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AHOY! 
 

 
Hier zijn we dan, de laatste yeah 
van dit werkjaar is aangebroken.    

 
Voor een laatste keer blikken we 
terug op de avonturen van elke 

geleding. Er werd terug veel 
gelachen en er werden vele 

avonturen beleefd.   
 

Dankjewel aan iedereen voor 
aanwezig te zijn op activiteiten en 
vergaderingen, we hebben het 41e 
werkjaar van de KSA in stijl kunnen 

afsluiten.  
 

De leiding heeft zich vol 
enthousiasme ingezet dit jaar en 
we kijken dan ook verlangend uit 

naar het kamp en volgend 
werkjaar.  

 
Tottons! 

De redactie 
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De Leeuwkes 

9 mei was het de laatste leeuwkesvergadering en dus besloot de leiding om een feestje te 
bouwen! Hiermee wouden we het werkjaar afsluiten met een knal! Ook Jonghernieuwer 
Thibo was erbij om nog eens te ervaren hoe het voelt om als leiding door het leven te 
gaan. We waren met zo’n 10 leden en dus kon het feest beginnen. We hadden op voor-
hand het Zolderke versierd met slingers en ballonnen. De ballonnen waren uiteraard ver-
stopt en in sommigen zat een opdrachtje. 1 voor 1 mochten de leeuwkes een ballon zoe-
ken en dan samen met de groep de opdracht uitvoeren.  
Enkele voorbeelden:  
 

Versier leider Thibo met zoveel mogelijk slingers. 
Leer het KSA-lied met dansje en toon het aan KSA Deinze. 
Schmink Thibo en Loraine tot mooie prinsessen. 
 

Op het einde had de leiding voor iedereen lekkere pannenkoeken gemaakt (lees: opge-
warmd). De leeuwkes smulden van de lekkernij en ruimden daarna allemaal tezamen de 
rommel op. Voor het laatste 10 minuten lieten we de kindjes nog even vrij op het speel-
pleintje en daarna was het tijd om naar huis te gaan. 
 
Bedankt voor het leuke jaar leeuwkes!!! 
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De Sloebers 

Gernard de rups 
 

Op een niet zo zonnige namiddag ging de sloeberleiding aan het werk met ballonnen. Er 

werd een rups gemaakt van een vijfentwintig tal ballonnen met uiteraard opdrachtjes in. 

De fopballonnen mochten echter ook niet ontbreken.  

Eenmaal het spel was uitgelegd gingen we met volle goesting aan de slag. Met een saté-

stokje werd de eerste ballon neergestoken. Eén van de opdrachtjes was het spelletje vlin-

der, rups cocon. Dit was het favoriete spelletje, zowel bij de leiding als bij de leden. Wind 

en regen hielden ons niet tegen dus speelden we verder in een rotweertje. Een beschuitje 

kon er ook altijd in dus werd er een estafette gespeeld met beschuitjes. De fopballonnen 

werden echter niet erg geapprecieerd. Ook werd er een uniek reuze twisterspel gemaakt 

met vormen  die je nooit zou tegenkomen in een gewoon twisterspelletje uit de winkel. Het 

volgende opdrachtje was voetbal met fietsbanden. De sloebers moesten per 2 een fiets-

band rond hen dragen en hiermee voetballen. Dit leverde mooie beelden op. Ook in dit spel 

deed de leiding mee.  

Na al dat lopen hadden wij ook een colaatje voorzien en zaten we even op ons gemak in het 

gras. Hierna werd er nog gevoetbald en gespeeld op het pleintje. Tot zover het verhaal van 

Gernard de rups.  

Groetjes de sloeberleiding en Gernard. 
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De Jongknapen 

 Jongens vs. Meisjes 
 
Een rustige zondagvoormiddag in het zonovergoten Vinkt. Het enige geluid dat je 
kan horen terwijl een eenzame man zijn door rimpels getekende hoofd door de ou-
derwetse, krakende ruit stak en de koele ochtendlucht diep inademt die zo type-
rend is voor een weifelende periode op de rand van winter en lente, was het vrolij-
ke getsjilp van een jonge, onbezorgde lijster. De dauw lag nog te rusten op de met 
gras bedekte akkers, nog lang niet denkend aan het moment dat ze door de zon ge-
staag zouden verdwijnen. Ach wat een onschuld, de eenzame man die  eveneens 
weifelt maar dan over zijn leven en dood, haalde beelden tevoorschijn van zorgelo-
ze dagen die in de vergetelheid zijn geraakt. Dit gevoel had hij lang moeten missen, 
een gevoel van rust en sereniteit maar anderzijds ook van een groeiende besef dat 
deze ogenschijnlijk weinig opzienbarende dag zijn laatste zou kunnen zijn. 
 
Net op dat moment stormden 12 uitzinnige jongknapen de gietijzeren trap op, fris 
en monter om de dag in schoonheid te beginnen. Ons uitgekiende spel testte de 
jongknapen hun kunde, intellect, collectieve kracht en individuele sterkte. Op aan-
vraag van onze 12 enthousiaste leden werd die op de ‘jongens versus meisjes’-
manier beslecht. Enkele dolle uren, een quiz, een tekenspel en een intensief partij-
tje kubb/voetbal later kwamen we tot de conclusie dat jongens en meisjes elk 
hun talenten hebben. De meisjes hadden betere tekencapaciteiten, daar waar de 
jongens hen overtroffen in sport. Wanneer de drie dolle uren jammerlijk genoeg 
voorbij waren, konden onze jongknaapjes met een vat vol verhalen terug naar huis 
keren. 
 
De oude man sloot hierop zijn oude ruit onder een licht gekraak en op het gelaat 

van de eenzame man, hoewel het niet zichtbaar was voor de buitenwereld, was 

een zweem van een glimlach te bespeuren. De dauw was al lang verdwenen en de 

lijster verjaagd maar hij wist, diep in zijn hart dat zijn laatste uren nog lang niet wa-

ren geslagen. Daarvoor hield hij teveel van zijn leven.  
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De Knapen 

Gamel 
 
Het was er weer, het lang verwachte weekend van 1 mei. De dag waar ouders en kinderen vrij 
zijn en eens kunnen uitrusten. Maar dit gold niet voor iedereen natuurlijk. Want de KSA van Vinkt 
kreeg berichtgeving vanuit Ursel dat er zombies waren gesignaleerd op de militaire vliegbasis. 
Natuurlijk kon het (goed uitgeruste) Belgische leger deze klus niet alleen aan en hadden ze hulp 
nodig van enkele moedige knapen uit het gezellige Oost-Vlaanderen. Zo gezegd, zo gedaan.  
 
Om 18u spraken we met onze knapen af aan de stoere vliegbasis van Ursel waar eerst door een 
controle moesten en bewijzen dat we niet illegaal waren binnengesmokkeld. Wanneer we 
binnenkwamen stonden onze knapen en hun stoere leiding al voor een grote klus: een slaapplek 
in elkaar zetten. Het enigste wat we kregen waren wat buizen en wat zeilen (een tent dus). 
Deze moesten we correct en zombie-proof opzetten. Al snel werd duidelijk dat de knapen niet 
echt goede tentenopzetters zijn en liever in boomhutten sliepen…  
 
Als de tent goed (overleefbaar) was opgezet, kregen we te eten in een zeer gezellige legerloods: 
spaghetti bolognaise. Puur krachtvoer voor onze moedige strijders. Toen ons buikje rond was 
probeerden we de tent nog zo optimaal mogelijk te redden en dan was het tijd voor een tukje.  
 
Maar mooie liedjes duren niet lang! Via de luidsprekers die over het domein geïnstalleerd waren 
kwam een oproep dat we een zombie spel zouden spelen. Iedereen verzamelde op een grote 
weide met 1 groot zombielicht in het midden. De knapen kregen elk een armbandje dat licht gaf 
in het donker en moesten er voor zorgen dat ze niet werden gezien door de grote spot die 
voortdurend ronddraaide in de weide. De mensen zonder armbandje waren zombies en als deze 
je aantikte moest je je bandje afgeven en was je dus dood. Er werd ook met postjes gewerkt en 
als je vier verschillende stempels had van de vier verschillende postjes kon je op een centrale 
plaats je kaartje inwisselen voor een speciaal ingrediënt waar er later een medicijn werd van 
gemaakt om de zombies terug normaal te maken. Na dit spannende vermoeiende spel konden 
onze leden rustig slapen.  
 
De volgende ochtend werden we gewekt door een grote meneer met een rood zombie-proof pak 
aan: namelijk de heer Mathias Neirynck. Die KSA Ahoy Vinkt via de microfoon opeens wel heel 
bekend maakte over het geheel van de Oost-Vlaamse KSA’s.  
 
Vandaag stond op het programma: een dagtocht met verschillende opdrachten en zelf eten 
maken. We vertrokken op pad samen met KSA Nazareth. Vriendschappen werden gesmeed en 
strijden werden gewonnen. Onze eerste battle tegen een onbekende KSA werd natuurlijk 
gewonnen. De strijdlust was dus niet meer te breken. ‘s Middags toen we (eindelijk) konden eten 
was KSA Ahoy Vinkt weer de origineelste van allemaal. We kregen sandwiches en braadworsten 
mee: te gewoon voor onze KSA. We dachten : wat als we nu de worsten opensnijden en gewoon 
broodje gehakt eten? iedereen was akkoord en ons eten was uiteraard veel sneller klaar dan alle 
andere KSA’s.  
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Na ons middagmaal speelden we nog een spelletje en konden we onze tocht terug verderzetten. 
Op een spelletje in de namiddag botsten we op de zeer robuuste jongens van KSA Gent die 
zorgden voor een zeer onsportief maar lachwekkend spel.  
 
In de late namiddag kwamen we terug en keken we naar een vliegtuig die landde met mannen 
met zombie–proof pakken aan. Deze hadden de mededeling dat ze een deel van hun vracht 
verloren waren en dat die in de bossen was beland. Die moesten we nog gaan zoeken want er 
zaten bijzonder belangrijke ingrediënten in voor ons medicijn. Toen we dit gevonden hadden 
konden we eindelijk uitrusten.  
 
‘s Avonds kregen we een lekkere maaltijd met kip, rijst en zoetzure saus. Die avond was er 
muziek en kregen we chips en frisdrank. Ook kregen we de foto’s van het afgelopen weekend te 
zien en natuurlijk de bereiding van ons medicijn waar we dit weekend voor hebben gezweet. 
Rook en vonken kwamen er aan te pas, maar onze knapen konden gelukkig vredig gaan slapen 
hierna.  
 
De derde dag, een zondag en het was helemaal geen rustdag. We braken onze tenten af. Wat 
heel snel lukte en daarna konden op een kermis spelen. Er was een soort van speleobox 
gemengd met een griezelhuis, je kon voetballen in reuzenballen, boogschieten, 
chocoladefondue met fruit eten en Singstar spelen.  
 
Het was zeker een geslaagd weekend met heel veel voldoening!  

 

Bedankt Knapen! 

 

 

 

 

 

 

 

*Excuses voor het gebrek aan foto’s van dit prachtig weekend, de leiding maakt dit goed door 

duizenden mooie foto’s op kamp te trekken. 
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De Jonghernieuwers 

 JOEPIE 26 
 
‘Joepie, 100 km stappen!!’  Ja, u kunt het zelf waarschijnlijk moeilijk geloven, maar dit dachten de Jong-
hernieuwers toen we op  14 april aan het station van Deinze verzamelden. Vol enthousiasme en met 
een meer dan tien kilogram gevulde rugzak namen we de trein naar Gent, het verzamelpunt van heel 
wat KSA-groepen. Nadat het bestuur ons de veel te strakke joepie T-shirts,  de schildjes en een zak vol 
symbolische stenen overhandigde, konden we onze tocht beginnen.  Leider (en tenniskampioen bij de 
junioren) Fiel Martens kreeg het helaas al moeilijk na de eerste tienmeterwandeling naar het station en 
moest met pijn in het hart de symbolische stenen achterlaten. Dit verlies zullen we de rest van de stap-
tocht met ons mee dragen.  
De eerste halte: Turnhout! Na het oplossen van een verdacht moeilijke verbindingsoefening kregen 
we onze eerste tochttechniek. Charlotte (Patrick voor de vrienden) nam gelukkig het heft in eigen han-
den en zorgde ervoor dat KSA Vinkt op kop liep. (Wat trouwens niet uitzonderlijk was, we liepen altijd 
bij de eerste vijf groepen).  Tijdens het stappen kregen bepaalde Jonghernieuwerjongens (ik wil geen 
namen noemen, maar er zit zeker nout en ennis in) het idee om een gratis barbecue mee te nemen. 
Want een tienkilogram zware rugzak is niet lastig genoeg, je weet zelf.  Over de dag heen kregen we de 
opdracht om zoveel mogelijk vlaggetjes van andere KSA’s te veroveren. Onze jongens namen het wel 
heel serieus op en legden hun hart en ziel in het spel, we moesten en zouden winnen! Na een nipte 
overwinning van Aalter (en heel wat jaloerse blikken tot gevolg) was de feestvreugde groot bij Vinkt. 
En die werd alleen maar groter door onze fantastische slaapplaats. In Beerse konden we namelijk over-
nachten bij een zeer vriendelijke familie, met een nog vriendelijker zwembad. Na een verfrissend plons-
je, lekkere spaghetti en wat chips en cola om op krachten te komen, viel iedereen als een blok in slaap.  
Juiiiiiij weer een hele dag stappen! Na een smakelijk ontbijt namen we afscheid van het zwembad en 
de familie. Fiel moest zich natuurlijk van zijn meest fotogenieke kant tonen en vroeg de familie voor een 
foto. Maar dit is zeer irrelevant. Onze tocht naar de volgende eindbestemming verliep zonder veel pro-
blemen, er werden zelfs hechte vriendschappen met KSA Aalter gesmeed. Sommige vriendschappen al 
hechter dan andere. Dit is niet zo irrelevant. Maar goed, na een vermoeiende dag kwamen we aan op 
onze tweede eindbestemming: Oelegem. Een zwembad zat er deze keer niet in, ook al kunnen we zeker 
niet klagen over onze slaapplaats. Samen met Petegem sliepen we in de parochiezaal. Aangezien er 
geen winkels zijn in Oelegem (Vinkt met minder koeien) vulden we onze grommende maag met een 
lekkere pizza/ pita.  Na een helse wandeling terug naar de zaal (u moet u inbeelden dat sommige voe-
ten onherkenbaar waren geworden) volgde een langdurige sessie bleinen openprikken. Vooral aud V.R. 
(er worden hier geen namen vernoemd) was onder de indruk van Marieke’s priktechnieken. De avond 
werd afgesloten met een typisch puberspel (hartenaas), waarna iedereen zijn oogjes sloot en prachtig 
droomde van voeten zonder bleinen… 
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Klaar voor de zwaarste dag? Neeeeeeeeeeeee… De Jonghernieuwers hadden het avontuur duidelijk on-
derschat! Opgeven is helaas geen optie, dus doorstappen was de boodschap! Vele opdrachten, plasbeur-
ten, flessen vullen en pijnlijke voeten passeerden onze weg, maar we bleven moedig doorgaan. Gelukkig 
was Jan (vliegende reporter van dienst) er om ons te motiveren! In ruil voor wat boterhammen bracht hij 
de sfeer terug in de groep (die overigens nooit is weggeweest). Eindelijk kwamen we aan in Boom, het 
laatste slaapdorp van Joepie26! Een eindeloze zaagbeurt later gingen de leden op zoek naar een slaap-
plaats. Een living, een kampvuur en zelf niet moeten koken waren een meevaller na zo een lastige dag.  De 
kip met rijst gaf ons nieuwe energie en de helft van de Jonghernieuwers wou (ook al konden ze tijdens de 
tocht amper stappen) zijn dancemoves showen op de afsluitfuif (deze waren overigens niet om aan te 
zien). Na een korte nacht namen we afscheid van de fantastisch lieve mensen die ons in hun huis hebben 
opgevangen en begonnen aan onze laatste tien kilometer.  Nog negen, nog acht, nog zeven… het aftellen 
verliep moeizaam en het laatste stuk was toch wel de zwaarste van de vier dagen. Maar iedereen kon al 
ruiken wat er achter het stappen zou komen, dus spoot enne (anonimiteit staat hoog in het vaandel)  nog 
wat deo. De eindbestemming: PUURS!!! Dat was PUUR genieten (hoho hoe –alliteratie- laag).  In Puurs 
had de organisatie een weide gehuurd en allerlei activiteiten op poten gezet. Een paar voorbeelden uit het 
assortiment: een waterglijbaan, rolstoelrage, een massagebeurt, bubbelbaden, verschillende eetstandjes 
en natuurlijk een heus podium met een fantastische dj! Marijn Devalck vertelde over zijn tijd als KSA’er en 
vroeg ons om een snor te dragen, als eerbetoon aan hem zijnde special guest. Wat gedans, gespring en 
gejuich later was het helaas tijd om de trein naar huis te nemen…. Het einde van de vierdaagse staptocht! 
Joepie 26, u was geweldig!! 
Lieve Jonghernieuwers, nog eens bedankt voor jullie doorzettingsvermogen, sfeer en verschrikkelijk slech-
te dancemoves!! 
WANNEER BEGINT JOEPIE NU EIGENLIJK??? (A.V.) 
Xxx de Jonghernieuwersleiding en tenniskampioen  Fiel 
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De Hernieuwers 

 

Op een verrassend mooie Dag van de Arbeid die dit jaar toevallig op 1 mei viel, 
werden de Hernieuwende notabelen wederom ontboden om er een prachtige na-
middag van te maken. De koeien graasden en de varkens gromden. Ook twee be-
jaarde kippen besloten ons te vervoegen op deze wonderlijke dag.  
 
Nadat we ellenlang ernstig met de kippen geredetwist hadden over de veel te lage 
prijzen die de hardwerkende boeren krijgen voor hun producten, besloten ze over 
te gaan tot actie in de hoop hun vlees zo mager mogelijk te houden. Ze waren wel 
al bezig met een streng dieet bestaande uit veganistisch brood, verkoolde zaden 
en half gebakken frieten, maar hun gewicht stagneerde enkel. 
 
Zo gezegd, zo gedaan! Tjokvol lekkernij trokken we naar het sportveld alwaar we 
een gezellig partijtje baseball speelden. De stukken vlogen ervan af en de vreugde-
kreten kon men van heinde en verre horen. 
 
Om alle spiergroepen optimaal te trainen en in de hoop bij de mannen een welbe-
faamde ‘V’ te creëren, besloten we nog enkele andere sporten onder de loep te 
nemen. Basketbal, voetbal, jeu de boules, cricket en golf passeerden de revue. Er 
werd gelachen en gedanst, gekeuveld en geroepen. Het was een dag om nooit 
meer te vergeten!  
 

Met vriendelijke groeten 
De leiding der Hernieuwers  
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Met dank aan de sponsors!  
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Eetfestijn 

 

Voor de eerste keer in de historie van KSA Vinkt werd er stoofvlees geserveerd op 
het befaamde eetfestijn. Op 4 april kwamen alle liefhebbers van dit Vlaamse 
gerecht naar de Sint-Pieterszaal. Met zo’n 270 man waren we met een gezellige 
bende. 
 
We wouden wel eens iets nieuws en daarom zijn we van spaghetti op stoofvlees 
met frietjes overgestapt. De koks hadden geen moeite met dit nieuwe concept en 
de stoofvlees was dan ook perfect! Niet alles liep perfect die avond;  zo hadden we 
een kleine stroompanne, maar dat was geen probleem met de ingebouwde 
zaklampen in onze gsm’s (toch handig, die smartphones!).  
 
We hadden kinderanimatie voor de kleintjes voorzien en ook werden er foto’s 
getoond op het grote scherm. De foto’s waren van het kamp van vorig jaar zodat 
iedereen nog eens kon zien hoe de kinderen zich geamuseerd hebben. Iedereen 
dacht natuurlijk ook terug aan zijnen tijd als lid/leiding en we werden nostalgisch 
om opnieuw op kamp mee te gaan.  
De lokale sponsors werden natuurlijk ook in de bloemetjes gezet door op het grote 
scherm te verschijnen. 
 
Vele Jonghernieuwers en Hernieuwers zijn afgezakt naar de Sint-Pieterszaal om te 
komen helpen, waarvoor heel veel dank! We hebben jullie hulp goed kunnen 
gebruiken. 
 
Natuurlijk mogen we de koks niet vergeten. Door hen hebben we allemaal kunnen 
genieten van lekkere stoofvlees met frietjes. Dankjewel hiervoor! 
 
En als laatste ook bedankt aan allen die zijn afgekomen. Hopelijk heeft het jullie 

gesmaakt en hebben jullie zich nog eens goed geamuseerd bij zo’n heuglijk 

eetfestijn. 

Tot volgend jaar! 
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Leden-leidersactiviteit 

Zondagmiddag 10 mei om 12u30 
Na een half uur vertraging, besloten we niet langer de wachten op Piet VDC en met dank aan 

enkele ouders geraakte iedereen goed en wel tot bij The Outsider in Oudenaarde. 

Omdat iedereen weet dat je op een lege maag niet kan lasershooten, werden er eerst enkele 

sandwiches gegeten. 

 

We werden opgedeeld in 2 teams en begonnen het lasershooten met enkele spellen Team 

Death, gevolgd door objective control, waarbij het de bedoeling was dat je team de radio zo lang 

mogelijk controleerde. 

Na een korte irrigatie van onze lichamen speelden we een laatste spelmodus: Free For All, 

waarbij iedereen mekaar kon uitschakelen. 

 

Terug aangekomen op de KSA werd er nog wat taart gegeten en een cola gedronken alvorens 

het weer tijd was om huiswaarts te gaan. 
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Puzzeltijd 

Sudoku voor beginners 

Sudoku voor gevorderden 
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Kalender 

Fietskamp: 27 juni – 3 juli 
 
Voorkamp: 13 – 18 juli 
 
Kamp: 17 - 26 juli 
 
Ploatsefeesten: 28 augustus  
 
Openluchtfuif: 29 augustus  
 
Kermiscafé: 30 augustus-31 augustus 
 
Startdag : 13 september 
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Deze mensen waren te laat met hun artikels voor deze YEAH! 
Om deze schandelijke gebeurtenis extra in de verf te zetten, komen hun 
namen hier terecht op de BLACKLIST 
 

FIEL MARTENS 
CHARLOTTE JANSSENS 
 
  

COLOFON 
 

Design en samenstelling:  
Lieze Vandewiele 

 
Timekeeper:  

Simon De Vriese 
 

Spellingsmanager: 
Simon De Vriese 

 
Artikels:  

leiding KSA Ahoy Vinkt 
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