsinvulling en een leutige bende vol nieuwe vrienden. 
Hieronder kan u kennismaken met onze 9 nieuwe krachten. 
 

Stephen Galle 
 
Hallo ik ben Stephen Galle, ik woon al mijn hele leven in de Ke-
telstraat in Vinkt. Ook ben ik al sinds de leeuwkes aanwezig op 
de ksa en dit wil ik nu verder zetten naar leiding. Naast de KSA 
ben ik ook nog actief op het voetbalveld in Vinkt bij de U17. 
Naast dat skate ik ook nog regelmatig. Ik ga naar school in Leie-
poort campus Sint-Vincentius in het 5de jaar marketing en on-
dernemen. Ik hoop dat ik er een mooi en plezant jaar van kan  
maken maar dat zal zeker lukken. 
 

Jordy Vanderbeken 
 
Hallo 
Ik ben Jordy Vanderbeken en dit is mijn eerste jaar als leider. Ik 
ben 16 jaar en ik studeer sociaal technische wetenschappen in 
Leiepoort campus Sint-Theresia. Naast KSA speel ik ook nog 
voetbal bij Sparta Petegem. Laten we er samen een tof jaar van 
maken met heel veel plezier!!! 
 

Jordi Seys 
 
Hallo 
Ik ben Jordi Seys en ik word vanaf dit jaar een nieuwe leider in 
de ksa. Ik ben 16 en zal dit jaar leiding geven aan de leeuwkes. 
Ik studeer marketing en ondernemen in het leiepoort campus 
Sint-Vincentius. Als hobby's doe ik voetbal in eendracht vinkt. Ik 
hoop er dit jaar een leuk jaar van te maken. 
Tottons! 
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Cédric Mouton 
 
Hallokes! Ik ben Cédric en ik woon al mijn hele leven in de 
schone gemeente Vinkt. Ik ben leiding geworden omdat ik 
graag mensen rond mij heb en geniet van het mooie leven en 
alles dat het te bieden heeft. Naast school speel ik bij de U17 
van Eendracht Vinkt en ben daarnaast in mijn vrije tijd graag 
met muziek bezig. Ik hoop er samen met de andere jongkna-
penleiding een fantastisch jaar van te maken! 
 

Thibau Denolf 
 
Hallo 
Mijn naam is Thibau Denolf. Na 10 jaar KSA-carrière heb ik beslo-
ten om vanaf dit jaar de leidingsgroep te vervoegen. Ik ben on-
dertussen 17 jaar en zit in mijn zesde jaar automechanica in het 
VTI in Deinze. Naast KSA en school steek ik thuis graag een handje 
toe op de boerderij van mijn vader. Ik kijk er alvast naar uit om 
veel toffe momenten te beleven! 
 
Tottons! 

Jensen Wiedler 
 
Hallo! 
Mijn naam is Jensen Wiedler. Ik ben 16 jaar oud en dit is 
mijn eerste jaar als leider in Ksa Ahoy Vinkt. Ik zal dit jaar 
leiding geven aan de leeuwkes. Ik ga naar school in Sint-
Hendrik Deinze en studeer Grieks-wiskunde. Ik ben verant-
woordelijk voor de website samen met Senne. In mijn vrije 
tijd ga ik voetballen bij Eendracht Vinkt. Ik kijk er alvast naar 
uit om leiding te geven aan de leeuwkes. Het wordt zeker en 
vast een leuk jaar! 
Tottons! 
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Jente Vansteenkiste 
 
Hallo 
Ik ben Jente Van Steenkiste. Ik ben 16 jaar. Dit is mijn eerste 
jaar als leider en ik zal leiding geven aan de sloebers. Ik zit in 
het 5de middelbaar in Leiepoort campus Sint-Hendrik.  Na 4 
jaar Latijn, studeer ik nu wetenschappen - wiskunde. Ook 
voetbal ik al 10 jaar bij Eendracht Vinkt. Het is nu ook mijn 
tweede jaar als trainer van de U8 bij Eendracht Vinkt. Ik ben 
zeer gemotiveerd om leiding te geven! 
 
Tottons! 
 

 
 
 

 
 
 

Elias Bamelis 
 
Ahoy! 
Mijn naam is Elias en ik ben 16 jaar oud. Ik studeer Grafische 
Media in het Don Bosco in Sint-Denijs-Westrem. Naast de 
KSA speel ik ook nog voetbal in Vinkt en in m’n vrije tijd ga-
me ik wel eens. Ik ga dit jaar leiding geven aan de jongkna-
pen samen met Floren, Michiel, Emy, Cedric en Thibau. Ik 
heb er alvast zin in! 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wesley Bauters 
 
Hallo! 
Mijn naam is Wesley. Ik ben 16 jaar en woon in Deinze. Ik studeer 
Accountancy en IT aan Leiepoort Campus Sint-Vincentius. Ik speel 
voetbal bij de ploeg van ‘t stad, Eendracht Vinkt. Samen met Rieke, 
Maud, Helen, Jente en Jordy V. zal ik leidinggeven aan de sloebers. 
Het is mijn eerste jaar in de leiding, dus maken we er ook meteen 
een goed jaar van! 
 
Tottons! 
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Gedurende zeven dagen moesten de leeuwkes proberen te overleven in de jungle der Walen. En 
dat zonder enige bagage, want het vliegtuig waarin dat zat, was neergestort. Al hun materiaal, 
kledij, voedsel, … lag verspreid over een ongerept stukje Wallonië. Dapper als ze waren, probeer-
den ze dit alles weer te bemachtigen en bovendien nog eens water en voedsel te zoeken. En dit 
zorgde voor een spannend avontuur! 
 
Maandag 
De leeuwkes kwamen aan in de jungle en installeerden hun kampterrein.  Met hulp van de leiding 
was dit al snel gebeurd en konden ze op zoek naar al hun verloren materiaal. Al snel merkten ze 
op dat inheemse stammen bezit hadden genomen van hun materiaal. De leeuwkes maakten zich 
klaar om hun bezit terug te winnen. Verstrooide professor leider Robbe was echter het een en 
ander vergeten, waardoor het plan wat vertraging opliep. We konden uiteindelijk beginnen, maar 
een half uur later sloeg het noodlot toe. De regen viel plots met bakken uit de hemel! Het plan 
werd voorlopig afgebroken. Toen we terugkwamen, kregen we te horen dat VTM nieuws ons 
kwam interviewen. De beek waaraan ons kampweide lag, was immers besmet en we konden dat 
water niet gebruiken om te wassen en dergelijke. Ze vonden het interessant om te zien hoe we 
hiermee omgingen, ondanks het feit dat hygiëne toch een prioriteit was. Fries was niet gege-
neerd om een interview af te leggen. Hij legde klaar en duidelijk uit aan de televisie wat er ge-
beurt als je water van de beek inslikt: ‘Dan moet je kotsen en doe je diarree.’ Voor het slapen-
gaan amuseerden we ons nog met kleine balspelletjes zoals ‘leven en dood’. 
 
Dinsdag            
Blij dat ze de eerste dag al overleefd hadden, kwamen de stoere leden vol energie uit hun veld-
bedjes. Het weer zag er vandaag beter uit, dus besloten we ons plan van de voorgaande dag ver-
der te zetten. De leeuwkes trokken opnieuw de jungle in. Het plan ging als volgt: we moesten 
contact maken met de 3 inheemse stammen om meer informatie over het verloren materiaal te 
verkrijgen. We zouden hen helpen en in ruil daarvoor kregen we het materiaal terug. Daarna 
moesten we het zo snel mogelijk naar ons eigen kamp krijgen, want gevaarlijke junglebeesten 
lagen al op de loer. De inheemse stammen helpen was uiteindelijk leuker dan verwacht en de 
meisjes bewezen dat de jongens niet altijd de sterksten hoeven te zijn. Suzanne bijvoorbeeld was 
zelfs zodanig sterk dat ze niet alleen de spijker uit de boom trok, maar ook nog eens het handvat 
van de klauwhamer! Toen we uiteindelijk al ons materiaal terug hadden en iedereen veilig de 
kampweide had bereikt, besloten we dat we wel eens een ontspanning verdienden. Met z’n allen 
trokken we naar het tropisch zwembad. Hoewel de waterglijbaan traag was, bleef iedereen er 
toch op gaan. Na veel waterpret werd iedereen toch wel een beetje moe en keerden we terug 
naar ons tentjes. 
 
Woensdag 
Een nieuwe dag brak aan. Vandaag zouden de leeuwkes de bewoonde wereld proberen te berei-
ken. Een dagtocht was hiervoor ideaal. Op een bepaald moment konden we echter niet meer 
door en moesten we zoals echte soldaten door de jungle sluipen. Leider Robbe en leider Floren 
deden mooi voor hoe het moest. Tegen de middag kwamen we op een mooie open plek waar we 
een tijdje verbleven. Zelfs na al dat pauzeren, stapten de leeuwkes goed door. Ze legden uit dat 
dat kwam omdat ze een knik hadden, waarmee je steeds sneller en sneller ging. Na een stevige 

Tocht door de jungle 
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staptocht van 8 kilometer kwamen we weer aan op onze kampweide. ’s Avonds schreven we 
briefjes naar onze ouders, onze geliefden, … 
 
Donderdag 
Zoals iedereen wel weet, zijn er de zaterdag op kamp de befaamde toneeltjes. Dit jaar deden we 
het echter een beetje anders en maakten we een dansje. In de voormiddag maakten we onze de-
coratie. Zo knutselde Fries een mol, Yerne bananen en kokosnoten en Siet een mooie vijver. De 
leiding zorgde voor een gorilla. Ook knutselden we bandana’s die we konden aandoen. In de na-
middag speelden we een spel met de oudste leden, de jonghernieuwers. Iedereen maakte enorm 
veel plezier. Alles leeuwkes werden vandaag ook eens grondig gewassen. ’s Avonds volgde nog 
een klein gezamenlijke en speelden we spelletjes zoals dikke Berta, slingertikker, Napoleon, … 
 
Vrijdag 
We hadden bijna de uitweg uit de jungle en naar de bewoonde wereld gevonden, maar een kaart 
zou toch wel handig zijn. Daarom hielpen we vandaag een gunstig gezind stamhoofd. We trokken 
naar het dorp en zochten voor hem een vredesverdrag tussen de inheemse stammen dat al jaren 
zoek was. Zo zou er na vele jaren oorlog eindelijk vrede komen. Gezamenlijk slaagde we erin om 
steeds meer tips te krijgen over waar het verdrag zich nu precies bevond. Na een echte team-
buildsessie vonden we het. Er was weer vrede tussen de stammen en wij kregen onze kaart. In de 
namiddag was het tijd voor een survivaltraining. We moesten immers fit genoeg zijn en over de 
juiste kwaliteiten beheersen om uit de jungle te ontsnappen. De leeuwkes slierden van een enor-
me slierbaan en ze oefenden om een doelwit te raken met natte sponzen. Ook was er een eirou-
lette. Op de roulette waren fotootjes van elk lid bevestigd en als het pijltje op jouw naam stopte, 
dan kreeg de ongelukkige een ei op zijn kop! ’s Avonds was het tijd voor een feestje met wat 
chips, kidibul en frisdrank. De echte survivers beweerden het vuur beter te kunnen aansteken 
dan de leiding. 
 
Zaterdag 
Zaterdag speelden we het ‘Evil Animal spel’. Leidster Gemma is ontvoerd door twee betoverde 
beesten die helemaal door het dolle heen zijn.  Ze is vastgeketend, terwijl twee beesten de wacht 
houden en een derde rondloopt in het bos. De beesten zijn enorm agressief en de enige manier 
om hen te kalmeren is met een toverdrank. Gelukkig had het stamhoofd ons de plaats van de sja-
maan verklapt. De leeuwkes moesten dus op zoek naar ingrediënten, zodat de sjamaan ons to-
verdrankje kon maken. Na een hele namiddag zoeken, hadden we uiteindelijk een toverdrankje 
en kon leidster Gemma bevrijd worden! In de namiddag was het groot gezamenlijke en aten we 
lekkere pudding als 4-uurtje. ’s Avonds waren het toneeltjes. Wij mochten beginnen met ons 
dansje, dat echt een succes was. Ook de andere toneeltjes waren zeer leuk om naar te kijken. Uit-
eindelijk eindigden we met een groot kampvuur, dat de knapen voor ons hadden gebouwd. Som-
mige leeuwtjes waren echter zo moe van al de inspanningen die ze al hadden moeten leveren en 
vielen in slaap. 
 
Zondag 
Zondag was de laatste dag, want de leeuwtjes hadden te horen gekregen dat hun ouders hun 
brieven en noodsignalen hadden ontvangen. Na een grote opkuis, een bezinning en een laatste 
maaltijd namen ze afscheid van elkaar en vertrokken huiswaarts. 
 
Bedankt leeuwtjes! Het was een kamp om niet snel te vergeten! 
Xoxo Helen, Lisa, Maud, Gemma, Robbe en Floren 
 



11  

 



12  



13  

S
L

O
E

B
E

R
S

 

Sloebers 



14  

Indianen 

Op maandag 24 juli vertrokken de sloebers met volle moed naar de Ardennen. Na een lange 
treinrit kwamen we toe in Hotton en wandelden we naar de weide. Alle sloebers waren be-
nieuwd hoe het er deze keer zou uitzien. Terwijl ze met veel enthousiasme het KSA-lied zongen, 
liepen ze de weide op. Na het installeren van onze tent kregen de sloebers bezoek van 4 india-
nen. Ze kwamen uit de stam El Chapo en zeiden dat ze hulp nodig hadden van de sloebers. De 
indianen spraken een vreemde taal, maar de 
sloebers konden duidelijk verstaan dat er een 
gevecht gaande was en ze een groot deel van 
hun leger kwijt waren.  Daarom moesten de 
sloebers dus echt indianen worden om de 
stam El Chapo te kunnen redden. Als eerste 
moesten de sloebers een echte indianentipi 
maken die ze helemaal mochten volkladden 
met hun tekeningen. Hij was zeer geslaagd en 
we konden er zelf met alle sloebers in! De eer-
ste dag ging zeer snel voorbij. Voordat de sloe-
bers in hun bedje kropen, werd er nog een 
spannend indianenverhaal verteld zodat ze 
super goed konden slapen. 
 
Tijdens die nacht werd er een beer gespot rond de tent. Het was een proef voor de toekomstige 
indianen om hun dapperheid te tonen en de beer de verjagen. Om een beer te verjagen heb je 
wapens nodig. De sloebers moesten een bosspel spelen om zo vele wapens te kunnen kopen. Er 
werden vele wapens verkocht waarmee ze de beer met gemak konden verjagen. Het was een 
zeer regenachtige dag dus gingen de sloebers in de namiddag gaan zwemmen samen met de 
leeuwkes en jongknapen. Iedereen vond het super tof! 
 
De volgende ochtend hadden de sloebers het al wat moeilijker met opstaan. Ze waren al moe en 
het lastigste moest nog beginnen. De grote dagtocht natuurlijk! Het weer was een stuk beter dus 
perfect om goed te stappen. Iedereen maakte zijn lunchpakket klaar en trok zijn beste stapschoe-
nen aan om al vlug te kunnen vertrekken. Er werd veel gestapt, maar natuurlijk werden er vol-
doende pauzes genomen. Toen we terugkeerden naar de weide, was iedereen moe maar vol-
daan. We vulden onze buik nog eens goed met het lekkere eten van de koks om daarna lieve 
kaartjes te sturen naar de familie. 
 
Omdat donderdagochtend de voetjes van de sloebers nog wat pijn deden, was het niet zo’n druk-
ke ochtend. Ze mochten dromenvangers maken. Dat is iets wat elke indiaan in zijn tipi heeft han-
gen en die al je slechte dromen vangt, waardoor je goed kan slapen. Je kon ze in verschillende 
vormen maken en versieren met parels. Iedereen had dus ook genoeg energie uitgespaard om in 
de namiddag het grote totemspel te spelen. 
 
Elke indiaan heeft een specifieke naam. Natuurlijk moesten de sloebers dat ook krijgen, maar die 
naam krijgen ze niet zomaar. Ze moesten tonen dat ze hun totem waard waren aan de hand van 
vele spelletjes op snelheid, geheugen, kracht… Iedereen deed zijn uiterste best om te tonen hoe 
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sterk of snel ze wel niet deden. Nadat alle sloebers zeker 8 wentelteven in hun buik hadden ge-
propt, was het tijd voor een gezamenlijke.  We speelden spellen met alle groepen en gingen daar-
na goed slapen. 
De tijd vloog zo rap voorbij dat het plots vrijdag was! De sloebers knutselden een zeer tof toneel-
tje in elkaar over de indianen en speelden in de namiddag waterspelletjes om te vieren dat ze ein-
delijk terug in de beek mochten. Er werd op de slierbaan gespeeld en op vlotten gevaren. Iets 

voor de echte sloebers. De dagen vlogen voorbij! Zaterdag bleven we ons toneeltje oefenen en 
speelden we het groot gezamenlijke in de namiddag met lekkere pudding achteraf. Iedereen keek 
al snel uit naar het kampvuur. Die avond was het zeer gezellig. Elk toneeltje was zeer grappig en 
het kampvuur was wederom zalig en lekker warm. 
 
Wij bedanken jullie voor het zeer mooie jaar!                                                             
Jullie sloeberleiding 
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Jongknapen 
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Eeuwige roem 

Maandagochtend om 7 uur stonden al onze 
jongknapen klaar in het station te Deinze om 
te vertrekken naar onze kampweide in 
Hotton. Na een lange en vermoeiende trein-
reis van meer dan 3 uur kwamen onze jong-
knapen aan in het station, gelukkig was onze 
kampweide op een kleine 2 kilometer van het 
station. Wanneer ze aankwamen op de weide, 
stond de overige leiding onze leden op te 
wachten aan de slaaptenten. In de namiddag 
hadden we enkele spelletjes voorbereid die te 
maken hadden met onze rondleiding op de 
weide. Bij onze eettafels hadden we als spelle-
tjes kaarsen uitblazen met beschuiten in de mond en liedjes gorgelen die onze andere leden dan 
moesten raden. Zoals je al kon verwachten waren er zeer grappige momenten. In de avond werd 
het tijd om ons kampthema in werking te stellen, ons ‘Eeuwige roem’-spel hadden we in een lad-
derspel gestoken. De jongknapen konden het volledige kamp door punten rapen aan de hand van 
spelletjes die we speelden . Dat konden ze alleen door hun uiterste best te doen en de spelletjes 
te winnen. Het waren niet enkel en alleen individuele spelletjes maar ook groepsspelletjes. Elke 
avond hadden we ook een klein nachtspel voorzien, dat altijd werd gespeeld door de laatste 
mensen op de ladder. Dinsdagochtend na ons ontbijt trokken we naar het bos dat dit jaar toch 
ver weg lag van onze weide. Maar omdat wij geen omweg wilden maken, namen we onze jong-
knapen mee op onze offroad-tocht door de velden naar het bos. Eenmaal aangekomen hadden 
we vlug ons spel klaargezet, zodat we snel konden beginnen. Tijdens het spel was iedereen zeer 
gedreven om het spel te winnen en zo de eerste punten binnen te halen, vooral Lonit was zeer 
goed in het verstoppen van zichzelf en heeft zo veel punten binnengehaald voor haar team. Dins-
dagavond net voor het slapengaan ging ons avondspel door, dat was deze keer duistere darts. 
Het spel ging als volgt: de laatste twee op de ladder werden voor een groot dartbord geplaatst en 
dat allemaal in het donker zodat ze niets zagen. Dan werden ze enkele keren rondgedraaid. Op 
het moment dat ze stil kwamen te staan, gingen er lichten aan en moesten ze met natte sponzen 
naar het bord gooien. Het spel werd die avond gewonnen door Niels. De volgende ochtend was 
het zoals gewoonlijk onze dagtocht, dit jaar wilden wij een keer iets anders dan een doodgewone 
wandeling en besloten we naar de grotten van Hotton te gaan. Tijdens onze wandeling waren er 
ook een aantal opdrachten aan verbonden die punten opleverden, zoals: wanneer hebben we 1 
uur gewandeld, wanneer is er 1 km gepasseerd en nog vele andere. Net voor het binnengaan in 
de grotten hadden we gevraagd om te gokken hoeveel trappen we gingen doen, dit waren er 580 
in totaal maar onder meer Joren en nog enkele wilden dat helemaal natellen. Na het bezoek 
zochten we een mooie eetplaats dicht bij de grotten. Achter een korte eetpauze besloten we ver-
der te wandelen en richting onze kampweide te gaan, maar omdat iedereen nog genoeg kracht in 
de benen had, hebben we nog een grote wandeling bij gedaan. Die was grotendeels in het bos 
dus besloten we om nog maar eens offroad te gaan. Donderdag hadden we zeer veel geluk met 
het mooie weer want we hadden namelijk een hele dag waterspelletjes gepland. Ook kregen we 
de goedkeuring dat we terug in de beek mochten. Die dag kwam er ook een professionele foto-
graaf langs die foto’s kwam nemen van het hele kamp. Dat tezamen met onze 50 meter lange  
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waterslide zorgde voor veel spectaculaire foto’s en zeer veel plezier uiteraard. Die avond was er 
ook nog het klein gezamenlijke dat doorging, na deze lange en vermoeiende dag besloot de lei-
ding geen nachtspel te spelen en onze jongknapen op tijd in hun warme bedje te steken. De vol-
gende ochtend was onze eerste activiteit: de toneeltjes. Eenmaal het volledige script geschreven 
was, konden we beginnen met het afwerken van de decorelementen en het beginnen oefenen 
van de toneeltjes. In de namiddag trokken we terug naar het bos om daar enkele leuke spelletjes 
te spelen, en verzamelden de leiders al een beetje hout voor ons feestje die avond. Dat feestje 
ging niet door zoals gewoonlijk op de weide maar deze keer in een open plek in het bos. Ook had-
den we nog een speciale verrassing voor hen, in plaats van een nachtspel voor de laatste 2 op de 
ladder wilden we ons laatste nachtspel spelen met iedereen tezaamen om dit toch in schoonheid 
af te sluiten. Onze laatste volledige dag van het kamp begonnen we terug met het herhalen van 
onze toneeltjes, wat zeer vlot verliep. In de namiddag was er nog een gezamenlijke met in de 
pauze lekkere pudding gemaakt door onze koks. s ’Avonds konden alle geledingen nog mooi ge-
nieten van het prachtige kampvuur gemaakt door de knapen. Zondag was het dan tijd om onze 
valiezen te pakken en te vertrekken naar huis. 
 
BEDANKT JONGKNAPEN VOOR HET FANTASTISCHE KAMP !!! 
Jullie leiding: Hannes, Jan, Dennis, Michiel, Rani 
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Met dank aan de sponsors! 
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Knapen 
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Big Brother 

Knapen overleven geheimzinnige Big Brother 
 
Zoals reeds aangekondigd stond de knapen een heftig kamp te wachten. De leiding had tijdens 
een wilde nacht gokken de 15 zieltjes van hun leden namelijk verkocht aan een mysterieuze man. 
Een mysterieuze man die rondzwierf in Hotton en omstreken en zichzelf graag Big Brother liet 
noemen. Op die manier begonnen de intrigerende gebeurtenissen van onze knapen. 
 
Eén van de eerste grote opdrach-
ten die door onze oppergod werd 
bevolen, was het 18-urenspel. De 
tocht was zowel mentaal als fy-
siek een slopende strijd maar elk-
een heeft het tot een goed einde 
gebracht. Rust was echter van 
korte duur aangezien Big Brother 
op een druilerige maandagvoor-
middag besloot om de knapen 2 
dagen van het kamp weg te stu-
ren richting onbekende oorden. 
We doorstonden weer in wind, 
regen en hagel, bliksem en don-
der, om rond 17 uur, als ware het 
een godengeschenk, te mogen schuilen bij een vriendelijke dame die het gemeenschappelijke 
zaaltje van Champlon-en-Famenne voor een nacht aan ons toevertrouwde. Wie zou er immers 
wel de meelijwekkende blikken van 15 doorweekte  en natgeregende schaapjes kunnen weer-
staan? Na de nacht droog te hebben doorgebracht, konden we de 2-daagse verder zetten, welis-
waar grotendeels in natte kleren. De volgende dag was eveneens niet de meest stralende maar 
daar kregen ze ons niet mee klein dus met opgeheven hoofd en het KSA-lied brullend stormden 
we onze thuishaven - of beter thuisweide - terug op.  
Woensdag trad het meesterplan van Big Brother in werking: bouw een reusachtig kampvuur 
waarvan alle leden en leiding zaterdagavond kunnen genieten. Woensdag en donderdag sprok-
kelden we hout als bezetenen en zochten omgevallen woudreuzen, die als steunpilaren konden 
dienen voor onze grootste constructie, meer bepaald een windmolen. Maar wanneer de knapen 
donderdag dachten dat hun dag bijna afgelopen was, was er nog steeds Big Brother die iets an-
ders in gedachten had. Gezamenlijk moesten de leden een kampvuur in gang steken en dat gedu-
rende 6 uur aanhouden, te beginnen van 9 uur ‘s avonds. Van horen zeggen heeft iedereen dap-
per gestreden tegen de angstaanjagende wezens die uit omliggende maïsvelden en dichte mist-
banken opdoemden, de ene door er luid naar te brullen, de ander door rustig in slaap te vallen. 
Na de lange nacht stonden we toch de volgende dagen terug paraat om ons kunstwerk te vervol-
ledigen. Na de laatste 2 dagen van hard labeur mocht het resultaat er zijn: een windmolen, eerst 
scheef maar later mooi gecorrigeerd, van 6 meter hoog! Nadat  alle groepen traditiegetrouw hun 
beste acteerprestaties tentoon hadden gespreid, werd de kampweide verlicht  door ons kamp-
vuur. Een wonderschone en gezellige avond vol liederen en sfeer was het resultaat. Zondag 
moesten we toch met ietwat spijt in ons hart afscheid nemen van onze knapen.  
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Bedankt knapen voor de prachtige 10 dagen! Of om het met de bewoordingen van ons leidersto-
neel te zeggen: Zwaveldamp, zwaveldamp, merci aan onze knaapkes, bedankt voor het schone 
kamp!  
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Jonghernieuwers 
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Kerk en leven 
 

Beminde parochianen, het volgende artikel is een verslag van de ingetogen zoektocht van de 
jonghernieuwers naar hun innerlijke heilige geest. Een tiendaagse lijdensweg die ze ondergingen 
in het Waalse gehucht Hotton, ver weg van de onreine Vinktse geesten waar ze dagelijks door 
omringd worden. 
 
 

Dag 1: De Engel, De Priester en De Non 
Volledig uitgedost in Bijbelse sferen kwamen tien apostelen 
in wording aan op de heilige grond van Hotton, geleid door 
de engel. De priester en de non stonden hen al op te wach-
ten aan het altaar voor het beginnen van de ceremoniële 
reiniging en het geven van de communie. De indoctrinatie is 
begonnen. 
 
Dag 2: De 18 uur durende beproeving 
Stappen, slapen, stappen, slapen, stappen en slapen, het 
leven van een leerling van de kerk is hard. Maar naast het 
feit dat ze hun leiding van een nacht (of liever van een uur) 
slaap beroofd hebben, hebben ze de beproeving met glans 
doorstaan. 
 
Dag 3: Zonden moeten uitgezweet worden, dus bouwden we een zweethut... 
of deden toch een poging tot. 

 
 

Dag 4 – 5 – 6: De kruisweg van Christus 
De lijdensweg van Christus tijdens de kruisdraging 
is onbeschrijfelijk, dus lieten we het onze leden in 
levende lijve ervaren. Het plan was om die arme 
communiezieltjes een houten kruis mee te geven 
op 3-daagse, maar door voorspelde regenval en 
een te week hart van de leiding hebben we ze van 
het extra gewicht gespaard. 
Een slaapplaats zoeken bleek al een behoorlijke lij-
densweg op zich, want het was onmogelijk om 
vriendelijke mensen te vinden in Barvaux of Mel-
reux. s’ Nachts tenten opzetten op andere jeugdbe-
wegingen hun kampterrein werd een noodzaak. 
Net als het misbruik maken van de praatgrage lei-
ding om later te gaan slapen een gewoonte werd. 
 
 



27  

Dag 7: Klaarstomen tot leiding 
De leeuwkes zijn blij met alle aandacht die hen geschonken wordt. Dus geef 10 pubers de op-
dracht om op 15 leeuwkes te passen en je krijgt naast chaos ook veel taferelen die menig vrou-
wenharten doen smelten. 
 
Dag 7,5: De middernachtmis 
10 vreselijk humeurige gelovigen die maar niet 
uit hun bed wilden komen, een pater die graag 
met wijwater zegent, een overenthousiaste 
non die alle gekende kerkliedjes wou zingen 
om 3u s’ nachts en een engel die uit het evan-
gelie voorlas terwijl ze met een fakkel zwaai-
de. Zonden werden opgebiecht en vergeven, 
verzoeknummers werden aangevraagd en na 
een halfuurtje konden de verlichte geesten 
weer in hun warme slaapzakken kruipen. 
 
Dag 8:  De weergoden werden beter gezind, 
en de Ourthe ook 
De splash lag al enkele dagen te lonken naar ons mannen, dus het geluk kon niet op toen ze er 
eindelijk op mochten. Ideaal met wat extra zeep, het was eens nodig. Al die hormonen in één 
tent, niet zo aangenaam om als leiding ze ‘s ochtends wakker te maken. 

 
 

Dag 9: Toen Sien een carwash cadeau kreeg van 10 halfnaak-
te pubers 
Omdat dit haar laatste kamp was, was het laatste kampvuur 
wel bijhoorlijk emotioneel. Alles de laatste keer beleven op 
kamp, een emotioneel liedje van de medeleiding en het aan-
steken van het kampvuur, het laat je niet onberoerd. Gelukkig 
zorgden de jonghernieuwers voor een onverwachte vrolijke 
noot die ze niet snel zal vergeten. Die mannen en vrouw heb-
ben, onder begeleiding van muziek, haar auto (die licht ge-
zegd wat vuil was van onze slag naar de weide) een ferme 
wasbeurt gegeven. Een bus autoshampoo en een kletsnatte 
groepsknuffel later, kunnen we spreken van een origineel ge-
slaagd afscheid. Bedankt lieverds! 
 

Dag 10: Het afscheid 
Bezoekdag, wanneer we de reeds niet meer zo kleine kindjes terug konden geven aan hun ou-
ders. Het was werkelijk een fantastisch kamp en dat kunnen de jonghernieuwers niet tegenspre-
ken want iedereen die kon is leiding geworden. Missie geslaagd zou ik zeggen. 
Nogmaals bedankt jonghernieuwers! 
Vele groetjes 
Simon, Rieke & Sien 
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Hernieuwers 



29  

Fietskamp Portugal 

Na een prachtig  toneelstuk van Hannes en Fiel, dat maandenlang had geduurd, was de verras-
sing groot toen we op de luchthaven niet op het vliegtuig richting Hongarije stapten, zoals ieder-
een verwachtte. Het vliegtuig dat naar Porto vloog, was van de rode duivels dus sprongen we 
daar maar op. Eenmaal aangekomen in Porto werd de mooie stad verkend, gevolgd door een 
teambuilding ’s avonds. 
Nadat iedereen bekomen was van de teambuilding, verlieten we ons hostel en gingen we op zoek 
naar onze stalen rossen. Ons budget liet toe om 21 fietsen te huren, helaas waren we met 23. 
Hannes offerde zich op om met een uitverkoren lid de trein te nemen, Fiel nam de kop van het 21
-koppige peloton. Deze nacht was er geen mooi hostel voorzien, dus smeten we onze tenten uit 
in een bos. De Portugese brandweer had hun zegen gegeven. 
De volgende dag was Hannes het beu om te sleuren met valiezen van station naar station, dus 
keerde hij terug naar Porto en huurde hij een volgwagen. Nu werden de fietsers perfect bevoor-
raad en konden alle geblesseerden in de auto kruipen. 
Na twee dagen zuidwaarts fietsen, kwamen we aan in Tocha. In deze idyllische stad aan de Atlan-
tische oceaan hielden we een dag rust op een gezellige camping. Op de rustdag was het tijd voor 
de volgende teambuildingsactiviteit: surfen. ’s Avonds werd er gevoetbald tegen Eendracht Tocha 
en als afsluiter van de dag deed Senne alsof hij een beroemde Belgische saxofoonspeler was. 
Vrijdag kwamen we aan in Figueira da Foz, waar ons niet-gelogen Tomerrylandfestival doorging. 
Dit festival op het strand met onder andere Armin Van Buuren, was de ideale locatie voor de der-
de teambuildingsactiviteit. 
Na de ontspanning volgt de inspanning dus werd er als volgende trip een bergrit ingelast. We 
trokken landinwaarts richting Pombal. Wat volgde, was een loodzware tocht met als eindbestem-
ming een scoutslokaal op de top van een berg. Lisa (fietsbreuk) en Paulien (nierbreuk) haalden de 
tocht niet. 
Iedereen was kapot van de bergetappe dus namen we de trein naar het zuiden met als zonnige 
bestemming Lissabon. De fietsen werden opgehaald en de volgwagen werd terug ingele-
verd.  Extra dank gaat uit naar het depannage-team die de hele week elke fietsband nauwlettend 
in de gaten hield: el depano Dennis en el depano Thibo.  ’s Middags kwamen we aan in Lissabon, 
opnieuw werd overdag de mooie stad verkend. Tot ieders grote spijt werd het laatste avondmaal 
gegeten in een lokale pizzeria. Dat laatste avondmaal was zo leuk dat we het nog eens over de-
den in de McDonalds. 
Na een zorgeloze nacht in ons hostel, sprongen we op de metro richting de luchthaven. Wonder 
boven wonder was Fiel niets kwijt geraakt tijdens de tocht van Porto naar Lissabon. Floren vond 
dit niet kunnen dus stak hij al zijn kleren in een vuilzak en liet hij die achter in het hostel. Nadat 
dit gebeurd was, konden we met een goed gevoel ons rode duivels vliegtuig nemen en ver-
trokken we terug naar Zaventem. 
 



30  



31  

Vinkt Kermis 

Wanneer het einde nadert van de o zo prachtige zomer staat er toch nog een mega vette activi-
teit op het programma waar elke Vinktenaar voor staat te popelen: kermis. Wederom verleidde 
kermis u dit jaar met ploatsefeesten, openluchtfuif en kermiscafé. Ploatsefeesten kende een 
schitterende editie met frisse pintjes, lekkere cocktails en dit jaar kon iedereen ook genieten van 
een heerlijke mocktail (non-alcoholische cocktail). Verder was er voor het eerst de boefcontest. 
De vele deelnemers moesten zoveel mogelijk frikandellen eten in maar liefst 15 minuten. Door 
het grote succes kon Vinkt genieten van twee rondes vol eetplezier. Ook  voor de kindjes was er 
dit jaar opnieuw kinderanimatie voorzien. Vinkt danste tot in de vroege uurtjes en zo werd 
ploatsefeesten opnieuw een groot succes. 
Openluchtfuif kroop dit jaar in een nieuw jasje. We werkten een nieuw logo uit en dit jaar hadden 
we niet enkel een T-shirt maar ook een pull om reclame te maken. Binnen in onze churchroom 
werd je in hogere sferen gebracht, want hier kon je staan dansen en zweten op heerlijke rock-en 
popmuziek. Buiten werd er genoten van de ietwat commerciëlere muziek. Onder andere door 
het warme weer kunnen we zeggen dat openluchtfuif 2017 meer dan geslaagd was. 
De start van kermiscafé werd aangekondigd door aperitiefconcert. Frisse pintjes en andere lekke-
re drankjes werden  vlotjes naar binnen gegoten. Op de achtergrond konden de Vinktenaren ge-
nieten van de prachtige stem van Ellen Tytgat.  Ook dit jaar viel er een hesp te schatten en te win-
nen. Deze woog maar liefst 8,350 kg en werd gewonnen door Christelle Goeteyn. ’s Avonds wer-
den er bandjes voorzien. Iedereen danste en dat merkte ’t zolderke ook. Tot slot lieten alle Vink-
tenaren zich voor de allerlaatste keer nog eens volledig gaan de maandag. Vinkt ging op kroegen-
tocht. Vinkt kermis zit erop. Tot volgend jaar en bedankt om te komen! 
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Startdag 

Op een zonovergoten zondagochtend hesen de 29 leiders van KSA Ahoy Vinkt zich vanonder hun 
warme donsdekens om de dag te wijden aan een uitbundige bende van enthousiaste leden, die 
de moeite had gedaan om naar het welgekende Zolderke af te zakken. Met maar een gemeen-
schappelijk doel voor ogen, namelijk om elk kind een buitengewone dag te bezorgen, wachtten 
ze om 9 uur de leden tussen 12 en 19 jaar op om hen los te laten op de spellenmarkt op het 
speelpleintje net achter de Sint-Pieterszaal. Een spellenmarkt die het 29-koppige team de dag 
ervoor in een mum van tijd had opgezet. Na een tweetal uren vol plezier en jolijt, sloeg de kerkto-
ren 11 maal. Het onmiskenbare teken voor de jongste leden dat zij vanaf dan ook welgekomen 
waren op het Zolderke. 
Een ware toestroom van leeuwkes, sloebers en jongknapen (6-12 jaar) overspoelden de gelede-
ren. Na een eerste schuchtere kennismaking was het al snel tijd voor de misviering in de kerk van 
Vinkt, ingekleed door de deken, Rudy Van Acker, – naar wie de onvoorwaardelijke dank van KSA 
Vinkt uitgaat. De viering stond dit jaar in het teken van ‘Geniaal Digitaal’, het jaarthema van KSA 
Nationaal. Een zingevend betoog over de sensibilisering rond gsm- en/of smartphonegebruik, als-
ook een luidkeels meegezongen KSA-lied maakten allemaal onderdeel uit van de interessante vie-
ring. Met deze wijze woorden in ons achterhoofd was het al snel tijd om de maagjes te vullen 
met overheerlijke, zelfgebakken hamburgers van Passendaler. Wanneer deze smakelijk waren 
verorberd, kon de namiddagactiviteit niet snel genoeg van start gaan. +12 bezocht het zwempa-
radijs nabij Vosselare Put en genoten van de zachte grassen in de Deinse Brielmeersen, terwijl ze 
zich uitbundig uitlieten over het stralende weer, dat – met alle geluk – tegen alle mindere weers-
voorspellingen indruiste. De allerkleinsten (-12) mochten zich op hun beurt uitleven op de zelfge-
knutselde spellenmarkt. Daar kon elkeen de allegorie van het plezier recht in de ogen kijken op 
attracties zoals daar waren: de slingerbak, het hindernissenparcours, de bananenbak, het paint-
balterrein, tonnenlopen, klimmen op colabakken, en zo veel meer. Een mooie afsluiter werd  
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geboden door de immer bekende groepsspelen zoals schipper-mag-ik-overvaren, slingertikker, 
dikke Bertha, Napoleon… om de kleintjes de oeroude klassiekers ook mee te geven. 
Van zodra de eerste nieuwsgierige blikken van ouders om de hoek gluurden, wist iedereen met-
een hoe laat het was. De klokken gaven eveneens 17 uur aan, een tweede aanwijzing voor de 
afloop van een dag vol energie en blijdschap. De kinderen werden teruggebracht naar de be-
schermende armen van hun ouders en konden vanaf dan terugblikken op een wondermooie dag. 
De bloedrode zon kuste reeds de vlakke horizon en de 29 moegestreden leiders wandelden vol-
daan naar huis, wetende dat zij al die kinderen de tijd van hun leven hebben bezorgd. Een glim-
lach ontsproot aan hun lippen want wat kan een leider nu nog meer wensen? 
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KSA-taal 
Deze nieuwe rubriek is gewijd aan de KSA-taal, een taal die zich doorheen de jaren en mits een 
intensief taalcontact van adolescenten tussen de 16 en 22 jaar heeft ontwikkeld en een eigen le-
ven 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 hui-
dige leidersgroep maar dat doen we niet. Hierin bespreken we kort enkele glossen uit het magi-
strale vocabularium dat de KSA-taal rijk is, om de modale lezer wat meer vertrouwd te maken 
met de specifieke termen. 
 
 

ge·menig (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: gemeniger, over-
treffende trap:gemenigst) 
 

1.  (negatief) verachtelijk,  slecht, oneerlijk: een gemenige streek; iem. gemenig be-
handelen; 
2. (neutraal) ongezien, onverwachts: miljaar, dat is gemenig. 
 
 

dja·no (de; m,v; meervoud: djano’s, variaties: chano, (mv.) -’s, chario, (mv.) -’s) 
 

1. (familiair) janet, vrouwelijk ogende man 
2. (scheldwoord) enorme sukkel 
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Dag van de jeugdbeweging: 20 oktober 2017 

Verlichte avondwandeling: 21 oktober 2017 

Stuntdag en Stuntnacht: 28 oktober 2017 

Ledenweekend: 11-12 november 2017 

Sinterklaasbezoek: 3 december 2017 

Nieuwjaarsreceptie: 4 februari 2018 

Filmfestival: 18 februari 2018 

Hernieuwersactiviteit: 24-25 februari 2018 

Eetfestijn: 10 maart 2018 

Speelstraat: 8 april 2018 

Kamp: 20 - 29 juli 2018 

Ploatsefeesten:  24 augustus 2018 

Openluchtfuif: 25 augustus 2018 

Kermiscafé: 26– 27 augustus 2018 

Startdag: 9 september 2018 

Kalender 
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