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Editoriaal 

Beste ouders, leden en sympathisanten 

Eerst en vooral willen we graag gebruik maken van het (late) moment om jullie 

een voorspoedig 2021 te wensen! Laat het een jaar worden met veel plezier én 

chiroplezier! 

 

Tijd voor de avonturen van chirojongens Belsele op een rijtje te zetten. Na 

enkele maanden geen reguliere chironamiddagen gezien te hebben, werd het 

hoog tijd om hier wat verandering in aan te brengen. We voorzagen online-

activiteiten maar dit valt toch niet te vergelijken met een echte chirozondag. 

Begin januari startten we de activiteiten terug op voor jongste groepen. De 

oudere groepen hadden net iets meer geduld nodig. Door enkele 

versoepelingen in de coronamaatregelen, ging de chiro weer door voor alle 

groepen! 

 

Normaal gezien zitten de komende maanden bomvol met speciale dagen, 

leidingsweekend en gewone weekends. We doen ons uiterste best om binnen 

de huidige maatregelen speciale dagen en weekends te laten doorgaan maar 

dit blijft afwachten! We hopen met de hele leidingsploeg op het beste. De 

leiding zit immers niet stil. Het chirokamp komt al in het vizier! De kampplaats 

moet verkend worden. Ook wordt er veel gepland wanneer algemene 

activiteiten doorgaan, wie wat doet en voorbereidt. Ook het kampthema wordt 

bepaald en nog zoveel meer!  

 

Het is de goesting van alle leden en leiding om elke zondag naar de chiro te 

gaan die ervoor heeft gezorgd dat we het jaar 2021 goed hebben ingezet! En de 

goesting die ervoor gaat zorgen dat 2021 een knaljaar wordt! De leidingsploeg 

heeft er alvast heel veel goesting in! 

 

Veel leesplezier  

 

Arne Heyninck 
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Speelclubverslag 
 

8/1 avondchiro 

Jaaaa, eindelijk terug chiro!! Dit keer wel op vrijdagavond in plaats van zondag 

want de leiding had examens. Iedereen had er goesting in dus begonnen we 

meteen met het 1ste spelleke, namelijk potje stamp. Hierbij ligt er een voetbal 

op een vaste plek en moet iemand die beschermen. De rest hun taak is om niet 

gezien te worden en de bal te proberen weg te trappen, wat ook meerdere 

keren gelukt is. Hierna speelden we een matchke voetbal die na enkele 

wereldgoals eindigde op 5-5 (als ik me niet vergis). Na een pauze waarbij 

iedereen nekeer kon drinken gingen we verder met de welbekende blad-steen-

schaarrace. Om af te sluiten speelden we nog ne polies en dief waarbij er nu 

ook leden polies mochten zijn (anders had de leiding te veel werk).  

Da was het voor die avond, iedereen kon na alle inzet uitgeput naar huis. Tot 

volgende week gasten!    

 

15/1 avondchiro 

Hey, hallo! Het was alweer de 2de chirodag van 2021. We vlogen er meteen in 

met het spel powerhand waarbij 2 teams tegen mekaar spelen en ervoor 

moeten zorgen dat de bal niet stil komt te liggen op hun terrein. Dit doen ze 

door de bal steeds zo ver mogelijk weg te kloppen naar het andere team. 

Iedereen was goed in vorm dus het werd het spannende match! Hierna 

speelden we nog strafbal, het spel waarbij je anderen moet aangooien met een 

tennisbal zonder zelf aangegooid te worden. Verder op de avond speelden we 

ook nog het wereldberoemde ‘2 honden vechten om een been’, maar uiteraard 

in een aangepaste versie. Het waren namelijk 2 speelclubbers die moesten 

strijden om een stijlvol topje (als ik me niet vergis). 

Tot slot natuurlijk nog polies en dief, en dan was het weeral voorbij. Dag en 

bedankt e! 
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22/1 avondchiro 

Deze laatste avondchiro deden wat vanalles. We begonnen met tussen 4 vuren: 

een spel waarbij je het andere team moet aangooien met een bal. De 

speelclubbers kenden dit spel al vanop school en vonden dit heel leuk!  

Dan deden we een potje muurke shot. Je mag de bal maar 1 keer aanraken en 

hij mag niet stil komen te liggen. Je moet elke keer de bal de tegen de muur 

shotten, als dit niet lukt moet je tegen de muur gaan staan en andere ballen 

proberen te vangen. Als je een bal vangt, mag je weg van de muur en terug 

meedoen met de rest. Een klassieker op de chiro! 

Even pauze tussendoor, en erna een spelletje sardientje, ook wel bekend als 

omgekeerd verstoppertje. 1 iemand gaat zich verstoppen, de rest moet hem 

om ter eerst zien te vinden. Wie hem als eerste heeft gevonden mag zich 

daarna gaan verstoppen. Emile had een zeer goede verstoppplaats uitgekozen 

en die werd dan ook lang achterna gezocht! Porficiat! 

Tot volgende week allemaal, voor terug een ‘normale, gekke’ chirozondag!!!! 

 

31/1  

Hallooo meneerke de peerke en aah daar se de Rudi. Alweer een echte 

chirozondag waar we weer kunnen knallen. Wat gaan we dooooeeen, wat gaan 

we doeeen??? Awel, vandaag hebben we een magische munt. Als we hem 

omhoog gooien en hij landt op kop, dan gaan we naar rechts. Landt hij op 

munt, dan gaan we naar links. And so it begins! Op elke splitsing gooiden we de 

munt omhoog en die bepaalde onze route van vandaag. Na een klein uurtje 

gestapt te hebben kwamen we uit op een akker. Maar die akker, da wast echt 

gene gewone. Onze speelclubbers zakten als snel goed diep in de modder weg. 

En das natuurlijk super…..vet!! Lekker ravotten in de ‘drijfmodder’. En de dikte 

van onze schoen vervijfvoudigen. Daarna speelden we onderweg nog toffe 

spelletjes en zagen we Belsele eens op een andere manier. Na een stevige 

wandeling kwamen we weer aan op de Chiro. En na de Chiro konden we onze 

ouders verblijden met wat poetswerk aan de schoen. Sorry mama en papa 

(hihihi). 
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Tot volgende week boys! 

 

7/02  

 

Amai, ik sta hier op en het is precies Kerst jong. Azo een mooi sneeuwtapijt in 

mijnen hof. Ik heb al extra veel goesting om naar de Chiro te vertrekken. 

Eenmaal aangekomen op de Chiro namen we het nodige glijmateriaal mee en 

trokken we naar de Mierennestbos. Achter de Mierennestbos ligt een gouden 

berg verstopt met daartussen een brug. En wa doet ge me een paar sleeën en 

een besneeuwde berg? Der keihard afglijden natuurlijk! Natuurlijke waren jullie 

zo’n waaghalsen dat we der nog een extra jumpke bij gemaakt hebben. Jullie 

waren niet te stoppen, goed gedaan allemaal! 

 

Na al dat ravotten in de koude sneeuw was het tijd om eens goed op te 

warmen, en wa is het beste om op te waren????? Ne goeie choco natuurlijk! 

MMMMmmmm chocomelk, das lekker man. Op die manier konden we de 

chirodag afsluiten op een heerlijke manier. 

 

Ciao! 

 

14/2  

Hey jongens! Vandaag was het super koud. Zo koud dat we met zen allen op 

het ijs konden spelen. Levende pétanque werd alleen maar leuker nu dat we zo 

goed konden glijden over het ijs. Nadat er toch net even iets te veek barsten in 

het ijs kwamen beslisten we dan maar gewone pétanque te spelen in de 

sneeuw. Het duurde even maar na een tijdje waren jullie echte kampioenen die 

de speciale chiroworp geperfectioneerd hadden. Daarna was het tijd om nog 

even 10 vingers te spelen en was het al snel terug tijd om naar huis te gaan. Tot 
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volgende week jongens!  

 

21/2  

Vandaag terug een zonnige dag ipv een ijzige sneeuwdag. Dus gingen naar het 

speelbos in de mierennest om daar een bosstratego te spelen. 2 teams gingen 

eerst een kamp bouwen van waar ze de anderen konden aanvallen. Elkeen 

kreeg een speelkaart waarop het nummer duidde op de kracht van de kaart. De 

aas was het hoogste van allemaal, deze kon alleen verslagen worden door de 

spion wat nummer 3 was. De koning was de op een na sterkste en was dus zeer 

gegeerd. De jongens amuseerden zich rot. Elk team heeft heeft 1 keer kunnen 

winnen, zodat dus uiteindelijk iedereen een winnaar was. 

 

Dan gingen we terug naar het chiroterrein om te genieten van een koek en 

drankje. 

Na 4-uurtje gingen we nog een spelletje spelen om de dag af te sluiten, want 

polies en dief is nog steeds niet mogelijk door de bekende reden… Tot volgende 

week allemaal!! 

 

 

28/2  

Vandaag speelden we het bekende chirospel Dag Madam. Om de beurt wordt 

er een kaart uit de bat getrokken en in het midden gelegd. Vervolgens moesten 

de jongens de bijhorende opdracht doen en dat zo snel mogelijk want de 

laatste kreeg de kaart. Opdrachtjes zoals tik de leider of friemel onder een bank 

in de zandbak maakten het spel dol gek. Na een leuke chirodag was het weer 

tijd om naar huis te gaan. Daaaaaag 
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2 maandelijks Speelclubprogramma 
 

7/3  Fransen dag 

 

14/3  I like turtles dag 

 

21/3  whats nine+ten? twenty-one dag 

 

28/3  geen chiro wegens kampvergadering 

 

4/4  geen chiro wegens pasen 

 

11/4  1 2 kaas met gaten dag 

 

18/4  Tis misschien warm dag 

 

25/4  Ruige beesten dag 

 

 

  

     Je kan de leiding ook steeds bereiken op dit e-

     mail adres: speelclubstaderas@gmail.com 
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Rakker verslag 
 

9/1: knetterdag 

 

Amai eindelijk terug chiro, das lang geleden! En kou da het is, precies Siberië! 

Awel das de bedoeling, vandaag leven we ons in in onze goede Gopnikvrienden 

uit het Oosten. Zet die hardbass maar op en knetteren maar. Er waren ook nog 

wel enkele spelletjes, maar in het donker is alles toch veel moeilijker hoor, 

sardientje werd ineens een hele uitdaging zelfs al zat leider Toon gewoon 

verstopt achter een hoop paletten. Of de bestorming van het Russisch capitool 

(lees: witteken) waarbij mensen moeten worden herkend. Niet makkelijk 

allemaal, maar wel heel plezant en ideaal om het warm te krijgen. Of een 

spelletje muurke sjot, ook altijd een succes. Verder stond ook nog op het 

programma: squat pang pang. Een spel dat zeer intensief bleek voor de 

beenspieren, maar echte Russen klagen daar niet over! En dan nog het beste 

spel van de dag: vang de vis. Iedereen loopt in een rondje rond het gat in het 

bevroren ijsmeer, waar enkele vissen zitten rond te zwemmen. Vanaf een vis 

zich laat vallen is het de bedoeling om er zo snel mogelijk bovenop te duiken 

om hem te vangen. Wie het laatst is heeft helaas geen vis als eten voor die dag. 

Gelukkig had iedereen het tegen dan al warm, en hadden we een geslaagde 

eerste chirodag van 2021 achter de rug! 
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17/1: experimentele dag 

 

Experimenteren is de leiding niet vreemd in de chiro. Het was tijd voor allemaal 

spelletjes die we nog nooit eerder hadden gedaan. En veel me ne kegel ook. 

Het eerste halfuur werd gebruikt om de resterende sneeuw van de dag ervoor 

tegen de muur te gooien op een niet nader genoemd doelwit. Maar alle 

coronafrustratie moest er even uit! Daarna speelden we nog een soort van 

kegelrace waarbij er rond de andere ploegen moest worden gelopen, met als 

bedoeling als eerste terug te zijn om de kegel te tikken. In welke richting? 

Maakt niet uit, zo lang je maar de snelste bent! 
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Het volgende spel had als bedoeling de toren met kegels omver te gooien met 

een frisbee. En iets me overlopen en tikken, maar ik weet de precieze regels 

niet meer. Ik weet wel nog dat het eindigde met een frisbee die bijna tegen de 

kerk vloog, zo’n 200 meter verder van waar de toren met kegels stond. Rakkers 

kunnen dus echt slecht mikken. Daarna nog een spelletje kwade slang: de 

eerste persoon moest zich telkens proberen los te maken uit de greep van de 

vorige. Bij het vieruurtje werd een vuurtje aangestoken en kon iedereen 

genieten van een lekker bekertje chocomelk! Jammie jammie. Om te eindigen 

nog een spel waarbij we elkaar tegen de kegel moesten trekken en dan was het 

helaas al tijd om naar huis de gaan… 
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24/1: experimentele dag deel 2 

 

Leiderrrrrrr wa gaan we doen???? kheb teveel energie! jha da zulde wel zien e. 

Gelukkig hadden we terug een hele reeks nieuwe spellekes opgeduikeld dus 

vervelen zullen ze zich ni doen 

we begonnen met het stokspel. het spel begint dat iemand in het midden staat 

van de cirkel een naam roept en dan de stok laat vallen. diegene die zijn naam 

hoort moet de stok kunnen pakken voor hij valt en dan iemand proberen tikken 

met de stok. spannend want maar een paar uitverkorenen konden de stok 
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vangen voor hij viel. hieronder wat beeldmateriaal

 

 

 

Daarna gingen we naar het gangske en amai daar staat nu toch eens een mooi 

witteken. En wat moeten we doen leider?? Ou kap opzetten want gulder 

moogt niet zien en de andere groep moet er door kunnen parcouren zonder 

getikt te worden en amaii kheb het geprobeerd ma tis echt moeilijk.
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Dan nog een spel me iets me nummertjes op uw rug proberen raden, maar 

daar zijn we mee gestopt wegens teveel valsgespeel. Kan gebeuren he, tijd 

voor levende baseball! Da ging gelukkig al wa beter! En dan nog wa spellekes 

maar het was al snel tijd om weer huiswaarts te keren. Nog altijd geen polies 

en dief want ja bubbels. 

 

 

31/1: bosdag 

EUHJJJJJJJJJJ WE ZIJN NAAR DEN BOS. Nog nooit zoveel enthousiasme gezien 

om bomen te bekijken. Ma we vertrokken en ey voor wa is da touw en waarom 

lopen zij zo snel. Jha bubbels e me al die ziektes da hier zijn, het touw moogde 

niet voorbij of ge krijgt de ziekte van de andere kant. Maar goed, tijd voor 

spelletjes. Tikkertje panda waarbij ge in een boom moet blijven hangen om niet 

getikt te worden. Ik heb toch wel wat aparte hangtechnieken gezien. Het was 

bangelijk. 

 

 
 

Dan kwamen de voetbal technieken boven en amai voetballen in den bos doe 

wel zeer aan u benen al die takken jong. Ma twas wel tof kheb goe kunnen 
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sjotten. En ook nog iets me ieder een eigen boom en ge moet wisselen ofzoiets. 

 

Nu is het tijd voor het kampioenschap stronken zwieren ma amaiiii die zijn wel 

zwaar zn gelukkig hebben we hier onze zwierkampioen. 

 

 
 

 

En nu op het einde als groep om ter snelst zagen. ma ey die rakkers kunnen goe 

zagen ze vanaf da ze begonnen zijn stoppen ze nimeer. En hakken ook! Zagen 

en hakken! Ma eyyy tis tijd om te vertrekken eh anders zijde te laat thuis e. 

Alleee twas tof e mannen volgende week terug! 
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7/2: dag van de shnee 

Amaaaaaai wow, leider, hoe laat is het? 14u! En oh leider, hoe warm is het? 

ahja, -14. Er lag veel sneeuw op de chiro. Klaar om een hele middag in ijzige 

temperaturen te vertoeven. We werden inventief deze namiddag om het 

lichaam warm te houden. Stap 1 om hierin te slagen, een mooi fort bouwen uit 

sneeuw. Na lang bouwen, mochten 2de teams met hun fort het tegen elkaar 

opnemen door legermannetjes in het fort te zetten. Beide teams mochten hun 

beste sneeuwballen naar het fort van de tegenstander gooien. We amuseerden 

ons goe in de sneeuw en genoten van een warme chocomelk tijdens de 4u 

(stap 2). We eindigden de chironamiddag met een spel waarbij iedereen zijn 

beste dansmoves mocht laten zien. De speelden ik ga op reis en ik dans mee. 

Tot volgende week he jongens!!!! Goe opwarmen thuis! 

 

14/2: noordpool tegen zuidpool 

De kerktoren vertelde ons dat het 14u was. Tijd om nog eens goed te knallen. 

Vandaag werden de rakker verdeelt in twee kampen. De noordpool zou het 

vandaag opnemen tegen de zuidpool. Voor eens en altijd objectief bepalen, wie 

de beste pool is van de twee. De starten met het bananenspel. Alle rakkers 

gingen op een rij staan. Eén van hen kreeg een een voorwerp in de handen 

gestopt. Vanaf er een fluitsignaal wordt gegeven, loopt de rakker met 

voorwerp zo snel mogelijk naar de overkant. De overige rakkers proberen de 
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rakker te tikken. Hierna gingen we voor de powerhandcompetitie van de eeuw. 

Iedereen zette zich 200 procent om de bal door de goal te slagen van de andere 

pool. Het enige middel dat je hiervoor mag gebruiken is je vuist. Het is steeds 

belangrijk dat de bal blijft rollen! Na een lange competitie bleef het toch 

gelijkspel. Na het vlaggenspel lieten we onze stemmen horen. De 2 teams 

dienen bij het schreeuwspel bepaalde woorden naar de overkant te 

schreeuwen (vb. adelaarverzamelaar, kerkrenovatie). Het tegenovergestelde 

team speelt als stoorzender op door te roepen. Tussendoor deden we nog 

enkele stunts tegen de plank “OW YEAHHHHH” en een goeie mengeling om 

door te spoelen. Tot volgende week heee 

 
 

21/2: citroenendag 

Het was nog een zonnige namiddag dus de kinderen spelen buiten en de buren 

zijn weeral dweis. Dweis is gelijk aan zuur, wat wil zeggen dat de pH richting de 

0 gaat. De spelende kinderen willen de dweize buren ontzuren door de pH 

terug naar 7 te brengen. Oke let’s go! Beginnen me een spelletje ‘ej ik trap uw 

hek omver’ waarbij het de bedoeling was om door de schutting (=stapel 

banken) te sjotten. Hoe hoger hoe meer punten er te verdienen waren! Ik denk 

dat de spelende kinderen hier al hun eerste punten hebben behaald. Voor een 

tweede spelletje moesten ze een toren met blokjes bouwen en verdedigen 

tegen de rondvliegende ballen. Niet simpel, maar één team was blijkbaar wel 
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echt kampioen. Wie dit was weet ik niet meer, maar ze waren wel echt goed. 

Daarna was het de bedoeling om zoveel mogelijk gerief te stelen uit de tuin 

zonder dat de kwade hond je beet. Oh ja en een citroentje eten en raden wie 

van het andere team de citroen in de mond had, ook altijd leuk! De zondag 

vloog weeral voorbij, tot volgende week! 

 

 

28/2: bendeoorlog 

 

Der waren eens een team de goede kant van het spoor en een team slechte 

kant van het spoor, twee bendes die Belsele onveilig maken. Ook wel gekend 

als team lichtroze en team donkerroze. Ze waren aan het emmerballen tegen 

elkaar na veel doelpunten scoren en veel fouten waren ze elkaar zo beu dat ze 

elkaar schelden ai ai ai wat voor vuile woorden daaruit kwamen woude gij niet 

weten ze, het ging zo hard aan toe dat ze zelf naar elkaar stenen begonnen te 

gooien. Gelukkig waren het maar tennisballen, maar toch een echte oorlog! 

Toen was het al direct avond en ze hadden een missie: ze moesten een 

kostbaar eivormig voorwerp naar de overzijde smokkelen. Dit leek toevallig 

hard op een rugbybal, maar het was heel kostbaar. Welke bende is gewonnen 

weet ik niet meer, maar Belsele heeft alleszins twee heel goeie bendes! 
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Je kapoenen, 

Thijs, Arne, Wichit en Toon 
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2 maandelijks Rakkers programma 
 

14/3   Pi dag 

 

21/3  Glas blazen met Hendrik 

 

28/3  geen chiro wegens kampvergadering 

 

4/4  geen chiro wegens pasen 

 

11/4  Boerenkool dag 

 

18/4  Een zonnige dag in de herberg 

 

25/4  Kraan dag 

 

2/5  Dag van de Aardbeid 

 

9/5  Ronaco dag 
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Verslag Toppers 
 

7/02 

YESSS tis weer chiro, eindelijk kunnen we weer beginnen met ravotten en 

brakken, en wa voor een dag was het ook. Het lag vol me sneeuw. Du dan 

hebben we geen keus wa we gaan doen buiten dan iets me sneeuw natuurlijk. 

We zijn dus met de leden naar de bos gegaan om daar met sneeuwballen te 

smijten naar mekaar. en hierbij hebben we dan verschillenden 

paintballgamemodes mee gedaan. We zijn begonnne met een team 

deathmatch waar dat bij beide teams iedereen 5 levens had en als iedereen 

van een team dood was het ander team won.  Daarna zijn we overgestapt naar 

een capture de band spel die in het midden lag en die ze naar hun eigen kamp 

moesten terugbrengen. Hierna was het al weer 4 uur en zijn we terug naar de 

chiro gegaan om te drinken en hebben we nog wwat sneeuwpret gehad en met 

de slee wat gespeeld enzo. 

 

14/02 

Vandaag hadden we besloten om allemaal spelen met touw te doen. Dus zijn 

we begonnen met dikke berta ma dan me een touw. Dan moet degene die in 

het midden staat mensen van het touw trekken om helpers te krijgen. 

Natuurlijk is dit wel een hard spel. Na dit toch een half uurke te doen omda het 

echt wel leuk was zijn we overgestapt naar dassenroof waardat sommige leden 

precies nie snapte dat ze hun touw gewoon in hun broek moesten steken en 

niet in hun onderbroek…. Hierna hebben we hanengevecht gedaan waardat we 

ze in 2 teams hebben verdeeld en dan allemaal 1v1 moesten doen. En daarna 

een 2v2 en daarna iedereen tegen iedereen. Hierna hebben we ook nog 2 

honden vechten om een touw gedaan. Wa dat dus bijna gewoon touwtrekken 

word. Ma das wel nog grappig. En da zal het zowa zijn denk ik. 
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21/02 

Op deze super mooie Chiro zondag hebben we met de toppers een wandeling 

door belsele city gemaakt aan de hand van kop of munt die bepaalde welke 

kant we naartoe gingen. Was het kop dan gingen we naar links en was het 

munt dan gingen we naar rechts. Vervolgens hebben we hun ook bekend 

gemaakt met het zeer leuke 5 frangen spel. Dit speel je met 3 munten en het is 

de bedoeling dat je altijd 1 munt tussen de 2 anderen doorkan schuiven met de 

hand. Lukt dit niet dan zijde eeeeeeecht gescheten. 

 

28/02 

De start van een nieuwe Chiro zondag was weer aangebroken en de toppers 

waren weer volledig klaar om er in te vliegen. We begonnen deze dag met een 

spelletje boeren. Hierbij is het de bedoeling dat 1 iemand in het midden een 

toren maakt aan de hand van ieders schoenen. Vervolgens mogen de rest van 

de topper deze dan omver proberen te gooien, lukt het hun dan moet de 

persoon in het midden zo snel mogelijk de toren herop te bouwen en iemand 

tikken alvorens zij hun schoen hebben kunnen halen en terugkeren over de lijn. 

Toen we hiermee klaar waren hebben we de dag nog verder gezet met een 

potje trefbal. Toen iedereen al wat was uitgeput hebben we de dag beëindig 

met een zeer vredevolle jenga variant waarvan iedereen wel genoten had. 
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2 maandelijks Topper programma 
 

 

14/3   Jan kaasoor dag 

 

21/3  Willy slijpschijf dag 

 

28/3  geen chiro wegens kampvergadering 

 

4/4  geen chiro wegens pasen 

 

11/4  Luc Leffedag 

 

18/4  Andre laweitdag 

 

25/4  Joachim kopsoot dag 

 

2/5  Peter portier pakieters dag 

 

9/5  Roekoekoe dag 
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Verslag Toke’s 
 

7/02 

De eerste dag terug Chiro! Na een lange pauze was de eerste zondag direct een 

witte Chiro dag. We gingen de sneeuw opzoeken op de weide achter de 

mierennest waar we met de slee van een paar steile hellingen gingen. Ook het 

skateboard zonder wieltjes ging met snelheid van de heuvels. Na al deze glij 

pret was het tijd voor een echt sneeuwballengevecht, 3 vs 3 capture the flag bij 

dit spel is het de bedoeling om de vlag van het andere team in je eigen kamp te 

krijgen. Het probleem is dat als je geraakt wordt door een sneeuwbal van het 

andere team je terug naar je eigen kamp moet en een tijdje wachten tot je 

terug mee mag doen met het spel. 

Op de terugweg naar de Chiro stopten we nog even bij een mooie muur om 

een potje schaats-muurtje shot te spelen, hier was het moeilijker om overeind 

te blijven dan de bal te raken. Op de Chiro zelf deden we een poging om 

sneeuwbal petanque te spelen dit bleek iets moeilijker dan gedacht aangezien 

de sneeuwballen niet lang heel bleven. Om deze sneeuw dag af te sluiten 

speelden we strafbal (met een sneeuwbal als bal) zoals je kan raden moesten 

we veel nieuwe sneeuwballen maken. 

 

14/02  

 

Ja Twas koud en alles was bevroren. We besloten om naart park te gaan om 

daar op het ijs te gaan tot er Wa barsten int ijs kwamen en azo. Dan zijn we 

naar een schoon pleintje geweest en hebben we daar Wa spelletjes gespeeld. 

Eerst Wa powerhand, een spel dat de jongens echt goed konden. Daarna Wa 

boeren en azo, iets Wa ook nie jullie specialiteit is. Kaastrekken (of hoe het ook 

noemt want Wa de naam van da spel is weet niemand) was nie stom. 

Sneeuwballen gooien ging beter dan alle activiteiten samen. Bij het terugkeren 

naar de chiro kwamen de aspi’s tegen die over water aant lopen waren want ja 

da kan alst zo koud is. Stappen op ijs kan, maar springen nie en da was Wa een 
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impulsief lid van ons wel opeens deed. Na een goeie reddingsactie en een 

warme douche was alles in orde en zat de veel te koude dag er al op. Oké ja da 

wast. 

 

 

 

21/02  

 

Jarno leeft blijkbaar nog, super. Ma da terzijde vandaag is iet me ladders. Om 

kosten te sparen we geen echte ladder fixen, dus tekenen we wel ene. De 

volgende kost waar we op spaarden waren letters, we waren zeker niet te lui 

om elke keer opnieuw ulder naam te schrijven. Na een tijdje werd het bord te 

klein want het niveauverschil werd te groot. Na al duels werd Sean niet meer 

ingehaald en stond hij het hoogste op de ladder en laten we maar zwijgen over 

de diegene wiens naam zelf op de parking stond.... Na een tijdje kwam de 

leiding zig eens moeien om het wa spannender te maken! natuurlijk won de 

leiding “alles” en hadden de leden geen schijn van kans. We zijn wel wat 

nieuwe talentjes teweten gekomen, sommige leden zijn echte planken en 

kunnen iets te lang in plank houding blijven staan. Der is ook nen hanger die 

het wel leuk vind om is ne middag mee te gaan met een groepje hangjongeren. 

En als ge nen helen bat kaarten kunt uitspelen da hebt iets te veel geluk me 

hoger lager! 

 

 

 

28/02 

 

Eeeeuh ja, twas weer zondag. En ge had allemaal een fiets mee, anders kon ge 

aant station wel een gaan halen. En met die fiets zijn we via een zeer schone 
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weg naar het ster gereden. Me of zonder platte band, maakt nie uit. Als uw 

wiel maar draait.  

Heel sint-niklaas had precies hetzelfde idee en zo warm was het zelf nie. 

Op het ster wouden we vanalles doen, het eerste was de speeltuin voorbij 

lopen want daar zijn we te goed voor. Een beetje verder was een kooi waar ge 

in kon voetballen, en chance da we hadden da die juist leeg was… We hebben 

daar dan een zeer spannende eerste helft gespeeldt, en snel ontdekt da ge op 

uw wezen gaat als uw best doet. Tijdens de rust hebben we wa paaseiers 

gezocht, beetje te vroeg ma ze verkopen het al dus eigenlijk ook nie.  

 Dan was het tijd voor de tweede helft, waarin we dubbel hard ons best hebben 

gedaan en dus dubbel zo veel gestuikt zijn.Dan wast al tijd voor een vieruurtje, 

dus we zetten ons ergens in het gras. Tijdens de platte rust vind de pieterjan de 

tijd duizend cijfers ofzo van pi te zeggen. En blijkbaar zitten we hier 

ondertussen al lang en ist bijna tijd op te vertrekken. We spelen nog spel een 

keer blinde manneke en gaan van de glijbaan. 

1 poging later om ne band op te pompen en 7 schellen kaas en we konden  

vertrekken. 

Al da fietsen was al een goeie oefening voor kamp, gewoon diene fietstocht 5 

keer ofzo en we zijn der. Ma da wast, dag eh. 
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2 maandelijks Toke’s program 
 

 

07/03   is al gepasseerd tegen dan jong 

 

14/03   zwembrevet halen dag 

 

21/03   tga warm beginne worden 

 

28/03   geen chiro wegens kampvergadering 

 

04/04   geen chiro wegens pasen 

 

11/04   drone dag 

 

18/04   dweizen dag 

 

25/04   voor mij graag een kapsalon met feta dag 

 

02/05   ringlings dag 
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Verslag aspi's 
JOEPPIE TERUG CHIRO, amai das lang geleden jong. En wie zijde gij? 

Na maanden van eenzaamheid, alleen thuis zitten en aan onze 

postzegelverzameling werken, kunnen we eindelijk weer naar buiten!! 

Iedereen buiten één bepaald individu waarvan we de naam niet vermelden was 

aanwezig op de eerste Chirozondag en wat zag Franky er beeldig uit! Een 

tochtje maken naar de pre dan maar eh want we hebben niet beters te doen. 

Eens aangekomen hebben we eens een oude klassieker uit de toverhoed 

getoverd: Strafbal. Het was blijkbaar een nieuwe tactiek om te pissen terwijl ge 

tegen de muur moest staan want dan kon ge uw armen niet in de lucht steken 

en kon ge ook nie geraakt worden eh aja. Twas wel nadelig voor de ballekes 

want die schoten bij deze temperaturen direct in onzen buik.  

EJ TIS AL 4 UUR EH TIS TIJD VOOR NAAR DE JAMIEL TE GAAN!  

Aja ma eerst nog effe de wijvenchiro want een dag de wijvenchiro niet bekogelt 

is een dag niet geleefd! 

Merci eh Jamiel, bedankt voor de ringlings, mak ook nog een snoeperke? 

*Zilverui graait pot leeg*  

Nu nog effe sleeen van de viaduct want das een oude traditie in de Chiro en 

dan wast gedaan Tot de volgenden ej! 

 

 

Is dieje snee hier nu nog altijd nie weg ofwa? TIS KOU ZEN, en chance dawe 

door die nieuwe coronaregels naar binnen mogen gaan. Of neej toch niet. 

Terug naar de pre zeker en kijken of het al dichtgevroren is. Aja eerst moest de 

rijstkoek met een ingenieus systeem de bal uit de beek halen want ja, laatst 

aangeraakt eh mutten. Wat konden we beter doen op zo’n koude dag dan 

lekker ijshockeyen? Het ijshockeyen was al snel uitgedraaid tot ijsbaden want 

voor we het wisten zakten we los door het meer. Op zich wel nog verfrissend 

want het was daarvoor lekker zweten doordat er een hete griet zich bij onze 

groep had toegevoegd. Ahnee laat maar kheb mij vergist, twas de kodde.  
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ALLOO JAMIEL, tis koud eh Jamiel, jaze Jamiel wij vinden pralines die al 2 jaar 

vervallen zijn en steenhard zijn ook echt lekker smikkelen, HOUWDOE JAMIEL, 

WIJ ZIJN DERUIT! 

De rest van den dag herinner ik mij nie dus einde 

 

 

Een donkere dag was aangebroken ter Belsele dorp. Het stond algemeen 

bekend als een miserabele periode voor de dierenliefhebbers. De mensen 

stonden perplex en met verstomming te luisteren naar het verhaal van de 

Parkieters. Hoe zo een goedhartige en altijd energieke gevleugelde, zo slecht 

behandelt werd door zijn verzorger. De verzorger had geen idee wat hij gedaan 

had en hoe hij voor zo een fraaie gevleugelde moest zorgen. Het diertje had zo 

een passie, had zo een woekerende levensvlam dat velen jongeren deed 

openbloeien en levensmoed gaf. Dat laatste was uiteindelijk zijn doodslag. De 

oppasser zag de levens volle kerel en had een lichte jaloezie opgekropt. De 

emoties van afgunst werd neergeslagen op de tweevoeter en werd 2 jaar 

vastgeketend aan een vierkante gevangenis zonder voedsel of een druppel 

water. De knul had nood aan een wel verdiende douche of kortgeknipte lokken 

maar de wangunstige voogd gunde hem dat niet en dat werd onze geliefde te 

veel op het einde van zijn levensweg. De verbijsterde menigte kwam samen 

voor een sentimentele verassing van de kanjer. Het leven gaat voort maar ieder 

zijn hart is die dag een beetje zwaarder geworden. De tijd is aangebroken om 

hieruit zelf een conclusie te halen. Er moet naar zichzelf gekeken worden hoe 

men beter kan zijn voor zichzelf en de mede mens. We kunnen dit alleen maar 

aanmoedigen en mensen zoals de verzorger aansporen om in de toekomst 

beter te doen. 

 

 

Zonnig weer, strand en zand, de perfecte omgeving voor hete volleybal 

jongedames. Mooie bloedgeile juffrouwen kwamen naar Belsele om met hun 

perfect symmetrische lichamen in de zandbak te spelen van Belsele. Om met 
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ballen te spelen op een zanderig wegdek. Deze grote onvatbare ballen werden 

over dunne vliesachtige netten gegooid zodat hun net in de zandbak niet brak. 

Ze gebruikte hun handen en lange armen om deze ballen op en neer te gooien 

zodat hun net niet geraakt werd. Weelderige haren door de wind en 

flikkerende huipen van links naar rechts galoppeerde ze door de belseelse 

zanden. Met opgerolde minirokken en schaarsgeklede bovenlichamen 

glinsterde ze in het stralende namiddag licht. lichte transpiratie liep van de 

volmaakte navels dat verdampte tot intense dampen. Ballen stroomde door de 

lucht die met precisie en passie werden afgestoten. Gefocuste controles met 

efficiënte been bewegingen waren de twee evenwichtige clusters aan het 

duelleren tot perfectie. Het zijn dagen die lang blijven nazinderen in het 

gedachtegang tot zij een plaats krijgen tot mooie herinneringen die ons 

bepalen. 

Weekend 

Hier is het dan, het moment waar we allemaal al heel de week naar uitkeken, 

het begin van het weekend! Maar voor de we konden vertrekken op de chiro 

moesten we toch even kijken of we Tobie hadden gezien, de vermiste kat. 

Ruben was zelfs heel zeker dat hij Tobie had zien voorbijlopen, jammer genoeg 

hebben we hem toch niet kunnen vinden. Maar goed, we moeten nog op de 

weekendplaats zelfs zien te geraken, en je had het misschien al kunnen raden, 

we gaan liften! Alé, jullie toch, wij, de leiding, gaan met de auto. Iemand moet 

het gerief meenemen hé. We verdeelden iedereen in groepjes en niet veel later 

was iedereen al onderweg. De leiding moest nog wat gerief inladen maar 

vertrok niet veel later. Het liften zelfs ging blijkbaar zeer vlot want toen de 

leiding aankwam zaten de leden al op ons te wachten, dat hebben jullie zeer 

goed gedaan. Hopelijk gaat het op kamp even goed gaan. Even later kwamen 

de kerels ook aan op hun velo, aja die zitten op dezelfde weekendplaats. Na het 

uitvechten van wie waar ging slapen was het tijd op de weekendplaats te 

verkennen. Binnen was er niet zo veel te zien, dus gingen we naar buiten waar 

we meteen een boom tegenkwamen. En voor we het wisten zat Jarno er al in. 

In de boom kwam hij een paar schoenen tegen, en natuurlijk heeft hij deze wat 

hoger gehangen. Verder hebben we op het terrein enkele deuren gevonden die 

misschien niet open moesten zijn, maar verder gaan we hier niet op in. 

Maar het wordt tijd om iets te doen, de avond is nog jong en we hebben alle 
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tijd in de wereld. Als eerste spel haalden we enkele tennisballen boven. Maar 

deze tennisballen waren verzuipt met white spirit zodat we met koud vuur 

konden spelen. Eerst smijten we de vuurbal wat na elkaar om wat meer 

vertrouwen te krijgen, dat ging bij sommigen wat vlotter dan anderen. 

Iedereen had het nu eens vastgepakt dus nu kunnen we met een echt spel 

beginnen, strafbal. Iedereen kent dit natuurlijk. We hebben ons eens goed 

kunnen uitleven met dit spel, alleen jammer dat de tennisbal zoveel opnieuw in 

brand moest gestoken worden. En zo koud was dat koud vuur toch ook niet 

altijd. 

Na zo’n actief spel gaan we het wat rustiger aandoen, met cards against 

humanity, een spel waarbij ge met kaartjes met verschillende woorden op de 

grappigste uitspraak moet maken. En terwijl we dit deden werden er enkele 

frituursnacks bereid, het zou geen chiro weekend zijn zonder. En ondertussen 

mochten enkele pintjes geconsumeerd worden. Op hun slaapplek vonden de 

aspis nog een heel mooi gezelschapsspel, het was iets van Bert, Bart of Barry de 

bever ofzo? De regels waren ook niet zo duidelijk eigenlijk.  

Jammer genoeg moesten jullie uiteindelijk wel gaan slapen, want morgen 

hadden we nog een dag vol program. 

Het is nu ongeveer 8 uur s ’ochtends en we zijn al klaarwakker natuurlijk, leider 

Wannes en Arno gingen naar de bakker en bij deze bakster willen we wel elke 

dag brood gaan kopen, amai. 

Maar dat terzijde, als ontbijt was het zoals het op een chiro weekend hoort, 

spek met eieren. Iedereen ziet er goed wakker uit, dit hebben we nodig want 

voor het spel waar we mee gingen beginnen ging iedereen zo creatief mogelijk 

moeten zijn. Met de verkiezingen nog vers in het geheugen van iedereen was 

het het moment voor een politiek spel. Om te beginnen moest iedereen zijn 

eigen politieke partij oprichten. Wat hebben we hiervoor allemaal nodig? Awel 

nie veel eigenlijk, hoe beter ge kunt zeveren hoe meer succes ge gaat hebben. 

Wat jullie moesten maken is een partij compleet met een naam, een slogan, 

een logo en het belangrijkste de standpunten. Nadat iedereen zijn partij had 

voorbereid was het tijd om deze te presenteren, Ruben en Arno hadden ook 

een partij voorbereid, en wouden deze zeer graag ook voorstellen. En nadat 

iedereen zijn groep hun partij had voorgesteld, en veel van de standpunten 

hadden hun eigen visie om diverse problemen aan te pakken. Maar goe, nu 
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moet ze met hun partij stemmen gaan verzamelen. Hiervoor moesten ze in 

straten opdrachtjes uitvoeren zoals ergens verstoppen, op iemand zijn toilet 

gaan, een mooi liedje zingen (en het juiste liefst) enzovoort. Ma bon, genoeg 

het dorp onveilig gemaakt. Eerst ETEN voor we verder gaan. En wat eten we 

wel niet? LEKKERE SPAGHETTI natuurlijk, kheb al veel slechtere gehad op 

weekend dus hij was wel geslaagd. Nadat iedereen hem had volgestampt met 

spaghetti deden we verder. In de voormiddag hebben de partijen al stemmen 

kunnen verzamelen, deze werden gebruikt in een RISK spel, me belgië als 

speelveld. Nu was het de bedoeling in RISK belgië te veroveren me uw partij. 

Tussendoor speelden we nog enkele spellekes waarmee extra stemmen te 

verdienen waren voor RISK. 3 honden vechten om een object, twas een bus 

dreft ofzo, kweet het nie echt meer. Ma er was 1 team da blijkbaar iets beter 

was hierin en altijd won. We hadden nog wat spaghetti over dus hiermee 

hebben we ook maar iets gedaan, het euh spel. Het was de bedoeling een 

verhaal te vertellen over iets zonder bepaalde woorden te gebruiken of euh te 

zeggen, anders kon iedereen spaghetti naar u smijten. En amai da bleek toch 

nie zo makkelijk te zijn.  Als laatste spel en misschien wel het leukste van het 

weekend, het 5 frangen spel!!!!! De leiding vond het toch leuk. Iedereen zijn 

handjes deden na een tijd al goed zeer maar we moesten voortdoen tot er 

iemand opgaf, maar die persoon moest dan wel eens rondgaan met zijn hand. 

Maar uiteindelijk gaf er toch iemand op, en omda het toch de laatste keer was 

hield niemand hem in deze keer, auw. 

Twas ondertussen wel tijd voor het avondeten, wa het was weet ik ook nie 

meer exact, ma twas iets me gehakt(zoals alles op weekend precies) en wraps. 

Na al die zotte spellekes hebben we gewoon wa poker gespeeld, en het zotte 

was da iedereen redelijk serieus speelde en nie meteen all-in ging, kben toch 

wa anders gewend op de chiro. 

Om het weekend af te sluiten gaven we de box aan jullie om een mini party 

maxi pret te starten met de kerels, hiervan herinner mij al helemaal niks meer. 

We eindigde de avond met wat te zeveren in de slaapplek, hiervan hebben 

jullie zelf nog enkele prachtige foto’s. 

Ja, da verslag is hier al lang genoeg aan het worden dus kga het kort houden: 

Geeeuw!, opstaan, eten, opruimen en wegwezen. Aja ma liften eh.  

Terug op chiro, gedaan! 
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Ma wacht kben hier wel iets belangrijk vergeten. Voor we naar huis kunnen 

moesten we nog even bij Joost passeren die op de rommelmarkt stond. 

En nu is echt gedaan, bedankt en tot de volgende. 
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Avondchiro 

Het was een gewone vrijdagavond, en we moeten avondchiro omdat de leden 

examens hebben. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet plezant kunnen 

maken. Deze avondchiro gaan we naar een film kijken, me chips en nootjes 

natuurlijk. We had ons lokaal omgebouwd tot een echte cinemazaal, zelf beter 

want ge kon er in een zetel zitten. De film zelfs is de favoriete film van de 

leiding en we vonden dat we deze moesten 

delen met jullie, Orgazmo.  De film zelf begint 

meteen met een heel mooi liedje, Now you’re 

a man. Hier is het refrein. 

Now you're a man (man!)  

A man, man, man 

Now you're a man (man!) 

A manly, manly man 

A man, man, man (man!) 

You are now a man 

You're a man 

Now you're a man 

Ge ziet het, beter kan al nie.  

We herinneren ons allemaal nog goed het hoofdpersonage Orgazmo, die 

samen met Choda Boy, Choda Dog en zijn orgazmorator misdaad bestrijden. 

Ma veel valt er nie meer te vertellen of kzou hier gewoon het verhaal van de 

film beginnen neerschrijven, en ge kunt er beter zelf naar kijken.  

Dus tot volgende week, en als ge toevallig nen orgazmorator hebt liggen ofzo, 

laat het maar weten. 

 

lazershooten 

vroeger dan normaal avondchiro, raar want we weten allemaal dat jullie nog 

niet leren voor de examens. Een dag op voorhand is meer dan genoeg toch? 

nee de echte reden is omdat jullie knappe leiding lazer geweren had gehuurd 

en we in het donker gingen schieten in het bos. Zo zie je niet wie schiet maar 
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dat is volledig mislukt want die geweren gaven licht. Waarom geeft da licht 

maaaaaaf en als ge echt ne blinde mol zijt daar was dan ook een oplossing 

voor. Die geweren hadden dikke boxen waaruit luide science fiction lazer 

geluiden uitkwammen, Dus subtiel was da nie echt. ge moest dan al een blinde 

doofstomme sam zijn om het niet te kunnen spelen. Gelukkig zijn de aspis iets 

slimmer, aloewel dat ik gehoord heb dat die van kantoor nie beter zijn,Das 

geen latijn of grieks of voor de uitslovers grieks-latijn natuurlijk. Terug naar den 

bos met die gecamoufleerde lazergeweren. We hebben verschillende spellekes 

gespeeld en wa blijkt da 10 levens echt weinig is, wie wist da dus hebben we da 

weer verandert naar 25 levens wat echt veel lijkt maar blijkbaar is da nie. Aja 

juist elke keer da ge een leven kwijt waart begon er ook een zwaailicht te 

branden dus ge kunt al voorstellen als da 25 keer gebeurd, zeer gecamoufleerd 

waw amai. Het leukste was dan toch herladen, er kwam dan iets uit de 

onderkant dat ge er terug moest insteken, vreeeee leutig. kijkja ne leuke avond 

en daar zijn wij de leiding voor dankbaar. Als ge het zelf nog eens wilt doen 

https://www.lazertag.be/ en zegt da ze uldere lichtshow er uit mogen halen 

want wij zijn geen circus maar wel ne zoo vol tijgers rauwww 

avondchiro schiet ding  

Weeral avondchiro se, sommigen komen van thuis en dan anderen recht van 

het cafe, ey zat da die mannen waren. Percies toch eens thuis onder hun 

voeten geven, anee siebe heeft da al gehad. Op het program staat schiet laad 

schild maar soms ook schiet laad schild bazoeka maar als ge echt veel geladen 

had, was er ook nog nuke enazo, of het spel noemde ook 007 maar da klinkt 

niet spectaculair genoeg. Jammergenoeg kunnen we ons niet gans de avond 

bezig houden met schiet laad schild bazoeka en als ge veel geladen had nuke 

maar hadden we ook nog iets anders gedaan dus buiten schiet laad schild 

bazoeka en als ge veel geladen had nuke hadden we een soort deathmatch free 

for all gespeelt met verschillende mooie voorwerpen zoals een propjesschieter, 

een bezem,water,een natte maar zeer natte vot, een mooi schild, bierkaartjes 

maar wa ge daarmee moest doen weet ik nog altijd nie en een mooi visnet 

want we moeten de jongens nog wat leren met vissenvangen. Elke keer je 

iemand kon raken met je voorwerp kreeg je punten naargelang het voorwerp. 

Als er nog 1 iemand overblijft start de ronde opnieuw maar mogen de 

verliezers hun voorwerp eerst kiezen. Zo krijg je dan een tactisch spel met 

https://www.lazertag.be/
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mooie voorwerpen. Zo was het schild moeilijk om iemand mee te raken maar 

wel veel punten waart dus gewoon zo hard mogelijk naar iemand lopen en dan 

hopen. Dan het propjesgeweer waar de tactiek was om te zorgen dat paulus 

het had want die kan da echt voor gene meter en dan denkt ge da die da achter 

een paar rondes kan maar neee e. Het net was weer goed voor op het terras 

want dan kon je iemand vangen die onder je liep, das verschieten ze ineens een 

net op ou kop. Enja da spuitje da echt goe was maar ge moest dan telkens 

herladen int wcke wat tot mooie battles int wcke bracht. uiteindelijk waren er 

achter veel rondes 2 man tesamen eerste met evenveel punten dus moeten we 

de dag eindigen zoals we hem gestart zijn dus schiet laad schild bazoeka en als 

ge veel geladen had nuke en dus zo hadden we een winnaar van schiet laad 

schild bazoeka en als ge veel geladen had bazoeka en dat was? 

trommelgeroffel rrrrrrrrrrrrrr ik weet het niemeeer tis al lang geleden maar wat 

ik wel nog weet is schiet laad schild bazoeka en als ge veel geladen had nuke en 

dat is het belangerijkste. till next time 007  

 

Jullie favoriete leiders ( van de voorbeeld groep ),  

Orgazmo,  

Choda boy &  

Choda dog 
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2 maandelijks Aspi programma 
 

14/03   De brandweer een handje helpen-dag 

 

 21/03   augurkschildag 

 

28/03   GEEN CHIRO!!! LEIDINGSBESPREKING KAMP BIVAK  

 

4/04    Geen chiro wegens pasen 

 

11/04   Het plafond witten-dag 

 

18/04   De helm opblinkdag 

 

25/04   De melk afromen-dag 

 

2/05    Je beste vriend verwendag 

 

9/05    Jeux des Boules 

 

16/05   Sausdag 

 

23/05   synoniemen bovenhalen,afstoffen etmaal  
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Annonckes 

Agenda 

 

28/3: GEEN CHIRO WEGENS KAMPBESPREKING 

4/4 : geen chiro wegens pasen 
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Wist je dat …   
 

 In sinaai station er geen bereik is 

 Dennis de tennisser 

 Sasha een restaurant boven zijn huis heeft 

 Camera 

 Thijs graag in hubo zit 

 Er fake news op de chiro is 

 We maar 1 kaars op de chiro hebben 

 Wijven eigenlijk pampers dragen 

 De tweede dennis ook kapot is 

 Hij wel te doen is 

 Dikke mensen geen gevoelens hebben 

 Makkelijke dingen moeilijker zijn door woorden 
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