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Editoriaal 

Beste lezer 

 

De maand augustus loopt op z’n eind en we kunnen 
terugblikken op een fantastisch kamp, lees zeker de 
verslagen eens door om te weten wat we juist allemaal 
hebben uitgestoken. Tegelijk is het ook uitkijken naar het 
nieuwe chirojaar dat weldra weer van start zal gaan. Op 
4 september is het doop en bekendmaking van de 
leidingsverdeling. Op 11 september zal de startdag 
plaatsvinden en hopen we veel nieuwe gezichten te 
mogen verwelkomen in de formatie.  
 

De leidingsploeg is serieus gegroeid, er komt namelijk 
zes man bij: Franky, Jacob, Toon, Seppe, Robbie en 
Timon. We hebben ook afscheid moeten nemen, met 
spijt in het hart, van Jasper, nog eens neig bedankt voor 
de inzet en de zalige momenten die we met u beleefd 
hebben! Het chirojaar gaat dus van start met twintig 
gemotiveerde leiders die staan te popelen om er een 
geweldig chirojaar 2022-2023 van te maken. 

Ik heb er alleszins al enorm veel goesting in!  
 

Samen één! 
 

Veel leesplezier  
 

Ward  
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Speelclubverslag 

 

26/07:  

Eindelijk is het zover, de speelclub vertrekt op bivak. Om 12u stipt werd er 

afgesproken op het station te Belsele voor een lange treinreis naar Vielsalm, 

daar werd nog een bus gepakt en tegen 17.30u kwamen we toe op de 

kampplaats. Een rondleiding rondom het gebouw toonde waar de 

speelclubbers wel en niet mochten komen. Daarna maakten we de bedden op 

en zorgden we ervoor dat de knuffels klaar lagen om rustig te gaan slapen, 

maar eerst nog wat knettergekke spelletjes wat iedereen had nog veel te veel 

energie. Een goeie bladsteenschaarrace zorgde voor de afvoer van energie en 

iedereen viel snel inslaap en maar goed ook want morgen wachtte een grote 

dag. 

  

  

  

27/07: 

Grote dag vandaag, dagtocht dus. Er stond een stevige wandeling van 11 km 

op de planning om aan te komen in vielsalm en daar een zwembad te nemen 

om tegen 17.30u terug te gaan met de bus naar de kampplaats. Vol goede 

moed vertrok iedereen door de Ardense bossen. Af en toe verdween er een 

speelclubber in de nek van de leiding om even uit te rusten. Middags aten we 

in een achtertuin van ene gastvrije waalse dame. Uiteindelijk kwamen we aan 

aan het zwembad en wat bleek … het was gesloten wegens covid omdat er 

geen duikers waren … Nochtans hadden we 2 dagen ervoor terplekke 

gereserveerd … wat een domper seg. Gelukkig was er een speelpleintje in de 

buurt en aten we een waterijsje ter compensatie.  
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Eens terug op de kampplaats was het niet Barts frietkot, maar macaroni voor 

de verandering. Dat is ook lekker, niewaar?? Want de kookploeg verricht echt 

wel wonderen dit kamp, merci daarvoor kookploeg!!  

De rode draad doorheen het kamp van de speelclub was Paw Patrol (de 

televisieserie). Hiervoor hadden we 3 pakken gekocht van 3 paw patrol 

honden en ’s avonds net voor het slapen gaan deed de leiding een klein 

toneeltje terwijl ze de pakken aanhadden. Het enige probleem was de pakken 

voor kinderen waren met een leeftijd van 4-6 jaar… maar goed, moeilijk gaat 

ook, gewoon een beetje wringen. Gelukkig waren de pakken van een 

elastische stof gemaakt.  

Na het toneeltje was het tijd voor dromenland en wonder boven wonder is er 

niemand dit kamp uit bed gemoeten omdat ze niet stil waren. Waarschijnlijk 

kwam dit door de stapelbedden dat praten moeilijker maakt 😊.  

 

28/07: 

 

Na een geweldige eerste dag en een superdagtocht konden we uiteraard niet 

anders dan het tempo hoog houden. Na een dag vol stappen en avontuur, tijd 

voor wat actie. We speelden in de voormiddag PAINTBAAAAAALLLL. Oh yeah, 

de speelclub werd verdeeld in team Orange en team Blue en kregen elk een 

hoeveelheid gekleurde kanonverf mee. Met deze vloeistof konden ze zich 

wapenen tegen het andere team. Het was de bedoeling om in het andere 

team te geraken en vloeistof te bemachtigen. Ondertussen liep iedereen met 

een witte tshirt en gevulde spuit rond om elkaar te raken. Iedereen zijn t-shirt 

werd een schilderij en we gingen ervoor!!! Wat een spannende voormiddag, 

goed gedaan Orange en Blue. Jullie zijn echt Pow Patrollers geworden.  
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In de namiddag nadat onze buikjes gevuld werden, was het uiteraard tijd 

voor het grootste spel van het kamp! Hoor ik daar “leideeeer, is het 

massaspel?!”. Ja dat heb je goed gehoord. Een groot spel waarbij Aang de 

vuurheer moest verslaan. Heel de chiro werd in grote teams verdeeld, klaar 

om de vuurheer te verslaan. Een supersaromarace, een koningsspel en 

geweldige parcours ontbraken niet. 

 

MMMMMMMMMM 

Jammie ‘s avonds een heerlijke BBQ op het menu. Smullen smullen smullen. 

Tijd om te gaan slapen. 

  

 

29/07: 

Aspi’s leiding 

Vuile spelen (Sacha) 

  

  

  

 

30/07: 

WOEHOOOOEEEEW! Vandaag stond uiteraard allemaal in thema van het 

KAMPVUUR. Misschien wel het hoogtepunt van het kamp. Tijdens 

kampvuurdag gaan we samen op zoek naar genoeg hout zodat de aspi’s een 

mooi kampvuur voor ons kunnen bouwen. Dit jaar werd er een super ‘Appa’ 

bizon gemaakt. In de namiddag verzonnen we sketches die we mochten doen 

tijdens het kampvuurtoneeltje. Top gedaan jongens.  
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SPEELCLUB, JULLIE WAREN TOP! VANAF SEPTEMBER ZIEN WE IEDEREEN 

GRAAG TERUG VOOR NOG COOLERE ACTIVITEITEN EN NOG MEER VAN JULLIE 

ENTHOUSIASME. 

 

  

 

Groetjes van leider  

ZAZA 

 

 

ARNE 

 

 

 

RASHID 
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2 maandelijks Speelclubprogramma 
 

 

4/09    Doop/vormsel 

 

11/09   Startdag 

 

18/09   Piratendag 

 

25/09   Robotdag 

 

02/10   Geen chiro: Leidingsweekend  

 

09/10   Boerderijdag 

 

16/10   Vriendjesdag 

 

23/10   Cowboys en indianen dag 

 

30/10  De chiro staat in brand dag 

 

6/11    Nachtwacht vs overdagwachtdag 
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Rakker verslag 

 

Dag 1 (21/7) 
na een volledige maand nadat we laatst chiro hebben gehad was het weer onze tijd om te 
shinen, iedereen was blij om elkaar terug te zien op het station van belsele city. Na nog de 
laatste dingen te bespreken en alle ouders gedag te zeggen was het tijd om te vertrekken op 
kamp! iets waar we al een jaar naar aant aftellen waren. Het was een verre rit dit jaar dus 
iedereen had meer dan genoeg tijd om bij te praten op de trein. Als we toe kwamen in het 
station van belsele was er echter geen goed nieuws, het was nog 8 kilometer stappen! Dus 
we vertrokken op tocht, iedereen stapte goed door en vrijwel niemand zaagde. Goe gestapt 
gaste! Eens aangekomen op de kampplaats kon iedereen zijn valies zoeken en een 
stapelbed uitkiezen. daarna was het al direct etenstijd, lekkere fricandon met krieken! met 
onze magen gevuld was het tijd om het terrein te verkennen. We gingen langs de keuken via 
de kookouders tenten, voorbij de aspi's en kerels hun tenten naar het einde van ons oneindig 
terrein. We zochten om de hoek van het bos  naar het einde van ons terrein maar 
tevergeefs. uiteindelijk kwamen we opnieuw in de schuur uit. het was al zeer laat dus de 
leiding begon het begin van het bordspel uit te leggen en rakker van de dag werd uitgelegt 
en gekozen. tijd voor een (hopelijk) goede nachtrust! 
 
Dag 2 (22/7) 
Eindelijk de eerste echte dag op de kampplaats zelf. Ook de eerste dag dat ze s’ ochtends 
het fluitje horen van het aantreden. Iedereen in uniform en klaar om voor het eerst het liedje 
te horen en een deel van het  toneeltje te zien. Na dit en het ontbijt is het tijd voor een spel. 
We gingen een traditioneel ladderspel spelen. Hierbij kosten de rakkers degene uitdagen die 
1 of 2 tredens hoger stond dan zichzelf. Ze kosten uit variaties van games kiezen waar ze 
elkaar in kosten uitdagen. De winnaar kreeg de eerste zilveren chest van het kamp. Er was 
ook een loop parcour afgelegd door iedere rakker om zijn tijd te meten en deze resultaten 
zouden later van pas komen bij het spel in de namiddag( of toch niet?). Maar eerst was het 
tijd om te eten. Nadat de buikjes zijn gevuld en wat gezakt zijn was het tijd voor het volgende 
spel, of liever gezegd spelen. DE JAARLIJKSE PARALYMPISCHE SPELEN. Iedereen kreeg 
een handicap bij zichzelf en sommige waren zelfs met twee. Nadat iedereen een handicap 
kreeg was het tijd voor de eerste game, namelijk voetbal. Wat was dat plat lichen van het 
lachen voor de leiding om iedereen te zijn klungelen met zijn handicap. Het was een 
spannend potje mat als golden goal Miel die met beide benen aan elkaar was getaped. 
iedereen verschoot ervan en zelfs Miel kost zichzelf niet geloven dat hij de bal had 
binnengestapt. Na het voetballen gingen we sprinten. Hierbij nam Matheo de leiding na een 
bangelijk grappige race. nu de laatste sport en dat was het schotse paalwerpen. Thomas had 
hier ZEKER een voordeel in want zijn handen waren op zijn hoofd geplakt. Dus liet Thomas 
leider Trystan voor hem smijten waardoor hij won. Iedereen was akkoord met deze keuze( 
ofnee tochniet) ;). Het was tijd voor het avondmaal, lekkere wraps. Voor de avond was 
LEIDING VS AS PIS EN KERELS en nog wa oudleiders ma die zijn oud. De leiders kwamen 
tot verrassing 0-2 achter. Het was tijd voor de rust waarbij de leiding ffe volledige focus had 
genomen voor de andere helft. Na een bangelijke 2de helft was uiteindelijk nog 2-
2  geworden. HAHAHA ASPIS EN KERELS MOCHTEN DROMEN DAT ZE GINGEN 
WINNEN. Na de match was het bedjes tijd voor de rakkers. Goeie nachtrust Boys!  
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Dag 3 (23/7) 
GOEEEEEEEEEEEEIEMORGEN RAKKEEEEEERS!! Trek ulder legerklere maar aan want 
we gaan op missie. Voor onze missie hebben we een kamp nodig. Dus we zochten een 
goeie plek voor een goe kamp, dat later de naam “kamp Zuid” kreeg. We vonden een gat in 
de grond naast een omgevallen boom waar we makkelijk een goe kamp van konden maken 
als we de goeie takken vonden. En na wa hout sprokkelen konden we het kamp maken. 
Maar we hadden ook wapens nodig om kamp Zuid te verdedigen van kamp Noord, Oost of 
West (geen idee van welke kant ze zouden komen). 
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Dus liet de leiding jullie zien hoe je een goeie speer en een iets minder goeie (ja lukt niet zo 
goed) pijl en boog moest maken. We waren zo snel klaar da we zelfs nog een vuurtje konden 
maken bij ons kamp. Maar leider rijst blaast soms iets te hard in een vuur en ja dan gaat het 
uit. Maar ja, het was toch tijd om te gaan eten. Na het eten was het tijd voor een 
rechtendoortocht om te leren marcheren als echte soldaten. We gingen recht de natuur in 
(en dat brengt tekentrauma’s naar boven). Midden in het bos was het tijd voor een 
traditionele 10-vingers en daar ging de meme van aan de kerk in Belsele gewoon door, want 
sommige rakkers probeerden opnieuw te winnen door een boom, een struik of een 
grasmaaier te imiteren zoadat we hen niet zouden zien. Na verder het bos doorgewandeld te 
hebben vonden we een vierkante meter super zacht mos en daar moest iedereen eens in 
gaan liggen. Maar ale tijd om terug te keren. Op de terugweg speelden we nog ne goeie 
ouderswetse billenklets en twas echt ne goeie. Da was echt de beste billenklets dak ooit heb 
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gezien, zeker met da geweldig uitzicht (en ja we zaten nog op ons terrein van 1 triljoen 

hectaren groot).  
Eens aangekomen op de kampplaats gingen we op zoek naar een 4-uurtje ma da was er 
jammergenoeg nie :(. Dan maar zonder een stuk fruit in de maag beginnen aan het bordspel. 
De winnaar van 10-vingers kreeg eerst nog zijn verdiende kist en daarna werd de groep in 3 
gesplitst om aan elk van de 3 borden een klein potje clash royale te spelen. Kheb echt veel 
spannende potjes gezien, maar nog geen 3 crown. Ook na het avondeten waren er nog wat 
spannende potjes en kregen de winnaars hun kisten. Het was een vermoeiende dag 
soldaten en clash royalefanaten dus slaapwel. Good sleep bro’s. 
 

 

Dag 4 (24/7) 
Deze voormiddag mochten jullie zelf kiezen wat jullie doen! meer als de helft van alle rakkers 
koos voor survival! chance want gobin kwam mee, veel bekende gezichten dus. Na op tocht 
te gaan kwamen we op een reeds bekende locatie, namelijk het rakkerkamp. Na wat hout te 
sprokkelen was het tijd om een vuurtje te maken, met veel lucifers kon iedereen is proberen, 
tot het aan felix was. HET VUUR WAS AAN! nog een beetje opstoken en het was tijd voor 
een kleine verrassing. eitjes! we hadden een pan en lekkere eitjes mee dus konden meteen 
beginnen aan een lekker roereitje. Wat smaakte dat zeg. Met deze snack hadden we weer 
genoeg energie om terug te keren. Na de middag trokken we metteen weer het bos in, het 
was namelijk tijd voor een groot bosspel met alle groepen! jullie werden opgedeeld in 4 
groepen en moesten de grootste en lekkerste cake proberen maken. door opdrachtjes uit te 
voeren en geld te verdienen konden jullie eieren bloem boter en melk verzamelen. 
uiteindelijk won team rood met een cake die 3 gram zwaarder was als die van team blauw ‘s 
Avonds was het ineens zangstonde. Iedereen kon leuke liedjes en dansjes meedoen met 
alle bezoekers die afkwamen. Het bekende liedje omhoog werd een echte hit en zorgde voor 
een zeer goeie sfeer de rest van het kamp! Na zo een drukke dag kon iedereen een 
welverdiende nachtrust tegemoet. 

 

Dag 5 (25/7) 
Joooooo de mannen tijd om wakker te worden! Amai tis al dag 5 ondertussen, de tijd gaat 
sneller vooruit hier in vielsalm. Na een schoon toneeltje en het ontbijt “BOTERHAM !!, 
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CHOCO!, LEIDER DE MELK IS OP!” mochten de witte tshirts bovengehaald worden. De 
grote dag was namelijk aangebroken waar iedereen al een jaar naar uitkeek, de 
voetbalmatch van het jaar: rakkers - toppers! Uiteraard geen voetbalmatch zonder een 
professionele outfit, er werd al snel een logo ontworpen door de leiding en na een dik uur 
waren onze prachtige truitjes klaar en voorzien van rugnummer, naam, logo en sponsors 
zoals nike, everyday, red bull, fruittella,... Aan geld geen gebrek. Nog een kreet verzinnen en 
het was weeral etenstijd, pasta met kip dit keer. Ej das lekker eeee. Pure proteïnen om 
helemaal strak te staan. Eerst natuurlijk nog efkes de spieren laten rusten en dan was het tijd 
om op te warmen. Wa paskes geven, trappen op de goal, er werd gedribbeld en de tackles 
werden bovengehaald. En dan was het grote moment aangebroken, tijd om ons naar het 
voetbalterrein te begeven dat het decor zou worden van bloed, zweet, tranen en 
zelfopoffering. Daar stonden ze dan, de toppers vs de rakkers. Gezien de lengte van de 
toppers beloofde het een stevig duel te worden, maar wa ge mist in lengte en kracht, kunt ge 
uiteraard goed maken met inzet, karakter, inzet, schone voetbaltruitjes en inzet. De 
opstelling werd voor de laatste keer overlopen, iedereen op zijn positie, nog snel de laatste 
bollen epo naar binnengewerkt en het fluitsignaal weerklonk. De aftrap werd gegeven, den 
bal direct hoog de lucht in en na wat geharrewar direct een eerste kans voor de toppers 
maar geen probleem voor onze topkeeper Thomas. Met zijn verre uitrap werd de Floris op de 
flank diepgestuurd die met in voorzet in de box warre probeerde te bereiken maar er zat 
helaas ergens een topperbeen tussen. De kansen waren voornamelijk voor de toppers, die 
na 21 minuten een aanval opzetten, thomas konden omspelen: 1-0. Geen probleem, rustig 
blijven mannen. Na wat dribbels op messiniveau van matheo en onze usain bolts op de 
flanken, groeiden de rakkers steeds beter in de wedstrijd. Aan inzet geen gebrek, mathéo 
nam hetgeen van da bloed iets te letterlijk want slide een lap vel van zijn knie. Onze 
sterspeler moest het veld helaas verlaten met een brancard, wa lag die stomme tak daar te 
doen nondeju. Match bleef spannend, grotendeels dankzij Miel als keeper in de 2de helft, 
maar scoren lukte niet meer; eindstand 1-0. Toch echt goe gespeeld mannen, niemand kon 
nog deftig stappen door het vele loop- en beukwerk, goeien inzet gasten! ‘s Avonds nog wat 
op het gemak bordspel spelen en de dag zat er weeral op. Slaaaaaapwweeeeeeeeeel! 
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Dag 6 (26/7) 
 
vandaag gingen we een grote reis rond de wereld maken, we begonnen door samen met 
leider rijst op reis(t) te gaan naar japan en china, we leerden daar eten met stokjes, voor de 
lekkerbekken waren het snoepjes en de gevorderden mochten ook rijst proberen opeten. 
Nadat iedereen het onder de knie had kregen jullie een woordzoeker. er was alleen een klein 
probleempje. De woordzoeker was in het japans, gelukkig kregen jullie ook een japans 
woordenboek. Na allerlei inwijdingsrituelen leken jullie steeds meer op echte japanners en 
chinezen. jullie rijst was beschermd jullie voetbalskills gescherpt. Nadat jullie communicatie 
over de grote muur hadden geoefend was het eindelijk mogelijk de woordzoeker af te 
werken. Nog snel een kreet bedenken en tijd om het traditioneel chinees gerecht te eten, 
namelijk hamburgers! 
 
Door de lekkere burgiers te fretten kregen de rakkers even platte rust. Na de platte rust was 
het tijd om naar tanzania te gaan waar er zich een tanzaniaan op hen stond te wachten. De 
Tanzaniaan(leider Trystan) ging hem de een vechtstijl aanleren en hoe je altijd iemand moet 
begroeten in Tanzania. De begroeting wordt altijd weergegeven met je rechterhand, want als 
je het met je linker deed werd dat als disrespect gezien! Nu ze de begroeting kenden was het 
tijd voor de vechtstijl aan te leren. De tanzaniaan was een strenge maar een goeie meester. 
Ze kregen stap voor stap kennis te maken met de ZUKI, ZAKI, SLASH, DUBBEL STACH en 
CLASH. Een generaties lange vechtstijl die onverslaanbaar was. Waar ze goed op moeste 
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letten was hun lichaamstaal. bij elke stap moest je kracht uitstralen, dat dee je door op de 
grond te stampen, machtige kreten te slaan, breed te maken en niet te vergeten een krijger 
gezicht te hebben. Wanneer ze de vechtstijl onder de knie hadden was het tijd om het te 
doen met het traditionele wapen, de knuppelknoep. De enigste regel was hiermee dat je 
absoluut niet om de mede krijgers sloeg. Na een goeie sessie vechtstijlen leren was de 
meester Tanzaniaan gerust dat ze op hun eentje verder kunnen en vertrok hij.

 
 

 
Genoeg gezien van Afrika, tijd om het Midden-Oosten nekeer te verkennen. Op de Jabal an 
Nabi Shu'ayb, ofterwel het hoogste punt van de Grote Arabische woestijn, wachtte oliesjeik 
Bart op jullie komst. Jullie vlogen er direct in met het eerste spelleke met als doel een toren 
schoenen omver te gooien, een welbekende activiteit waar arabieren zich al eens graag mee 
bezig houden op ne zondagmiddag. Dermee ook dat die vaak op blote voeten rondlopen, al 
hun schoenen liggen ergens onvindbaar begraven in het zand. Na meerdere elegante en 
spectaculaire worpen was het tijd voor het volgende spel: Arabisch stronten. Hierbij is het de 
bedoeling om een kwartet kaarten te verzamelen, zo snel mogelijk naar het midden te lopen 
en hopen dat je niet verpletterd wordt door al wie op u komt gesprongen. Was heel plezant, 
al een geluk dat Khalid bin Mohsen (neef van Bart) er niet bij kon zijn.  
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Op het vierde en laatste deel van jullie wereldreis bezochten jullie Moeder Rusland. Samen 
met jullie gids dikke Vladimir (niet Poetin, die was aan het rocketcycelen) ontdekten jullie 
eerst de keuken van Rusland samen met de dieren. Als echte Russische beren gingen jullie 
vechten voor een zoutig visje. Eerlijk? Da visje was toch echt smikkelen e mannen? Tijdens 
het vechten om de vis is het ook opgevallen dat jullie even agressief zijn als echte Russen 
en agressieve Russen worden opgesloten in den bak. Dus jullie werden een voor een 
opgesloten in een nogal speciale cel met bewegende muren en later zelf dubbele muur. De 
meeste van jullie konden zoals echte Russen uiteindelijk toch uit de gevangenis ontsnappen. 
Na deze ontsnapping kwam jullie wereldreis jammer genoeg op zijn einde. Goeie inzet 
mannen. Tandjes poetsen en tijd om te gaan slapen, want tis al 5 na 9 oeps, de vlucht naar 

vieze zalm had vertraging vanuit Rusland.

 
 

 

 

Dag 7 (27/7) 
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De 27ste, dat wil zeggen dagtocht! Hopelijk iedereen goed uitgeslapen want het belooft een 
vermoeiende dag te worden. Nog snel een lunchpakket maken en de drinkbus opvullen en 
we konden vertrekken. Bergop, bergaf, bos in, bos uit echt wel schoon die natuur ginder. 

 
Na 10km heel goe gestapt te hebben was het tijd om even uit te rusten en de bokes naar 
binnen te werken. Merci mevrouw dat we in uw tuin mochten komen zitten en daar konden 
genieten van een prachtig uitzicht. Dankzij snoepjes en drinken die de bezemwagen (merci 
Rik) ons bezorgde, was iedereen volledig bijgetankt en klaar om de laatste 2 km aan te 
vatten.  

 
Een halfuurtje later kwamen we eindelijk aan bij het zwembad van Vielsalm. Iedereen vol 
goesting om een frisse duik te nemen totdat we zagen dat de deur toe was en er een blad 
hing waarop stond dat het zwembad niet open was. Blijkbaar had de redder covid, leuk dat 
ze dat even lieten weten aan ons, we zijn gewoon los gescammed. Gelukkig niet voor niets 
zo ver gewandeld want achter het zwembad was er een speeltuintje en voetbalveld waar we 
ons helemaal konden uitleven. Maar toch liever gezwommen verdomme. Alleszins echt goe 
gestapt mannen, da ijsje hadden jullie keihard verdiend!! De terugweg deden we met de bus 
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en daarna 7 taloren macaroni naar binnen werken en iedereen kon er weer tegen. Na het 
eten nog wat potjes clash royale spelen en de dag zat er weeral op. Tot morgen! 
 

 

Dag 8 (28/7) 
Kukelekuuuuuu, opstaaaaaan, binnen een kwartier ist formatie. Na de formatie en een 
heerlijk ontbijt was het tijd om een record neer te zetten. De langste knikkerbaan van 
Wallonië. We begonnen onze constructie vanaf het dak van de kamer om zo via een 
kartonnen constructie een baan te maken naar het dak. Via het dak kwam de knikker dan in 
een spiraal om dan via een zelfgefabriceerde dakgoot een vrijeval en maken in een lange 
buis om zo uiteindelijk nog wa rond te draaien in een legerhelm. Die baan ging zo snel, die 
knikkers rolde sneller dan Usain Bolt kan lopen. Onze constructie was net af en het was 
alweer tijd om te eten. Jaja en na het eten was het dan tijd voor ons grote massaspel met de 
hele chiro. Onze rakkers (eigenlijk alle leden) werden gesplitst in team lucht, water, aarde en 
ja choco want zo moesten de vuurmeester verslaan dus dan kon vuur geen team zijn aja. Na 
elk is ne keer de rodendraad (een gek parcours waaruit bleek da er maar een iemand van de 
chiro goe papieren vliegertjes kan maken, genaamd Rachid) me een beker water te doen en 
ook de vier spellekes te hebben gedaan, namelijk koningsspel, palettenrace, een spel me 
duwen en vakken enazo en natuurlijk de befaamde saromarace (dit jaar zonder saroma 

oeps) die Miel demonstreert op de foto.  

 
De winnaars van het massaspel mochten de vuurmeester aanvallen met ja de mislukte 
saroma. Na zo een stevig massaspel was het tijd voor een speciale maaltijd, gemaakt door 
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jullie leiding zelf. Jaja twas tijd voor de bbq van de rakkers. KOM TROUWENS OOK NAAR 
DE BBQ VAN DE CHIRO OP 19 AUGUSTUS!!! We lekker vlees, vers van de bbq en 
gezonde groentjes was het eigenlijk al direct tijd om te gaan pitten. Maar eerst natuurlijk nog 
de tandjes poetsen en het petje doorgeven aan de volgende rakker van de dag.  
 

 

Good sleep en 
juju 

 

 

 

 

 

Dag 9 (29/7) 
Vandaag kregen de aspis de hele voormiddag om de jongere leden eens te entertainen, 
terwijl de leiding keek en zag dat het wel af en toe eens goed was. Het ene uur was in thema 
van katten: kat en muis, die kat kom weer,..., bij het andere groepje moest er een slechte 
piraat verslagen worden en was er de zoektocht naar een schat.  
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Goe gespeeld mannen, verzin maar een kreet want het is weeral etenstijd. Na de 
overheerlijke wortelpuree en het kuisen van de refter (chance dat de leiding zo proper kan 
eten) was het tijd om nog wat kisten te openen voor het bordspel. Het is namelijk al dag 9 en 
het laatse moment om nog wat potjes te spelen. Er werden zelfs legendarische kaarten 
gepackt! Na nog enkele 3 crowns waren de winnaars van het bordspel gekend: het duo 
Jasper & Floris DB, proficiat mannen!  
Trek nu maar snel jullie mooie kleren aan en zoek jullie zakgeld want we gaan naar de 
kermis! Gelukkig was het niet ver wandelen, het was zelfs op ons eigen terrein amai seg 
amazing. Er was vanalles te doen: petanque, katapultschieten, kloppen op ne petet (of was 
het een appelsien?), nagels kloppen, petanque, voetbal,... Er waren zelfs gratis 
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pannenkoeken! Volledig uitgespeeld en met een overvolle maag konden we in ons bedje 

kruipen.  
 

 

 

 

 
Dag 10 (30/7) 
vandaag, begonnen we de dag met zeer slecht nieuws… het was namelijk de laatste dag 
van het kamp :’(. maar geen getreur want we gingen deze laatste dag de geniaalste en 
bangelijkeste dag maken. We gingen er wel zwaar voor moetten japen. Na een stevig ontbijt 
vertrokken we met de hele chiro richting het bos, daar konden we zoveel mogelijk hout 
sprokkelen als we konden. Iedereen pakte zoveel mogelijk mee. Sommigen met handen 
boemvol met klein hout anderen droegen met 4 man een halve boom mee naar de 
kampplaats. Gelukkig dat het totaal ni warm was he, niet dus. fiew… veelste warm om zo te 
werken! iedereen kon gelukkig genoeg drinken en water over zich kappen om cool te blijven. 
Met al die stoere coole gasten was het tijd om een stevig middageten te fretten. Ondertussen 
was de houtstapel al enorm aant groeien, alle stapels tesamen waren namelijk 2.4 rakkers 
hoog, 7.9 rakkers lang en 5.2 rakkers diep. voor wie dit wil uitrekenen: dit is 98.592 rakkers³ 
(1 rakkereenheid = gemiddelde lengte van een rakker) Na goed uit te rusten over de middag 
werd het tijd om sketchkes voor te bereiden. Na een groot eliminatie proces van duizenden 
ideeën kwamen we uit op onze 2 sketchkes. Het nieuws en de grote rakkerquiz, namelijk: 
switch. Uiteindelijk waren die voorbereid en het was al tijd voor het avondeten. Originele 
hotdogs!! er was een heel assortiment. Je kon kiezen voor ballekes in tomatensaus ipv een 
worstje, eer was zuurkool, er was currysaus? na de magen goed gevuld te hebben ging 
iedereen aan het kampvuur zitten en was het tijd voor de sketchkes. Iedereen dacht dat arne 
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ook ging stoppen maar dit was een klein geintje. Ons eerste sketchke ging geweldig goed. 
We waren juist vergeten dat victor nog pi moest zeggen maar dat is oke. Nu konden jullie 
allemaal genieten van jullie snoep en chips terwijl de andere groepen hun sketchkes doen. In 
de pauze kon iedereen hun slaapzakken pakken want het was al laat he, Het was snel weer 
aan ons en de rakkerquiz ging ook keigoed. Goed gedaan gastee, nu terug in ulder 
slaapzakken om te kijken naar de rest. Na lang wachten was het tijd om het vuur aan te 
steken! de aspis hadden de vliegende bizon van de avatar gemaakt. de jongste van de 
speelclub mochten het vuur aansteken en we waren vertrokken! zo een groot en mooi vuur! 
een perfecte afsluiter van een geweldig jaar en een nog beter kamp! Iedereen was al 
doodmoe dus na de bedankingen gingen we allemaal gaan slapen!
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Merci mannen voor dit onvergetelijk kamp als afsluiter van een geweldig jaar! 
 
Tot in september! 
 
Kusjes en likjes xxx 
 
Wardt, Rikkertd, Reistd & Trysdtan 
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2 maandelijks Rakkers programma 

4-09-22:  Het vormsel/ doop 

 

11-09-22:  Startdag 

 

18-09-22:  De grote mengelingmachine-dag 

 

25-09-22:  Rakkervriendjesdag 

 

 

02-10-22:  Geen chiro (leidingsweekend) 

 

09-10-22:  superstrakke bodybuilddag voor de gains 

 

16-10-22:  PIMP YOUR BIKE-DAG 

 

23-10-22:  The Lego Masters 

 

30-10-22:  Indiana Johnny’s dag 

  



‘t Boekske Chiro Staderas 
Belsele   

 

25 
  

Verslag Toppers 

21/07 

Wat een mooie dag om de Chirokamp te starten iedereen was op tijd aan station 

met blije gezichten want dan moeten het zaag van hun ouders niet meer horen 

voor 10 dagen maar op weg naar onze kampplek wanneer we eindelijk aan 

station van Vielsalm waren moesten we nog 10km wandelen naar onze prachtige 

kampterrein. Toen we daar aankwamen gingen we onze rugzak weg leggen om 

de camion leeg te maken iedereen hielp goed mee en wanneer alles leeg was 

was het tijd om de tentjes op te zetten en tot mijn verbazing konden ze best wel 

goed tenten opzetten, wanneer dag gedaan was was het tijd om lekker te 

chappen en natuurlijk voor we gaan eten moesten eerst een kreet verzinnen en 

flink achter elkaar gaan staan handen gekruist en voor hen kijken het was 

moeilijk voor sommige maar ja na een tijdje ging alles perfect. We aten fricandon 

met kriekjes een classic one na we flink gegeten hebben waren er een bepaalde 

afspraken wat mocht en niet mocht en toen was het om te gaan slapen. 

 

 

 

 

22/07 

De 2de dag van het kamp en we mogen al direct beginnen met patatten schillen! 

Maar de toppers blijken hier wel vrij goed in te zijn wat een keukenprinsesjes. 

Hierna haalde we onze kreatieve knutsel kant boven door een paar zachte 

knuppels te maken. Hoe doen we dit? Simpel je neemt een krant en rold deze zo 

strak mogelijk op, dan wikkel je hem in met VEEL tape en vloila een knuppen. We 

hebben deze natuurlijk ook uitgetest met het dieren spel. Na het lekker eten en 

wat platte rust begonnen we aan onze sjorring. Onze eigen chill plek tussen de 

tenten waar de leden wat konden rusten tussen de activiteiten door. We hebben 

1 paal in de grond gegraven en 2 driepikkels geschord, deze aan elkaar 

verbonden via 2 andere balken en dan met palletten een zetel er tegen gemaakt. 
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Nog wat kussens op de palletten en klaar een heerlijk zachte zetel op in te liggen 

zitten en chillen! Na het avond eten moest de leiding zich even concentreren op 

iets anders… de voetbalmatch tegen de aspis! Hoewel de kerels ook meededen 

en eigenlijk beter speelden?! Maar natuurlijk was de leiding veel te goed en 

hadden de leden geen schijn van kans! Dat was het dan weer voor de 2de dag 

van kamp! Nog snel tanden poetsen en snel in de slaapzakjes kruipen. 

 

  

 

 

 

23/07 

Goedemorgen deze morgen! Na de formatie en wat al dan niet enthousiaste 

meezingpraktijken van de toppers tijdens het kampliedje( de toppers waren 

precies nog wat moekes) en lekker eten was het tijd voor een gekke activiteit. 

De toppers werden in twee teams ingedeeld en kregen een stempel om duidelijk 

aan te tonen aan welke kleur ze toebehoorde. Dan kregen ze nieuwe kleren 

bestaande uit een mooie jute zak en werden ze aan elkaar geketend. Proficiat 

jongens, jullie zijn vandaag gevangenen. Na een tochtje om gewoon te raken aan 

het in een tempo lopen (wat heel moeilijk bleek te zijn met veel auw en aii als 

gevolg, touw) was het tijd om enkele spelletjes te spelen. Ontsnappen en de zee 

oversteken op palletten terwijl je allemaal aan elkaar vastgeketend bent bleek 

niet altijd even evident te zijn en touwtrekken was ook niet ideaal dus jullie 

werden al snel verlost van jullie ketens. Nog steeds gevangenen(alleen iets vrijer 

zonder touw) was het tijd om lekker te smikkelen. Jullie mochten julliezelf 

vervolgens verlossen van jullie gevangeniskleren en na de middag was het tijd 

om een geniaal spel te spelen. Na een jaar waarbij we meerdere keren een van 

de meest bangelijke spelen aller tijden hebben gespeeld( mens erger je niet 

waarbij je je eeeecht niet ergert aan dobbelstenen, je eigen geluk of de anderen) 

had de leiding hiervan een extra deluxe versie gemaakt. Dit spelbord had 

verschillende speciale icoontjes die doorheen het kamp steeds gevarieerder en 
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talrijker werden. Na het eten en de kleine avondactiviteit was het terug tijd om 

te slapen. Slaapwel jongens en ik hoop dat jullie niet wakker geworden zijn van 

het geschreeuw van gedoemde zieltjes die doorheen die nacht rondspookten. 

 

 

24/07 

Keuzevoormiddag was echt plezant voor iedereen vooral water raketten was het 

leukste spijtig dat het zo snel voorbij gaat :(. Na een heerlijke middagmaal was 

het tijd voor……bospel iedereen is en groep verdeeld per team moesten ze 

ingrediënten verzalemen en met die ingrediënten konden ze cake maken en wie 

de grootste cake had ja die was natuurlijk gewonnen helaas was mijn team 

verloren maar op het einde is iedereen winnaars :). In de avond was het tijd voor 

zangstonde, alle leiders hadden een nummer voorbereid en de leden mochten 

naar onze mooie gezang luisteren en om afteronden een goeie hakfeestje.  

 

 

 

25/07 

Okay iedereen heeft goed geslapen leker ontbeten want het was een belangrijke 

en een zwarte dag voor onze groep want we gingen voetballen tegen rakkers in 

de namiddag dus voor middag gingen we wat joggen en een beetje trainen en 

nu we toch in de bossen aan het joggen waren konden we even goed ook wat 

houd sprokkelen voor vanavond, na een zware trainen moeten onze spieren snel 

rusten met wat shake moet het wel lukken en toen was het tijd voor middagmaal 

en daarna platte rust na de platte rust was het tijd om opstelling te plannen na 

het gedaan was was het tijd voor de grote match het was een spannde match 1-

0 was de eindstand ze hebben zeker een lekkere bbq verdient, na het lekkere 

avondmaal was het tijd voor totemwacht wat het dus in houd is de toppers 

moeten hun vuur laten leven maar ja het gaat niet zo makelijk natuurlijk wij als 

leideres moeten proberen het vuur te doven maar als ze ons herkenen voor we 
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bij het vuur zijn om te doven moeten we terug keren en opnieuw proberen, 

uiteindelijk levde hun vuurtje niet meer en ja toen was het tijd om in ons bed te 

kruipen. 

 

 

26/07 

Vandaag beginnen we het wat rustiger want de leden zijn nog wat moe van 

totem wacht. We verzamelen in de tent en leggen of zetten ons allemaal op een 

bedje. We gaan black stories spelen, hierbij vertellen de leiders een deel van een 

verhaaltje en de leden moet aan de hand van ja/nee vragen de rest van het 

verhaal proberen achterhalen. Meestal zit er hierbij een addertje onder het gras, 

bv: Romeo en Juliet liggen dood op de grond met glasscherven rond hen. Het 

echte verhaal was dat dit vissen zijn en hun visbokaal op de grond is gevallen. Na 

de middag deden we verder met ons bordspel maar er waren een paar vakjes 

aangepast.. wat zouden deze extra vakjes zijn vroegen de leden zich af? We 

wisten het antwoord al vrij snel. Het was een spel! Het eerste spel dat we speelde 

was “dikke pik” hierbij staat er 1 iemand in het midden en moet de rest zo snel 

mogelijk door zijn bene kruipen, wie laast is moet er bij gaan staan.  Dit spelen 

we to er maar 1 iemand overblijft en die is de winnaar! En s avonds speelden we 

de befaamde pisquiz! Hierbij worden er vragen gesteld en bij elk fout antwoord 

moet je een beker water drinken. De bedoeling is dat je dit zo lang mogelijk vol 

houd tot je moet gaan plassen. Er waren een paar doorzetters die echt tot het 

uiterste gingen goed gedaan mannen! En blijkbaar moet je van veel water 

drinken heel hard lachen, sommige hadden een paar uur lang de slappe lach xD. 

  

 

 

 

27/07 
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Iedereen was fit voor vandaag moest ook wel want we hadden dagtocht het 

weer zat goed mee dus we hadden niks te klagen, het was een zware tocht 11km 

zo ongeveer iedereen had goed door gewandeld we namen af en toe wat pauze 

en natuurlijk middagpauze toen we eindelijk daar aankwamen waren we 

opgelicht plots was het zwembad gesloten was niet getreurd er was iets verder 

een speeltuintje en een voetbalveld iedereen had zich goed gehad (hoop ik), 

wanneer het tijd was om terug te gaan gingen we naar de bushalte om ja wat 

anders een bus te nemen terug naar onze kampplek. De kookploeg had weer iets 

lekkers gemaakt voor ons macaroni hmmm dat was heerlijk zeg, na ons 

avondmaal hebben we wat zitten chillen in onze chillplek en toen was het tijd 

voor topper van de dag en na de stemming wie het was moesten ze in hun 

bedjekruipen.   

 

  

 

 

 

28/07 

Vandaag beginnen we met een soort rode draad voor de dag. iedereen krijgt 2 

wasknijpers aan zich en moet proberen deze aan iemand anders zijn kleren te 

hangen zonder dat die persoon dat door heeft. Dit zorgde voor een paar grappige 

scenario's en met sommige personen die wel 7 wasknijpers aan zich hadden 

hangen. Om het wat makkelijker te maken deze door te geven speelden we wat 

spelletjes. Het eerste was een oude klassieker, zakdoekje leggen het was wel 

even opfrissen wat de regels waren van dit spelletje. hierna speelden we ook nog 

inbrekertje, waar 1 iemand in de cirkel van de andere moet geraken. De andere 

zitten in elkaar gehaakt met hun armen en proberen de inbreker zo weinig 

mogelijk ruimte te geven. Wat ook een leuk spel was is naaimachine en 

koppeltjes. In de middag was het tijd voor het traditionele massaspel! De leden 

werden ingedeeld in 4 teams en moesten zoveel mogelijk spellen winnen, we 

speelden: koningspel, palletten race, het vakken spel en natuurlijk de heerlijke 
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saroma race! Alleen was de saroma dit jaar een beetje “anders” waarschijnlijk 

hadden de kookouders zich een beetje vergist. Na dit superleuke spel was he 

eens tijd om te douchen. we hadden helaas maar 1 douche op kamp dus moest 

iedereen zich een beetje haasten zodat we allemaal konden douche. Na te 

stemmen voor topper van de dag was het weer tijd om in de slaapzakjes te 

kruipen. 

 

 

29 

Het zonnetje scheen , de lucht was blauw. Het leek weer een fantastische, mooie 

dag te worden. Er was geen vuiltje aan de lucht. Zonder enige zorg sloften de 

toppertjes naar de formatie waar bleek dat de leiding allemaal ontdaan waren 

van hun schoenen. Ja je hoort het goed, de hele leidingsploeg( buiten een paar 

gelukzakken) waren s nachts bestolen door een bende snoodaards die ongeveer 

80 schoenen hadden doen verdwijnen. Op voetbalschoenen, waterschoenen of 

zelf karton vastgetaped aan hun voeten slaagde de leiding er toch in om de dag 

goed in te zetten, sommigen durven zelfs te zeggen dat het een extra mooie 

ochtend was, aangezien de leden konden genieten van het afzien van hun 

leiders.Goed, nu was de dag mooi gestart en moest deze natuurlijk mooi 

verdergezet worden. En wat beter om een mooie voormiddag te hebben dan 

elkaar doodschieten met waterpistolen! Natuurlijk waren er verschillende leden 

in geslaagd om ondanks de +/- 6 berichten van de leiding geen waterpistool mee 

te nemen en andere om hun pistool kapot te maken zonder het te gebruiken, 

een echte prestatie, maar niet getreurd. Al snel werden er vervangwapens 

geregeld. Na een mooie voormiddag van waterspuiten was het tijd om lekker te 

smikkelen en platte rust te nemen. Na de platte rust was het tijd voor een geniale 

activiteit die avontuur garadeerd: rechtendoortocht. Voor degene die niet weten 

wat het juist inhoud hierna in het kort: het is de bedoeling dat je rechtendoor 

blijft lopen en alleen afwijkt van rechtendoor lopen als je eeeeeeecht niet anders 

kunt. Na een beetje zoeken waar we best ons startpunt konden nemen 

vertrokken we. Het was precies alsof we doorheen de jungle gingen! De dichte 

begroeiing kon ons niet tegenhouden, we bleven kaarsrecht vooruit lopen! Het 
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was echt magisch, de taferelen die we op die tocht zijn tegengekomen. Dat heb 

je niet in ons schone belsele hoor! Enkele hoogtepunten waren een gigantisch 

hert op enkele meters van de groep, een gigantisch mierennest en enkele uitkijk 

hutjes waar we natuurlijk even in moesten kijken. Hierna was het tijd om naar 

de kermis te gaan. Waar is die kermis dan leider? Awel e manneke, we laten de 

kermiskraampjes naar ons toekomen! Na deze bangelijke kermis was het stilaan 

tijd om in ons bedje te kruipen want er stond ons een stevige dag tegemoet. 

Slaapwel en zoete droompjes jongens!! 

 

 

30/07 

De laatsten volledige dag vant kamp?!?! Hoe snel is da weeral nie gegaan? Nie 

normaal!! Maar laaste dag betekent wel kampvuur! Dus in de voormiddag gaan 

we lekker hout sprokkelen, het bos was helaas wel vrij ver dus iedereen werd al 

snel moe maar uiteindelijk hadden wel meer dan genoeg houd. Na het 

middagmaal begonnen de toppers met hun tent af te breken en hun bedjes op 

te zetten in de refter. En natuurlijk bangelijke scetches te bedenken. 

Ondertussen maken de aspis het prachtige kampvuur wat zal het deze keer 

worden? Na het laatste avondmaal lekkere hotdogs! Dan was het tijd voor de 

scetches en konden we eindelijk het kampvuur aansteken wat een prachtige 

Appa was dit! Dit was een zeer mooi einde van dit prachtige kamp, Bedankt 

allemaal en tot volgend jaar! 

 

 

 

 

31/07 

Het is eindelijk zover. Het kamp is eindelijk klaar. Tijd om de rest van de grote 

opkuis te doen en daarna de bus naar huis terug te nemen. Op de bus was het 
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nog een laatste keer zeer gezellig en werden talrijke gezichtjes van slaapkoppen 

gekleurd en werd door andere luidkeels meegezongen met liedjes. Eenmaals in 

belsele was de laatste formatie aangebroken en daarna kregen jullie een 

prachtige foto en een badge die, al zeg ik het zelf, best genius is.  

 

 

 

 

Enorm bedankt voor het fijne jaar en het geniaal, bangelijk en genius kamp. Jullie 

waren topleden en we hopen dat jullie het, al is het maar half zo leuk vonden als 

wij het dit jaar hadden want dat zou betekenen dat het voor jullie ook een 

fantastisch jaar was. Tot volgend jaar mannen!!! 

 

 

Leider Wichit, Bochel en Sjoubert 
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2 maandelijks Topper programma 

 

4/09:     Doop 

 

11/09   Startdag 

 

18/09:   De eersten echten dag 

 

25/09:   Dweize rik dag 

 

02/10:     Leidingsweekend GEEN CHIRO 

 

09/10:   Gevuld met sasa-dag 

 

16/10:   Tis basic aant worden dag 

 

23/10:    dag 

 

30/10:   wurtel dag 
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Verslag Kerels 

20/7 

AAAAH dag ze mannekes, zijn de beentjes geschoren en hebde uw nen 

biefstuk in de belie gekocht want we gaan FIETSEN NAAR DE KAMPPLAATS EJ. 

Anonieme kerel: ‘Leider, leider, hoever is da precies? Want mijn benen doen 

nu al pijn om van huis naar de chiro te rijden!’ 

Leider: ‘Ah mijn beste jongen, het is de verste kampplaats ooit, 230 kilometer 

fietsen in twee dagen waarvan 100 kilometer bergop, aja want onze 

kampplaats is op het hoogste punt van Belsele. Maar wees gerust, we gaan 

eerst nog een omwegske rijden van 20 kilometer om bij de temsebrug te 

geraken dus maakt der maar 250 kilometer van. 

Anonieme kerel 2: ‘Ma leider da ga ik nooit aankunnen want ik ben tamelijk 

zwak en ik ben mijn benen vergeten scheren en bovendien heeft mijn pa mij 

de ruckrider gegeven dus ik ga er nooit geraken. 

Leider: ‘Dit is helemaal niet erg jongeman, want voor jullie energielevel 

omhoog te houden hebben we scoop mee, voor de saaiheid tegen te gaan 

hebben we DJ bourgeoisie die wel wa bangelijke schijfkes gelijk josti tosti en 

la pontera kan draaien. En als laatste hebben we voor jullie motivatie een 

meisjeschiro ingehuurd die we 30 kilometer kunnen achtervolgen omdat hun 

kampplaats ‘toevallig’ ook op dezelfde route ligt. 

En zo vertrokken we met onze fiets de wijde wereld in, passeerden we langs 

overzetboten met daarop iemand die leek op moses en kwamen we 

uiteindelijk aan in Sint-truiden waar we een slaapplaats gingen zoeken. Ma 

wie is da daar plots? DE WILLYY!! Willy sommers kwam optreden toevallig die 

avond in sint-truiden dus wij allemaal roepen WILLYYYY WE LOVE UUUU. We 

hebben zelfs uiteindelijk een foto kunnen trekken met W SOMMERS, de auto 

van Willy Sommers!!!!! (zie de nummerplaat op de prachtfoto). 
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Derna nog een slaapplek kunnen vinden bij de Jos of de Josef of de Josse, een 

man met vele namen. ‘En zeg mannen van Berlaar, wie van jullie is hier nu 

eigenlijk de jongste’? 

 

21/7 

De volgende dag, een mooie ochtend, ontbeten de onwetende kereltjes op 

hun gemakje, onwetend wat voor helse dag hen te wachten stond. 

Een dag van 100 kilometer bergop, platte banden, staalharde regen, wouter 

zijn fiets die het opgeeft, een leuke kermis waar we niet mochten stoppen 

omdat we in tijdsnood zaten, petet die 7 keer van zijn fiets viel… 

Maar toch kwamen we na 12 uur lang fietsen en pauzes pakken allemaal vlak 

voor het donker heelhuids maar doodmoe aan op de kampplaats. Proficiat 

mannen! Het was de moeilijkste fietstocht ooit maar jullie hebben het 

allemaal geknald!! 

  

 

22/7 

Eerste volledige dag op kamp met thema scoutsdag. 

Kerel: ‘eih ma scoutsdag da zijn zo van die vieze mannen die een sjaaltje 

dragen en die kakken in een put’  

Leider: inderdaad en da gaan wij nu ook doen zoda jullie altijd gedegouteerd 

zijn van die vurte mannen en nooit naar de scouts trekken.’ 

Terwijl sommige een chillplaats sjorden (want da doet de scouts ook 

constant) gingen anderen ne put graven om in te kakken. En amai die kerels 

kunnen kakken, tegen het einde vant kamp was die diepe put volledig gevuld 

me kak, waarvan Alessio verantwoordelijk was voor drievierde van den hoop. 

Er was ook een wedstrijdje met puntensysteem om te zien wie de beste 

scouts was. Een sjaaltje stelen van iemand anders was bijvoorbeeld 1 punt 
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waard, een scoutsspel winnen 2 punten, een minuut lang getietst worden 

door de leiding 3 punten…  

De winnaar van de scoutswedstrijd, Sean, was natuurlijk een schande voor de 

Chiro en werd als ‘prijs’ geschandpaald en per direct uitgeschreven uit onze 

Chiro. Schaamt u Sean dage de beste scouts waart. 

S’avonds was het moment waar iedereen al een jaar naar uitkeek. Nog 

belangrijker dan de Champions League finale en nog spannender dan de 

wedstrijd België-Japan: De match leiding tegen kerels/aspis! Uiteindelijk was 

het na 2 uur voetballen 2-2 en waren we allemaal winnaars. 

 

23/7 

De volgende dag gingen we wereldrecords verbreken.  

Kerel die het wereldrecord omter meest tennisballen in één hand probeerde 

te verbreken en er met superveel moeite 9 vast had: ‘Wa ist record hier?’ 

‘Het record staat op 26’ 

Dit verhaal ging praktisch altijd zo want die wereldrecord mannen zijn 

helemaal gek, tot als Lander de recordpoging om ter meest haasje over 

probeerde te verbreken in 30 seconden. Het record stond op 32 en plots haalt 

dieje zot der 34. Dus Guinness World records: we hebben het filmke naar 

jullie doorgestuurd en we eisen dat jullie ons record opnemen in het 

wereldrecordboek, contacteer ons! 

We hebben ook een recordpoging van omter dikste kak door Alessio 

opgestuurd ma we denken nie da ze da gaan opnemen in hun groten boek. 

In de namiddag hebben we koninklijke besluiten te horen gekregen, onze lach 

vele keren moeten inhouden en heeft junior kennis gemaakt me meneer de 

klak. 

Savonds nen dikken escape room over Noord Koreanen die probeerden de 

wereld te veroveren door iedereen lelijk te maken, maar gelukkig waren onze 

kereltjes slim genoeg om te ontsnappen en het tegengif te vinden! 
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24/07 

Weer een PRACHTIGE OCHTEND AMAI WAUW jaja we vliegen erin maar eerst 

efkes eten misschien. Oke ja nu mogen jullie een keuze maken voor 

keuzevoormiddag (logisch he) 

Veel keuzes werden gekozen op deze prachtige keuzevoormiddag zoals 

knipkapperknipper. Petet zag er weer prachtig uit na zijn nieuwe coiffure veel 

kleurkes enzo. Natuurlijk het daksken ook een beetje bijgeknipt. Veel van 

jullie zijn ook in de voetstappen van Wim Hof gegaan door in het ijskoude bad 

te duiken. Hier hebben we kunnen besluiten dat Bourgois toch wel de beste 

Wim is van den hoop. Goe gedaan gasten!! 

Jaja weer een goeie keuzevoormiddag en lekker chappen chap chap lekker 

lekker mmhhhhhhhhh. Na efkes rusten lekker een verre wandeling maken 

naar het verre bos op den berg. Daar hadden de oudleiding een schoon 

bosspellekken voorbereid voor jullie. En twas weer de moeite natuurlijk! We 

weten allemaal dat de maatstaf van een echte alfa de hoeveelheid cake is dat 

hij kan maken. Dus daar hebben jullie voor gestreefd. Da spel ging allemaal 

goe en heel eerlijk enzo tot dat een bepaalde leider die redelijk lang is, een 

baard heeft, een put heeft, lichtelijk ros aan het worden is en waar we de 

naam niet van zullen vermelden dacht da het een goe idee zou zijn om een 

monopolie te maken op melkskes. Ja lekker alles opkopen en zorgen da 

niemand melk kan kopen. Ja twas wel slim ma gaaaaast. 

Oke ook da werd uiteindelijk opgelost en dan konden we het spel rustig 

afronden. Goed gebost gasten. Na weer lekker wa voedsel binnen te kappen 

zaten jullie al snel weer klaar voor een geweldig jaarlijks optreden: de 

Staderas zangstonden waaaauw. Ik weet er nie veel meer van maar ik heb het 

woord “Kodde” vaak horen vallen. Wa ik wel nog weet is da er een bangelijke 

haksessie was op het einde. Nu nog eventjes uitzoeken wie er het slechts een 

ballon kan laten ontploffen en tis weeral gedaan voor vandaag se. 

Het was weer een vermoeiende dag dus rust maar nekeer goe uit.   

25/07 

“LEIDER LEIDER IK WIL NAAR DE WINKEL” 
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“KUNNEN WE AUB NAAR DE WINKEL???” 

“LEIDER IK HEB HONGER EN IK HEB GEEN ETEN MEER” 

JAJAJA oke oke oke oke we zullen dan maar naar de winkel gaan he want 

gulder wilt blijkbaar NOG meer fietsen dan da we al hebben gedaan. Oke we 

zullen dan maar (iets te laat) op onze vélo springen en lekker fietsen (wees 

blij want Gerard kan da nie meer (rust zacht)). Ah ma kijk supertof! Een 

fietspad?? In Wallonië?? oke ja nice en dan lekker alleen bergaf dees is echt 

kei easy gast. Amai ma dees is ne schone winkel zo me een roltrap enzo goe 

voor te racen. Nadat leider Thibaut iets op de grond smeet zijn we daar 

buitengegaan om 11u30. De rit terug naar den berg was 40 minuten bergop. 

Efkes nadenken… Euhm ja de gaat nie gaan he. Alez zo snel mogelijk diene 

velo op het was jullie idee he. 

Oke na een kleine vertraging viel het nog mee en waren we maar een 

kwartierke te laat ofazo dusja goe gefiets he manne! 

Oke tijd om de gevaarlijken uit te hangen! We gingen gelijk da ze in Amerika 

doen allemaal zorgen da we een geweer hadden. Dus met een simpele 

contraptie van fles en ballon en een boeleken hadden we iets da toch wel 

verrassend veel zeer deed dus goe da we die brillen hadden. Leider Thibaut 

houdt blijkbaar echt keineig van pijn dus we hadden ons testkonijn gevonden, 

hier een kleine samenvatting van waar we hem hebben geraakt: 

• been 

• rug 

• arm 

• buik 

• borst 

• put 

• tepel 

• eigenlijk overal 
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Nu nog een kleine deathmatch op eigen risico in het bos en dan konden we 

onze wapens efkes rustig aan de kant laten liggen en weer efkes relaxen en 

onze buikjes rond eten. Maaaar ge moet deze keer zelf een beetje zorgen 

voor uw eten want we gaan lekker BBQ’en mmmmmmmmh. Ja uiteindelijk 

heeft leider Kodde het gewoon gebakken samen met Tuur en heeft de rest 

zitten tieneren nouw ja leuk.  

Twas weer een toffe dag, slaapwel ee 

 

26/07 

Wat een prachtige ochtend weeral, perfect om te vertrekken op tweedaagse 

zou ik zeggen. En kijk ze das exact wa we gaan doen perfect. Natuurlijk kan 

niks goed lopen en moesten we nog wa fietsen gaan stelen bij de aspi’s want 

de rukrider wou weeral nie meewerken dus de velo van Timon zal dan wel 

goe zijn zeker? Oke oke lekker we zijn al 10 minuten onderweg en ahhhh wie 

zien we daar? DE asPIS!! En kijk! een leider van de dag zonder leider van de 

dag paksken. Neeje neeje da accepteer ik echt nie! Dus na een paar keer slaan 

zat hij er toch weer een kwartier in amai wauw.  

Oke nu verder fietsen naar de vallei van kaas. Na een schone rit en een pauze 

bij een schoon speeltuig voor blind manneken zagen we zo een paar bergen 

me een beetje hout en wa karrekes die van dienen berg reden. Efkes wa info 

vragen aan de madam aan de kassa da dan nog vriendelijk was en we konden 

lekker aan de slag! Die kerren waren wel nog bangelijk alleen was een bril wel 

noodzakelijk anders zaten u ogen vol me zand en gras enzo. Na 5 - 7 keer van 

de berg en hier een daar een kapotte GSM merkten we da ge eigenlijk gratis 

in het grootste (en meest onstabiele) houtdoolhof kon. dus da hebben we 

gedaan en we hebben ons dan natuurlijk ook volledig aan de regels 

gehouden. Eigenlijk een mirakel da we nog leefden toen we daar buiten 

gingen wel. Oke nog wa rondpaljassen en dan een lekker drankje van 3 euro 

bestellen op het terras. Dan wouden leider Kaas en leider Thibaut nog efkes 

van dienen berg rijden op die karren en ja die stonden nie op slot dus fair 

game toch? Ja nee blijkbaar “doe je dat toch niet” en “kan dit echt niet door 

de beugel” en moesten we die karren nog eens zelf naar omhoog dragen ook. 
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wa een dikke scam dees park. Trouwens de mevrouw van de kassa was 

helemaal nie zo tof meer. 

Oke snel weg daar en op naar Stavelot. “Amai dit is een mooi dorpje hier 

zullen we wel snel iemand vinden voor een slaapplek he”. NEEJE. Na 2u 

zoeken mochten we toch lekker blijven slapen bij een mevrouw met 9 tanden 

in totaal (ik heb ze geteld). Nog snel een beetje Frans proberen klappen en 

het nummer vragen van de vakkenvulster met haar wit topje in de friterie en 

dan lekker zachtjes gaan slapen. 

 

27/07 

OOOOOOOOOOOOH JA WEER EEN PRAAAAAAAAAAAAAAAAACHTIGE DAG 

HIER IN STAVELOT. Hier en daar werd er al iemand schuin wakker maar voor 

de rest een goe nachtje in die garage. We konden natuurlijk de stinkgarage 

nie gewoon verlaten zonder een mooie bedanking, dus zing maar mee! 

MERCI BEAUCOUP 

MERCI MERCI BEAUCOUP 

MERCI MERCI BEAUCOUP 

MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI 

X5 

OKEEEEEEEEEEEEEJ LETS GO. Op naar de (niet zo) mysterieuze bestemming. 

PLOPSA COO! jajajajaajajaj bangelijk. Oke twas wel efkes zoeken naar de 

goeie ingang. Iemand moest dan nog efkes zijn zwembroek midden op de 

parking aandoen en vallen in zijn bloot gat. Ook nuttig want we hebben zo 

veel gezwommen die dag zeg. 

Ah hier! de eerste attractie die we tegenkomen in het park. Aanschuiven! 

Slim enzo want we hebben 100 minuten gewacht om op nen berg getakeld te 

worden om er dan weer op een niet zo spectaculaire wijze af te schuiven. Oke 

ja da was eigenlijk de rest van den dag. Heel veel aanschuiven. Persoonlijk 

was ik fan van kijken naar da ketting ding da gerepareerd werd terwijl da we 
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een veel te dure maaltijd aan het eten waren. Vergeet zeker geen selfie te 

maken met een figuur en dan kunnen we weer naar huis. 

Eenmaal aangekomen konden we even bekomen van weer een bangelijke 

tweedaagse!  Supergoe gefietst mannen! 

 

28/07 

JEEEUJJJ nieuwe dag en we zijn nog lang niet moe!!!! Deze voormiddag is 

challenge dag!! Wie kan de challengesss aan? 

We zagen dat jullie al een beetje moe waren dus begonnen we met de 

killerkillshot natuurlijk en iedereen was direct wakker! Echt heeeeerlijk die 

bloody fruit smaak, ik heb een nieuwe favoriet. Dan hebben we zo die enen 

gedaan met die watermeloen en de rekkers, na een kwartier rekkers over da 

ding schuiven gaf die eigelijk best wel ne goeie knal jonguh. Daarna was ook 

de wereldberoemde kauwgom challenge aan de beurt, na nog een keer 

gekeken te hebben naar de tuturial van onze twee voorbeelden, waren we 

klaar om het zelf ook te doen: HUP UUUGGGG!!! Na te zijn bekomen volgde 

ook de extreme waxing challenge, hoe is het me de kale plekjes jongens??? 

Na de cinnemon challenge was het al weer tijd om te eten. Amai da ga snel 

Na het heerli eten was het tijd vooooor: massaspel!! beginnen deden we met 

het beroemde koningsspel. Ook vakduwen en andere spelen kwamen aan de 

beurt, afgewisseld met de rode draad. Om da af te sluiten met de heerlijke 

saromarace ahnee twas meer zoiets van ontbijt-deluxe-in-een-kom-race.  

savonds was het weer een homo universalies activiteit en deden we een 

poging tot kaarten en dan was het alweer bedtijd, TOT MERGE E 

 

29/07 

 

GOOOOOIEEEEEEEEE MERGE KNAPPE BOIZZ het is weer een nieuwe dag !!!!! 
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Iedereen heeft er weer zin in, we vliegen der nog nekeer goe in want dit is de 

laatse dag program :((((  

 

DUSS na onze dienst vlogen we er in met een rechtendoortocht!! Die denk ik 

tog wel extreem was wanttt rechtdoor is bij ons ook echt RECHTdoor, en dat 

met een lekkere beker water die NIET leegmocht. We begonnen vol goede 

moet, nadat we ons focuspunt hadden gekozen gingen we op pad; door de 

wei, straat over, een veld door en dan begon het: een dichtgegroeid veld 

maaar wij gaan daar recht door natuurlijk! Met leider thibje op kop baande 

we ons een weg door die kleine jungle. Dan kwamen we aan bij de bekende 

helling die nog al stijl was en waar iemand (ik noem geen namen) am piepend 

en glijdend naar beneden ging. Daarna kwamen we bij de everzwijnen die 

gelukkig niet bij ons konden. OF TOCH WEL!! Daarna waren we er bijna, in 

den bos wa et dan  gedaan en dan zijn we opt gemak terug gegaan. 

 

aaah na het lekkere eten was het tijd voor shaun zijn straf! GAST ECHT HOE 

DURFT GE NOU DE BESTE SCOUT ZIJN SCHAAMT OU!!! Dus het was dan ook 

niet meer dan normaal dat we hem gingen straffen voor zo zijn best te doen. 

We hebben hem geschantpaald en eikes gegooid en nen berenbrak gedaan. 

Da zal hem leren! 

 

savons stond de vlaamse kermis op het program. Heerlijk zo een goei traditie 

me pannekoekskes. Daarna hebben we nog zo een goei traditie gedaan: de 

pisquiz! bangelijk, en proficiat aan bourgoisis die gewonnen heeft! 

 

30/07 

jajajaj de laatse echte kampdag. In de voormiddag ist zoals altijd lekker veel 

hout sprokkelen en dweis zijn omda da veel weegt. Na onze heerli maaltijd 

zoals altijd natuurlijk was het tijd om sketchkes te maken. En jullie hebben 
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der weer twee geweldige gemaakt hoor. durf het bijna ni zeggen maar ze 

waren echt wel grappig.  

 

Daarna as het zover: het vuur aansteken! en amai wat was het weer een 

prachtig vuur. Dan hebben we de laatsten avond gevierd en een beetje 

geslapen. 

 

31/07 

GOEIEMORGEN tis de letsten eeee lekker japen, de camion in laden en 

opkuisen. De laatse dinges afbreken en voor we het beseften stonde we weer 

in het mooi Belsele achter onze kerk. Na het laatste toneeltje van de leiders 

was het tijd om afscheid te nemen. Wat een fantatisch jaar was het. Keis en 

kodde zijn blij dat ze hun eerste jaar met jullie mochten doen en ook thibaut 

is blij dat hij leiding mocht geven aan zo een fantatisch groep! 

 

Merci gasten! 
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2 maandelijks Kerels program 

4/9     Doop 

 

11/9     Startdag 

 

18/9     figurendag 

 

25/9     pieter postdag 

 

02/10    Geen chiro, leidingsweekend 

 

09/10    koffiedag 

 

16/10    ben ik uniekdag 

 

23/10    poster pietdag 

 

30/10    bananendag 

 

6/11    dag uit de ouder doosdag 

 

13/11    zondag de dertiende dag 
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Verslag Aspi's 

19/07: 

Amai den eerste dag. Tis echttttt wel veel te vroege pj kwil ni. Maja we 

vertrokken dan naar vuile zalm (vielsalm). 

En dankzij de goede navigatieskills van leider thijs. Ahhh merci e thijs. Zijn we 

leuven geraakt den eerste dag. En aja twas warm s’middags dus we hebben 5u 

fzo in n put gelegen en der was daar zelf een kind vermist en we hebben da 

kind gevonden! Ma twas al nimeer vermist toen. 

Maja leuven bij de paters geslapen amai goeie gasten 

 

20/07: 

Jha FIETSENNNNNNNNN 

Da was t eig deze dag en aja den herman is echttt n goeie ma ook wel wa n 

viezen. 

Dit is de dag dak gelovig ben geworden. 

En aja maff jacob wesp 

 

21/07: 

Amai start van het kamp en kzen t beu hier is n samenvatting merci jacob 

https://www.youtube.com/watch?v=YJeEdXSXEAc 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YJeEdXSXEAc
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2 maandelijks Keti's program 

 

04/9     Timon heeft honger dag 

 

11/9     Leer mekaars zuster kennen dag 

 

18/9     fietsen met fietsdag 

 

25/9     schimmel in pot dag 

 

02/10    leidingsweekend  

 

09/10    eitje op pj dag 

 

16/10     tis zondag dag 

 

23/10    vrije auto dag 

 

30/10    subtiele brak dag 
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De leiding 

 

Sacha Bracqué 

Studies: iet me elektriek 

GSM: 0493134535 

Email: Sacha.bracque@gmail.com 

Hobby's: Petanque 

 

 

 

Arne Heyninck 

Beroep: Logopedist CAR Zele/ 

zelfstandig logos + St-Niklaas 

GSM: 04 92 95 99 76 

Email: arne.heyninck@hotmail.com 

Hobby's: priemgetallen tellen, drummen, horoscopen 

verzinnen, nekhoelahoepen en druivensuiker eten 

 

 

Siebe Henderick 

Studies: Maatschappelijk werk 

GSM: 0468286947 

Email: siebe.henderi@gmail.com 

Hobby's Zakken int zak zetten, luid schreeuwen en lachen 

in het donker, op daken zitten, salamanders rangschikken 

naar grote en kleur, alles voor de gains behalve actief zijn 

 

 



‘t Boekske Chiro Staderas 
Belsele   

 

49 
  

Wannes Klaassen 

Studies: Toegepaste Informatica 

GSM: 0472 09 89 96 

Email: wannes.klaassen@gmail.com 

Hobby's: Bosduifspotten, kazen klassificeren, PJ motiveren 

op school 

 

 

 

Thijs van Lomberghen 

Studies: verpleegkunde 

GSM: 0491 89 64 82 

Email: Thijs.van.lomberghen@gmail.com 

Hobby's: wortels rapen 

 

 

 

Jacob Vermeulen 

Studies: architectuur 

GSM: O475477191 

Email: jvermeulenbelsele@gmail.com 

Hobby's: niet paardrijden, figuren (spotten), met kaas 

smijten, ajuinen bakken met boter 

 

Wichit Rombaut 

Studies: acteren 

GSM: 0473708366 

Email: rombautwichit@gmail.com 

Hobby's: elke dag naar de gym pre workout nemen 
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Rik Laureys 

Studies: Rechten 

denk ik 

GSM: 0496536395 

Email: laureysri@gmail.com 

Hobby's: glimlachen, met 

rijst lachen, tieneren, Afrikaanse 

melkbomen kweken, naar 

doedelzak muziek luisteren, niet 

paardrijden 

 

 

 

Ferre De Maere  

Studies: Studeert voor werk  

GSM: 0472821487 

Email: demaereferre@gmail.com 

Hobby's: scouts, kantklossen 

 

 

 

Seppe Gobin 

 Studies: bio ingenieur 

GSM: 0468274693 

Email: sepg003@gmail.com  

Hobby's: smurfen gramatica verbeteren, groene klakskes 

verzamelen, korfba 
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Ward Rombouts 

Studies: Bio-ingenieur 

GSM: 0472509930 

Email: ward.rombouts@hotmail.be 

Hobby's: chiro, parkour, tieneren, koekjes rapsen  

 

Trystan De Pauw 

 Studies: ergotherapie 

GSM: 0479601680 

Email: depauwtrystan8@gmail.com 

Hobby's: Chiro, in de schaduw zitten, tieneren en 

zwaluwen bespieden 

 

 

 

Jarno Van Osselaer 

Studies: Computers hacken 

GSM: 0478236576 

Email: jarno.vanosselaer@gmail.com  

Hobby's: klimmen, racen, naar kampplaatsen rijden 
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Pieterjan De Boeck 

 Studies: toegepaste informatica 

GSM: 0474343561 

Email: pjdeboeck@gmail.com 

Hobby's: Speedruns zetten, two-steppen , crowdkillen, 

stagediven met voeten eerst 

 

 

Thibaut Depraetere 

Studies: burgers ingenieuren 

GSM: 0476241286 

Email: thibaut.depraetere@outlook.com 

Hobby's: chiro, figuren spotten, aftermovies 

beoordelen, augurken fijnsnijden en op burgers 

leggen, rik kwetsen 

 

Seppe De Maere 

 Studies: Verpleegkunde 

GSM: 0472230979 

Email: demaereseppe2004@gmail.com 

Hobby's: Veters strikken, op een paard zitten  
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Timon Van Hoey 

Studies: burgers ingenieur 

GSM: 0470672982 

Email: timonvanhoey@gmail.com 

Hobby's: Chiro, petanque, melk drinken en winnen 

 

 

 

Toon Van Den Bossche 

 Studies: defensie en veiligheid 

GSM: 0479227793  

Email: toonvdb80@gmail.com 

Hobby's: fietsen op een fiets en basic zijn 

 

 

 

 

 

Robbe Godts 

Studies: Defensie en Veiligheid 

GSM: 0494196222 

Email: robbe.godts@gmail.com 

Hobby's: in foetushouding liggen, luchtmatras oppompen 

en figuren 
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 Franky Van Der Henst 

 Studies: toegepaste informatica 

GSM: 0468335446 

Email: franky.vanderhenst@gmail.com 

Hobby's: business, Sterrenkijken, onsynchroon 

zwemmen, twijfelen bij een mcdonalds drive-thru 
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Annonckes 

Agenda 

04/09 doop: De eerste chiro zondag staat weer voor de deur en velen zullen 

overgaan naar een andere groep. Dus mis de doop zeker niet, amusement en 

leut.             

 

11/09 kick-off: De officiële startdag van het chiro jaar. Waar te zijn? Op ons 

chiro plein achter de kerk en neem zeker een vriendje mee om eens te 

proberen.       

 

 

                                                                                                                                                 

21/07-31/07: De datum van het kamp in 2023 staat al vast! 
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Wist je dat …   
 lineaire problemen 

 Gobin hem kent omdat hij ook peird rijdt 

 2de hands stuur 

 Vapeur 

 vlezige famillie 

 papa arne 

 smulmaden 

 bochel echt lang zou zijn als hij zou ontbochelen 

 pj zijn aars van staal is 

 hij meer koffies drinkt dan bladeren leert 

 de vooruit denker 

 kodde uit bokrijk komt 

 de schuurborstel 

 huidhonger 

 de fruitrik? 

 ge het kunt opeten als je het voorkookt? 

 geen game 

 van de trein? 

 verpakt op de E17 

 bochel disorthografie heeft 

 ceo en le 

 wanneer jarno zwemt, hij een bultrug is 

 je enkel dieren mag kopen tussen 9 en 10 uur sochtends 

 thijs zijn chick werkt bij de tomsdierenspeciaalzaak 

 FFF 

 Arne een knuffelbeer is 

 de 3 bokmusketiers 

 van de hele familie er 1 het interessantst is 

 de zus van thibaut  

 goeie greppel 

 PJ nog steeds een kwartier met haar te goed heeft 
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 diy pogostick 

 woordvindingsproblemen 

 PJ en thijs babbelbenen zijn 

 Flamingoboy 

 tellie premium 

 9,5 knappe gast 

 vergeet mij (paulus) en red de pizza's 

 voocrhoofdsmurf 

 het kodde idée 

 ze hem ook wel eens  de flash noemen?????? 

 het vleeskompas 

 de elektrische kalender? 

 'wie is zalm?' 

 de simptower 

 diefje 

 vrienden tot het leven? 

 trystan level 1 heeft voltooid 

 thijs en wurm familie waren 

 ik geen 1m65 ben en geen kapper wilt worden 

 Wat zyde gy tot my, gy kleine duyvelspecht? Ik beveel ge er kennis van te 

neemen dat ik met lof ende goedkeuring een kaapersbrief heb gehad van 

Willem van Oranje ende betrokken ben geweest by talryke geheyme 

offensieven tegen Alva en de zyne, en zelfstandig meer dan drie 

honderden Spanjolen heb omgelegd. Ik ben gehard by den Katergeuzen 

en ben den beste schutter onder den Nederlandsche vlag. Ge bent niet 

meer dan myn zoveelste doelwit. Ik zal u uyt myne gewest verwyderen 

met een nauwkeurigheid die de wereld nog nimmer aangechouwen had. 

Let op myn verdomde woorden! Gy denkt dat ge deze leuhgenpraat aan 

my kan verkoopen per postduyf? Gy had tweemaal moeten denken, 

cattengehspuys! In dezen tyd dat ik deze missive opstel, stuur ik 

opdracht naar myn geheymen samenstel van verspieders ende 

vloerduyven, verspreid door den Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden en wordt dezen postduyf gevolgd, dus ge kunt zich maar 

beter voorbereiden op den storm, rabaut. Den storm die het 
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bedroevenden klyne ding dat gy uw leven noemt weg zal vaagen. Gy 

bent dood, kind. Ik kan overal, ten alle tyden zyn ende ik kan ge op zeven 

honderden wyzen doden, ende dat is slechts met myne bloten handen. 

Niet alleen zyt ik veelomvattend geoefend in den ongewapenden 

krygskunst, maar alsmede heb ik het voltallige arsenaal der watergeuzen 

ter myner beschikking ende ik zal dat benutten om uwer lamlendigen 

achtereinde van het vastenland te vagen, gy klynen schobbejak. Als gy 

had geweten wat voor eene goddelooze vergelding uw 'geestige' missive 

teweeg zou brengen, had ge misschien op uwen tong gebeten. Maar dat 

kon ge niet. Gy deed het niet ende nu zult ge de tol betalen, gy 

verdomde smeerkanis. Ik zal furie over u schyten en gy zult er in 

verzuypen. Ge zyt dood,  

 


