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Beste KSA’ers en KSA-sympathisanten, 
 
De tijd is daar weer voor het begin van een nieuw, fantastisch 
werkjaar! De redactie van de Klaroen staat ook nu weer klaar 

om u elke twee maanden het 
belangrijkste nieuws te delen 
over alle activiteiten van 
onze jeugdbeweging. 
Hopelijk geniet u ook nu 
weer van deze 
openingseditie!  

  

Alvast veel leesplezier!  
Axel De Schinkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgever: Axel De Schinkel 

Medewerkers:  

 Aaron Van Acker  

 Louis De Bruyckere 

 Milan De Schinkel           
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Dag 1: zondag 12 augustus 

We verzamelden allemaal vroeg in de ochtend in Aalter voor wat de 

eerste dag van ons traditionele klein kamp zou worden. We namen 

afscheid van onze ouders en vertrokken met groot enthousiasme 

naar Tessenderlo! Na een rit van maar 

liefst 3 uur kwamen we eindelijk aan bij 

het kampterrein. Het duurde niet lang 

vooraleer iedereen een bed had 

gekozen en zich had geïnstalleerd. 

Daarna konden we nog even spelen in 

het indrukwekkende speelbos dat ook 

bij het kampterrein behoorde. Als 

avondeten had de fourage weer hun 

befaamde spaghetti klaargemaakt voor 

ons, die met veel plezier opgesmuld werd. We sloten de dag af met 

het toneeltje waarin president Trump zijn vrouw moest terugvinden 

want de maffia had haar namelijk ontvoerd. Hij vroeg aan de FBI of ze 

hem wilden helpen zijn lieve Melania terug te krijgen en hij huurde 

zelf een detective in. Na een lange, zware dag kropen we in onze 

slaapzak. 

 

Dag 2: maandag 13 augustus 

De volgende dag begonnen we de dag 

goed met ons ochtendritueel namelijk 

ochtendgymnastiek. Daarna aten we een 
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welverdiend ontbijt en konden we 

zo aan de activiteit beginnen: 

keuzeactiviteit! De piepedollen en 

speelvogels konden kiezen uit 

macramé, gezelschapspelen en 

scoubidou. Voor de 

Krabbekoningen was het 

grootkamp-dag en zij zetten voor 

het eerst een tent op waarna ze leerde sjorren. ’s Namiddags werden 

we in 2 teams opgedeeld en speelden we enkele leuke, actieve 

spelletjes in het bos. We sloten de activiteit af met bosvoetbal. Als 

avondactiviteit zonderden we ons per ban af om elk nog snel enkele 

spelletjes te spelen voor het slapen gaan. 

 

Dag 3: dinsdag 14 augustus 

We waren vroeg uit de veren en vertrokken op dauwtocht. Met 

enkele croque-monsieurs, 

drankjes,… in onze rugzakken 

begonnen we aan onze 

wandeling en konden we terwijl 

van de mooie natuur genieten. 

Na een tijdje stappen vonden we 

de perfecte plaats om onze 

croques klaar te maken. Net 

zoals alle jaren was het smullen 

geblazen! Nadien konden we nog 

even in het bos spelen. ’s 

Middags maakten we ons klaar 

voor paracommandopiste, een 
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parcours vol hindernissen en opdrachten.  Dit jaar was ook het 

modderbad weer van de partij. Ook al zat het weer niet echt mee, 

niets of niemand kon ons doen stoppen! Zo werden we opgeleid tot 

echte KSA’ers. Maar ook echte mannen wassen zich op tijd. Na de 

paracommandopiste sprong iedereen onder de douche. Na de 

avondmaaltijd en het toneeltje, kropen we in ons bed. 

 

Dag 4: woensdag 15 augustus 

Woensdag was het tijd voor toch wel één van de hoogtepunten van 

het kamp nl. het voetbaltoernooi! In de ochtend werd iedereen in 

verschillende teams opgedeeld en 

verzon elk team een eigen naam. 

Iedereen moest een zo origineel 

mogelijk voetbaltruitje maken. In de 

namiddag speelden we dan eindelijk 

het voetbaltoernooi zelf. De 

verschillende teams speelden elk om 

beurt tegen elkaar. In de finale namen 

de 2 beste teams het tegen elkaar op. 

Daaruit bleek dat het team van Arthon 

iets beter was dan het team van Tuur. 

Na zo’n sportieve namiddag hadden 

we enorm veel honger! We waren dan ook superblij dat we de dag 

mochten afsluiten met overheerlijke frietjes en stoverij. Gelukkig was 

deze klassieker perfect klaargemaakt door onze fantastische fourage.  
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Dag 5: donderdag 16 augustus 

Op donderdag stond dagtocht gepland. Dit is toch iets waar we al 

lang naar uitkeken. Rond 11 uur vertrokken we richting het zwembad 

“De Vloetlijn” in Tessenderlo. Iedereen 

nam een andere weg naar het zwembad. 

Eens daar aangekomen maakten we 

eerst tijd om ons lekker lunchpakket op 

te eten dat we meekregen van de 

fourage. We moesten even wachten 

vooraleer we naar binnen mochten maar 

het zwembad was het wachten meer dan 

waard. Sommigen gingen naar de 

springplanken, anderen gingen naar de knotsgekke waterglijbaan. We 

amuseerden ons te pletter en de namiddag vloog voorbij. Eens we 

afgedroogd waren, vertrokken we terug naar het kampterrein. De 

piepedollen werden opgehaald door de fourage maar de speelvogels 

en krabbekoningen beten nog even op hun tanden en stapten terug 

naar het kamphuis. Toen we aankwamen kregen we te horen dat de 

fourage BBQ had klaargemaakt. Dit was dan ook een leuke 

verrassing. We keken nog met z’n allen naar het toneeltje en kropen 

dan onder de wol. 
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Dag 6: vrijdag 17 augustus 

In de voormiddag was het tijd voor sport en 

spel. We speelden spelletjes zoals rugby, 

touwtrekken,… Nadat we genoeg gesport 

hadden, maakten we ons klaar voor een 

dorpspel. Het dorpspel had als doel: geld 

inzamelen zodat Trump de detective zou 

kunnen betalen. Dit geld moesten we 

verzamelen door allerlei opdrachten te doen 

zoals de meeste gekke foto nemen, pokeren, 

kubben,…  

 

 

Zo verzamelden we aan het eind van het dorpspel maar liefst  

1 000 000 dollar! president Trump was hier dan ook zeer blij mee. Als 

avondactiviteit werden er griezelverhalen verteld.  
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Dag 7: zaterdag 18 augustus 

Na een lekker ontbijt maakten we ons fysiek en 

mentaal klaar voor de olympische KSA-spelen. De 

olympische KSA-spelen bestonden uit verspringen, 

schoenwerpen en zo veel meer. De leiding schrok 

hoe atletisch iedereen was. In de namiddag 

speelden we het spel der spellen, STRATEGO. We 

werden in 2 teams verdeeld en moesten om ter 

eerst de vlag zoeken. Eens die gevonden was, 

vochten we de strijd om de vlag. Er kan natuurlijk maar één team de 

beste zijn. Dit jaar won het team van kampleider Siemen. Daarna 

werden de toneeltjes voor ’s avonds voorbereid, want die avond was 

het namelijk kampvuur! De leiding stak het kampvuur aan en 

iedereen bracht zijn toneeltje voor.  Iedereen kreeg een hapje en een 

drankje en daarna was het tijd om in bed te gaan.  
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STRATEGO 2018! 

Dag 8: zondag 19 augustus 

De laatste dag van het kamp was aangebroken. Iedereen vond het 

spijtig dat we naar huis moesten maar we waren ook wel een beetje 

blij dat we onze mama en papa zouden terugzien. Iedereen maakte 

zijn valies en terwijl de leiding zorgde dat het gebouw netjes werd 

achtergelaten, speelden we nog snel enkele spelletjes. Rond de 

middag begonnen we aan onze terugreis naar Aalter. Toen we 

aankwamen in Aalter kon eindelijk iedereen hun mama en hun papa 

terugzien, en de vele verhalen vertellen. 

-Sel Goemaere                                                                                                        
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Dag 1: vrijdag 20 juli 

Eindelijk was het weer zo ver we gingen met z'n allen op groot kamp. 

Het is nog vroeg aan de lokalen, maar iedereen staat klaar om met 

volle goesting op kamp te vertrekken! Er wordt een korte formatie 

gehouden waarna we op de bus stapten. De busrit wakkerde de 

goesting om aan het kamp te 

beginnen alleen maar aan, er werd 

gelachen en gezongen. Uiteindelijk 

kwamen we aan in Beaumont. 

Beaumont is een Waalse stad in de 

provincie Henegouwen in België. De 

stad ligt tegen de Franse grens. Wat 

iedereen meteen opviel, was de 

aanwezigheid van de beek. Deze zorgde elke dag weer voor 

verfrissing. We aten samen onze boterhammen of broodjes op om 

daarna snel te beginnen aan het opzetten van de tenten. Dit 

gebeurde niet bij iedereen zonder slag of 

stoot maar met hulp van de leiding 

kwamen alle tenten mooi recht te staan. 

Natuurlijk moesten dan nog de bedden en 

de eettafel gesjord worden en als afsluiter 

bouwden we de kookvuren. Het werd al 

snel avond en traditiegewijs eten we de 

eerste avond van grootkamp spaghetti die 

voor de meesten na al dat werk in de 

smaak viel. Er werd die avond meermaals 

naar de fouragetent gegaan om nog een 
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gamel overheerlijke spaghetti te krijgen. Na het avondeten en de 

corvee, trokken we onze stapschoenen aan om op verkenningstocht 

te gaan en de mooie streek wat beter te leren kennen. Na het 

stappen kwamen we terug en was het al tijd om onze nieuwe bedden 

uit te testen.  

 

Dag 2: zaterdag 21 juli  

Na een goede nachtrust was het 

tijd op de puntjes op de i te zetten. 

Vele moesten nog de eettafel, 

snelkoker en de kookvuren 

afwerken en natuurlijk moest ook 

de mast nog gemaakt worden 

zodat iedereen kon zien wie wij 

zijn. maar dit lukte natuurlijk niet 

zonder stevig ontbijt. Na het ontbijt ging iedereen snel aan het werk. 

Na het middagmaal, dat we natuurlijk zelf moesten klaarmaken, 

begon het bosspel. Iedereen werd 

omgetoverd tot maffiabaas en elke 

maffiabaas gaat natuurlijk naar het casino. 

We deden dan ook een hele middag 

casinospelen zoals roulette, blackjack en 

pokeren. We werden verdeeld in groepjes 

en men kon ook andere maffiabasen 

uitdagen. Na het actieve bosspel volgde 

het eten van de fourage en stond er bij 

elke ban een verschillende avondactiviteit 

op het programma.  
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Dag 3: zondag 22 juli  

De derde dag breekt al zeer vroeg aan, het is namelijk dauwtocht. 

Eenmaal iedereen uit zijn slaapzak is geraakt en zijn stapschoenen 

heeft aangetrokken, wordt iedereen naar de fouragetent geroepen. 

Hier worden de rugzakken gevuld met de lekkere worsten, water, 

fruitsap, broodjes, … voor het ontbijt. Wanneer elke ban alles bij zich 

heeft, vertrekken we op wandel. Dit jaar kon de traditie niet 

doorgaan vanwege het brandgevaar. Normaal worden de croques 

volgens de traditie 

klaargemaakt op de kolen van 

een zelfgemaakt vuur. Dit keer 

waren het dus overheerlijke 

hotdogs die klaargemaakt 

werden op een snelbarbecue. 

Na een flinke staptocht kwam 

iedereen terug aan bij het 

kampterrein. Er werd snel eten klaargemaakt. Natuurlijk liep het bij 

de ene ban al wat sneller dan bij de andere, maar uiteindelijk lukte 

het toch iedereen om een lekkere maaltijd klaar te maken. Na het 

eten en de bijhorende afwas was het 

tijd voor een banactiviteit. Zo werden 

de jonghernieuwers gedoopt en gingen 

de hernieuwers gaan klimmen. De 

knapen zochten afkoeling in het water. 

In de avond bereidden de hernieuwers 

hun schriktocht voor. Terwijl de knapen 

en jonghernieuwers niets vermoedend 

bezig waren met een avondactiviteit. 

Midden in de nacht, werden de knapen 

en jonghernieuwers hun slaap abrupt 
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verstoord door de hernieuwers en de leiding waarna ze op pad 

werden gestuurd op schriktocht. Deze verliep niet voor iedereen 

zonder slag of stoot. Uiteindelijk kon iedereen terug de slaap 

hervatten. 

 

Dag 4: maandag 22 juli 

Op dag vier sliepen we uit omwille van de schriktocht. Na het 

uitslapen gingen de knappen en jonghernieuwers druk aan de slag 

met het opzetten van de parapiste. De hernieuwers begonnen met 

het opzetten van de zweethut. Na het eten van een stevig 

middagmaal, kon iedereen er 

terug tegen aan. Wanneer de 

parapiste klaar was begonnen 

we eraan. Dit was zeker geen 

gemakkelijk opdracht door de 

warmte. Iedereen probeerde 

het de hindernissen zo snel 

mogelijk af te leggen. Hierbij 

worden je survival skills en conditie op de proef gesteld. Wie de 

parapiste als snelste liep kon rekenen op een beloning. ’s Avonds 

genoot iedereen van de zweethut. Dit is een houten constructie 

waarbij verwarmde keien in een put in het midden gelegd worden. 

Eigenlijk kan je het 

omschrijven als een 

zelfgemaakte sauna. 

Iedereen zweette al het 

vuil van de afgelopen 

dagen van zich en rook 

een stuk beter 😊.  
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Dag 5: dinsdag 23 juli 

Ook op dag 5 zaten we in de ochtend 

niet stil. We begonnen met een 

dorpspel. Na een 20 minutes flink 

doorstappen kwamen we aan in 

Beaumont. Daar stond ons een reuze 

ganzenbord te wachten. Na het 

uitvoeren van een opdracht kon je met 

een dobbelsteen gooien. Wie het hoogst geraakte was gewonnen. Na 

een stevige middagmaaltijd vertrokken we met z’n allen richting het 

bos. Na een lange staptocht kwamen we aan in het bos waar stratego 

zou doorgaan. De eerste helft van het spel bouwden we de kampen, 

gingen we op verkenning en zochten we de vlag.  Toen was het tijd 

voor het avondmaal tijdens het avondmaal werd er druk 

gediscussieerd over de mogelijke strategieën. Toen begon het 

tweede deel en de strijd brak er op los. Er werd heel wat heen en 

weer gelopen, verdedigd, geslopen maar uiteindelijk won  strateeg 

Axel toch. Na een grote strijd kon er nog wat nagepraat worden 

tijdens het drinken van een beker lekkere soep. Na een lange dag 

kroop iedereen moe maar voldaan in bed.  

 

Dag 6: woensdag 24 juli 

Ook vandaag was het weer een 

drukke dag. De goals werden 

gesjord en het veld werd 

opgesteld voor het jaarlijkse 

voetbaltoernooi . Hierna werd 

ook de megascore zoals elk jaar 

in gevuld. Na een sportmaal dat 
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we zelf kookten was het 

weer zover. Het toernooi 

waarin de leiding, fourage, 

knapen, jonghernieuwers 

en hernieuwers het 

allemaal tegen elkaar 

zouden opnemen, begon. 

Wanneer we niet speelden 

konden we genieten van 

soms spannende, soms heel wat minder spannende matchen. 

Gelukkig was er genoeg water en zelfs een ijsje voorzien want het 

waren zeer intense wedstrijden en zeer zonnig weer. Na verlengingen 

was het toch de leiding die won van de hernieuwers tijdens de 

penalty’s.  Hierna stonden er 's avonds stovers met frieten op het 

menu. Na de heerlijke maaltijd bekwam iedereen van de intensieve 

dag tijdens een banactiviteit.  

 

Dag 7: donderdag 25 juli 

Vandaag smeerden de hernieuwers hun kuiten in. Ze deden hun 

stapschoenen aan en vertrokken op driedaagse. met behulp van 

verscheidenen tochttechnieken trokken ze naar een bivakplaats op 

10 km van ons terrein. Maar er werd meer gewandeld hoor, door een 

paar grote omwegen en een 

paar keer verkeerd gelopen te 

zijn waren hun voeten zeer 

vermoeid. Terwijl genoten de 

JHN en knapen nog van enkele 

pleitspelletjes en het ravotten 

in de beek.  
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Dag 8-9: vrijdag-zaterdag 26-27 juli 

Vandaag ging elke ban een andere richting op voor tweedaagse. 

Eenmaal aangekomen op onze bestemming was het tijd om een 

mooie plaats voor onze overnachting te 

zoeken voor die nacht en dan te gaan eten. 

De hernieuwers genoten tijdens deze twee 

dagen nog van een hoogteparcours. Na de 

nacht doorgebracht te hebben op onze 

matjes of luchtmatrassen die we 

meenamen was het tijd om deze weer op 

te rollen en te vertrekken richting 

kampterrein want die avond stond ons 

daar een overheerlijke BBQ te wachten!  

 

Dag 10: zondag 28 juli 

De voorlaatste dag al van het kamp en deze staat natuurlijk in het 

teken van het kampvuur. Die middag werd er nog op de eigen vuren 

gekookt. Maar dit was de laatste keer en de vuren werden de dag zelf 

al afgebroken. Ook de bedden werden afgebroken en het eerste 

gedeelte palen werd al in de camion geladen. Dit omdat we de 

volgende dag zeker op tijd klaar zouden kunnen zijn met het vullen 
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van de camion en om op tijd te zijn 

voor het vertrek met de bus. Er werd 

natuurlijk ook hout verzameld in het 

bos voor het kampvuur. Daarna was 

het tijd om leuke sketches en liedjes te 

maken om die avond voor het 

kampvuur te presenteren of te zingen. 

Dit jaar waren het weer geslaagde toneeltjes en liedjes met de nodig 

humor en creativiteit. Iedereen genoot van de laatste momenten van 

een geslaagd kamp. Na de sketches en liedjes was het nog tijd voor 

een paar goede moppen waarna de knapen en jonghernieuwers 

gingen slapen, later gevolgd door de hernieuwers.  

 

Dag 11: maandag 30 juli 

De allerlaatste dag van het kamp gingen we vroeg uit de veren, snel 

ontbijten en dan vol aan de slag om alles zo snel mogelijk in de 

camion te plaatsen. Iedereen werkt goed door en goede organisatie 

geraakt alles die voormiddag tijdig 

in de camion. Iets later komt dan 

ook de bus om ons te vervoeren 

naar de KSA lokalen in Maldegem. 

Het was opnieuw een super leuk 

kamp dit jaar met dank aan onze 

kampleider Michiel Verborgt !!  

 

Als het aan mij ligt ga ik volgend jaar terug mee. Het was gewoon 

zo’n spectaculaire kamp! 

-Mathieu Clicteur                                  



19 
 

 

 

Twee weken voor de startactiviteit kwamen we aan het licht dat een 

dievenbende de sleutels uit het vliegtuig van twee piloten had 

gestolen. Hierdoor konden ze jammer genoeg niet meer vertrekken 

naar Amerika. 

De piloten wisten niet wat te doen. Het ene moment zaten ze nog 

gezellig op restaurant, het ander moment was er niets anders dan 

paniek,. Hoe gingen ze dieven en hun sleutels ooit vinden? 

Het zoeken naar de sleutels was als zoeken naar een naald in een 

hooiberg. De dieven waren namelijk zeer professioneel. Na enkele 

malen in de gevangenis te verblijven, hadden ze nu wel geleerd uit 

hun fouten en wisten ze 

perfect om bijna geen bewijzen 

achter te laten. Ze waren van 

plan het vliegtuig voor veel 

geld te verkopen en te 

verhuizen naar Ibiza, waar ze 

lekker in de zon konden 



20 
 

genieten van hun vrijheid. Voor de zekerheid hadden ze de sleutels 

ergens verstopt, zo konden ze alle beschuldigingen ontkennen. 

Dit was natuurlijk buiten de KSA van Maldegem gerekend. Op 

zaterdag 22 september verzamelden we met een 60-tal kinderen om 

de piloten te helpen. We hadden een groot plan gemaakt om de 

sleutels terug te vinden. We lieten het slechte weer niet aan ons hart 

komen en vertrokken richting park. Daar speelden we een heus 

bosspel om zo geld in te zamelen. Hiermee betaalden we een 

privédetective die ons in ruil daarvoor de coördinaten gaf van een 

locatie dicht in de buurt. Het was daar dat de dieven de sleutels 

hadden verstopt. Zo 

kon niemand hen 

beschuldigen terwijl 

ze druk bezig waren 

naar het zoeken van 

een koper. De 

piloten maakten er 

een wedstrijd van, 

de piloot die het 

meeste geld had ingezameld met zijn team die mocht vooraan in het 

vliegtuig zitten. Al bij al slaagden we in onze opdracht en met de 

coördinaten vonden we de sleutels terug! Natuurlijk waren de piloten 

dol van geluk en besloten om ons daarom te belonen met enkele 

lekkere snoepjes. Na het bosspel gingen we terug naar onze lokalen. 

Daar maakten we nog snel een groepsfoto voor het vliegtuig om dit 

moment nooit meer te vergeten. Wij vonden het een supertoffe 

namiddag en hopelijk zien we jullie één van de volgende activiteiten 

terug!  

De leiding.  
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Dit jaar was Maldegem alweer 

toe aan de negende editie van 

Couleurs Devie en ook wij 

waren weer van de partij! Deze 

afterworkparty groeit aan een 

ongelofelijk tempo. Wat ooit 

begon als de mojitoparty, is 

intussen al een minifestival. 

Maar meer en grootser feesten 

betekent natuurlijk ook meer en harder werken. Drie dagen lang 

hebben wij geholpen met de opbouw, van het podium helpen 

opzetten en de ingang sjorren, tot de 

kleinere details, zoals bordjes hangen. Na al 

dit harde werk, was het natuurlijk tijd voor 

wat ontspanning. Het was een topeditie, 

met topartiesten, topweer en een topsfeer. 

Maar zaterdag begonnen we al in de vroege 

uurtjes met de afbraak van het hele 

gebeuren! De hele leidingsploeg stond 

paraat om samen met de organisatoren het 

park op één dag weer volledig op te ruimen.  

Wij willen bij deze Couleurs Devie bedanken voor dit mooie festival 

en het werk die ze ons geven. De opbrengst van deze vier dagen 

zwoegen en zweten komt meer dan van pas om onze werking te 

financieren! 

-Jules De Bruyckere 

Couleur Devie 
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Piepedollen:  

Cisse” Jommeke, Robin Hood, Zwieber“ Dhoore 

 

Bij de piepedollen is Cisse ondertussen 

al geen onbekende meer. 

Onze Jommeke is een echte werkman, 

met zijn roze zonnebril op kan hij alle 

karweien aan: een stelling bouwen , 

het plaatsen van een rek en het liefst 

van al het plaatsen van douchedeuren.  

Deze ervaren rot is ondertussen al een 

bekend gezicht in Gent waar hij voor de zoveelste keer aan zijn 

laatste jaar industrieel ingenieur begint. 

Naast  het schrijven van een thesis schrijft deze jongen ook graag 

liefdesbrieven naar zijn grote liefde Kara.  

Als een echte Robin Hood veroverde hij haar hart en ondertussen zijn 

ze al enkele jaren onafscheidelijk. 

Na een lange avond met zijn Kara kan Cisse ook genieten van de rust 

en de stilte van het vossenholse platte land. 

Als hij de kans heeft gaat hij daar al graag eens kamperen  

U hoort het wel uw zoon zal een spetterend jaar beleven en Cisse zal 

zorgen dat hij dat doorkomt zonder kleerscheuren! 
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Siemen” Saimen, Blankie, Fellaini, Tuinkabouter” Blankaert 

 

Onzen Blankie is al niet meer aan zijn 

proefstuk toe, hij zal dit jaar namelijk 

voor het derde jaar op rij de 

piepedollen onder zijn vleugels nemen. 

Siemen is een echt tuinman, hij 

studeerde namelijk voor tuinkabouter. 

Voor het uitrollen van al uw grasmatten 

en het ordenen van uw tuinartikelen 

moet u bij onzen Fellaini zijn. 

U moet wel weten dat hij niet altijd beschikbaar zal zijn , hij is 

namelijk nogal een gevoelige jongen want soms durft hij wel eens 

een beentje te breken. Ook durft hij wel eens te vergeten om zijn 

telefoon op te nemen maar dan mag u gerust contact opnemen met 

een van zijn medeleiding! 

Ondanks zijn liefde voor de natuur is Siemen toch geen grote fan van 

kippen. 

Maar hij heeft wel een andere grote liefde: Saar! Siemen is 

ondertussen al enkele jaren samen met deze jongedame. 

Dit jaar neemt Siemen ook de verantwoordelijkheid van onze “depot” 

op zich. Maar door een gebrek aan een rijbewijs zal hij toch de hulp 

van onze vrachtautochauffeur krijgen. U hoort het al dit wordt een 

top-team. Uw piepedol gaat dan ook een super jaar tegemoet! 
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Arthon” Choco 2.0, Karton, Vrachtautochauffeur, Effenlegger” Van 

Den Bossche 

 

Arthon is 1 van de nieuwe 

aanwinsten in onze 

leidingsgroep. Maar dat mag 

geen probleem zijn met 2 zo’n 

ervaren leiders aan zijn zijde. 

Zoals u al kon lezen is Arthon 

ook deel van ons depot-team. 

Waar hij alles wel effen zal 

leggen. Dat uw piepedollen een 

fantastisch jaar zullen hebben is 

wel zeker want Arthon werkt namelijk in Rocks & Rolls candy ( een 

snoepwinkel) en wij zijn ervan overtuigd dat hij de piepedollen wel 

eens zal trakteren! Zoals zijn bijnaam al laat vermoeden behaalde 

Arthon dit jaar zijn CE-rijbewijs en mag zichzelf voortaan een volleerd 

trucker noemen . Als je Karton niet in zijn truck tegenkomt dan kan je 

hem wel vinden op zijn moutainbike.  Eens hij van zijn fiets stapt 

staat zijn grote liefde Ellen hem reeds op te wachten. Wat hij voor de 

rest in zijn vrije tijd uitspookt blijft voor ons allen een groot mysterie. 

Maar 1 ding is zeker: hij zal zijn uiterste best doen om uw piepedol 

van de eerste tot de laatste minuut te entertainen en een super KSA-

jaar te bezorgen. 
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Speelvogels:  

Jules “Gulia, ex-goeien Bruyckere, Goelio, Julio, Herwig” De 

Bruyckere 

Na twee jaar leiding te hebben gegeven aan 

de knapen zal onze Jules zijn derde jaar 

instaan voor de speelvogels. Buiten leiding 

geven heeft Jules ook nog de meest 

begeerde functie van de KSA, hij doet 

namelijk (zoals wij het wel eens durven 

noemen) “hoopke vol vreugde en plezier”, 

dit houdt in dat hij onder andere verantwoordelijk is voor de 

evenementen van de KSA en voor de subsidies. Dit laatste zal hij dit 

jaar samen regelen met zijn mede-speelvogel leider Axel. Als u op de 

activiteit een wit poeder aan de handen van deze topleider ziet 

hangen denk dan niet direct dat Jules verslaafd is aan de drugs, deze 

witte substantie is hoogst waarschijnlijk chalk-poeder om geen 

klamme handen te hebben bij het klimmen. U hoort het goed deze 

jongeman gaat in zijn vrije tijd namelijk gaan muurklimmen samen 

met medeleider Jens. Na het klimmen hebben zij dan ook hun vaste 

afspraak in Gent in de Overpoort bij Ertan. Maar ook in de week kan 

je Jules wel eens in de Overpoort tegen komen want hij zit samen 

met zijn twee broers op kot in Gent. Hij studeert daar voor 

handelsingenieur aan de UGent maar verwarde zijn richting dit jaar 

even met de richting “sfeerbeheer wetenschappen”. Hij vond de 

sfeer daar zelfs zo goed dat hij er voor koos om in augustus nog 

enkele weken extra in Gent te spenderen. Ook in de KSA zijn Jules en 

Jens een goed duo, samen vormen ze het repair-team. Je kan ze 

makkelijk herkennen door hun eigen zelf gebricoleerde helm met 

zwaailicht op gemonteerd. Buiten Jens zoekt Jules wel nog een 

vrouwelijke partner in crime. Zijn droomvrouw zal hij misschien wel 
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bij KSA nationaal vinden want Gulia helpt daar sinds kort de boel een 

beetje recht te houden.  

U kunt dus zeker op uw twee oren slapen want deze toffe en 

enthousiaste leider zal uw speelvogel zeker en vast een jaar bezorgen 

dat hij niet snel meer zal vergeten! 

 

Axel ”Schinkel Pinkel, Babbel” De Schinkel 

Onzen Schinkel kan blijkbaar geen 

afscheid nemen van zijn mede 

leider Jules want nadat hij zijn 

eerste jaar samen met hem 

leiding gaf aan de knapen en hij 

hoorde dat Jules dit jaar naar de 

speelvogels ging overstappen 

besloot hij direct om hem te 

volgen. Dit betekent dus dat het 

top-knapen-duo dit jaar het top-speelvogel-duo zal worden. Dit jaar 

is axel ook onze hoofdredacteur van dienst! Wanneer u klachten zou 

hebben over deze klaroen of wanneer u een schrijffout ziet staan dan 

is hij de man waarbij u terecht kan. Wanneer u de foto van Axel 

hiernaast bekijkt schrikt u waarschijnlijk niet als wij u vertellen dat 

Schinkel al eventjes “vant straat” is, hij is namelijk al enkele jaar 

samen met Nienke. Deze liefde van zijn leven heeft hij in Brugge leren 

kennen. De twee studeren daar namelijk samen biomedische 

laboratoriumtechnologie, maar ook buiten de schoolbanken zijn de 

twee onafscheidelijk. Ze doen zo goed als alles samen: een stukje van 

de dodentocht meelopen, wachten op de bus in Brugge, de bus in 

Brugge missen... Axel is ook een fan van ons leidingsweekend. Wij 

denken zelfs dat hij nog niet helemaal bekomen is van de stress die 
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hij had van mee te gaan op de vorige editie. Maar dit jaar zal hij zeker 

terug aanwezig zijn, hopelijk kan hij de stress dan ook wat beter een 

plaats geven. Hij zegt dan ook steeds dat zijn thuissituatie een beetje 

op de Belgische politiek lijkt: soms steekt de één al eens wat meer de 

mouwen uit dan de andere en soms betaalt de ene broer al eens wat 

meer dan de andere. Voor de rest speelt Axel al eens graag een 

volkssport uit zijn geboortedorp, namelijk Vossenhol-petanque. 

Na veel aandringen wil Axel ons echter nog altijd niets vertellen over 

dit geheimzinnige gebeuren. Het enige dat we weten is dat er ook 

ergens touwtje bij betrokken is. Leider Axel zal eens moeten 

demonstreren hoe dat precies in elkaar zit! Laat zijn kleine gestalte 

zeker niet misleiden want Axel is wel degelijk groter dan sommige 

leden. Wat we u eigenlijk willen duidelijk maken is dat de speelvogels 

zeker goed zitten bij deze top leider, we zijn er zeker van dat hij hun 

een onvergetelijk jaar zal bezorgen! 
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Krabbekoningen:  

Louis "Brother Loewis, Goeien Bruycker, Knabbel, Kleinen Bruycker" 

De Bruyckere  

 

Onze Brother Loewis begint aan zijn tweede 

jaar als leiding, en zal zich dit jaar volledig 

geven voor de krabbekoningen dit jaar! Hij is de 

jongste van gebroeders De Bruyckere en heeft 

zich dan ook vorig jaar vervoegd bij hen in het 

studentenkot in Gent. Toen was Knabbel nog 

een magere jongeman, maar de kilootjes 

beginnen er ook al zichtbaar bij te komen, Hij 

zal dan waarschijnlijk ook veel tijd doorbrengen 

bij de familievriend Ertan met zijn heerlijke 

hamburgers in de Overpoort. Naast volslanker worden in Gent is 

Louis ook nog bezig met de studie bio-ingenieur aan de UGent.  

Na het behalen van een duikbrevet en een zeilbewijs gaat hij volop 

voor z'n autorijbewijs in tegenstelling tot zijn broer Jules die eeuwig 

met zijn stalen ros de wegen zal doorkruisen. Kleinen Bruyckere 

vormt samen met Axel de welgekende "Knabbel en Babbel" van de 

bende. Dit duo staat gekend voor hun, volgens sommigen, aparte 

muziekstijl maar eigenlijk zijn dit vooral mensen die geen smaak 

hebben en benoemen dit als “geruis op de radio”. Bovendien steeg 

het veel in populariteit sinds dit jaar in de bende. Tenslotte zal Louis 

samen met Daan de Krabbekonningen een spetterend en leerrijk jaar 

bezorgen! 
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Daan “Daantje banaantje, Dawn, Boeike, Goudvis, Duiveltje, Double 

D” Van Kerschaver   

Deze welgedane kerel is toe aan zijn 

tweede jaar als leider. Aangezien hij zich 

vorig jaar zo hard geamuseerd heeft met 

de krabbekoningen, zal hij ook dit jaar deze 

jongemannen alles bijleren over hoe je een 

echte stevige KSA’er wordt. Daan heeft de 

JVC definitief achter zich gelaten en zijn 

volledige attentie kan nu uitgaan naar het entertainen van onze 

krabbers, tenminste, daar gingen wij van uit… Hij is er namelijk in 

geslaagd om een jonge deerne aan de haak te slaan! Wij wensen hem 

veel succes, maar vragen ons vooral af welke truken hij hiervoor uit 

zijn trukendoos heeft moeten halen. Ons Duiveltje heeft deze doos al 

een aantal keer goed kunnen gebruiken. Zo heeft hij ooit eens een 

gratis taxi weten te regelen om thuis te geraken na een gezellige 

avond. Wij zijn vooral zeer blij dat hij haar vaak meeneemt naar de 

lokalen om te helpen met zijn klusjes. Daan is druk bezig met 

studeren, maar daarnaast vindt hij ook nog tijd om te werken bij E-

crane. Van één ding mag u gerust zijn, uw krabbekoning zal zich met 

deze (al dan niet) bezige bij zeker amuseren het komende jaar! 
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Knapen:  

Arno “groten Verborgt, Harry potter, Brilsmurf” Verborgt 

Na 2 jaar ervaring op te doen bij de 

speelvogels dacht Arno dat het wel 

eens tijd was om te veranderen van 

ban. Na lang twijfelen koos hij 

uiteindelijk om samen met Milan 

leiding te geven aan de knapen. Nu zijn 

broer besloten heeft om te stoppen 

met leiding te geven, moet Arno er 

voor zorgen dat de reputatie van de “Verborgt”s behouden blijft. 

Maar geen nood, het afgelopen jaar heeft hij bewezen dat hij hier 

zonder meer in zal slagen. Als regelrechte vechterbaas, verdedigt hij 

als penningmeester de financiën van onze KSA. 

Arno studeert nog steeds chemie aan de Universiteit van gent, waar 

hij ook op kot zit. Hij zal dan ook zorgen voor de “brains” van team 

knapen. Daarnaast werkt Arno af en toe in de Ontex of als postbode. 

Arno is erg sociaal, zo behoren al onze buren tot zijn vrienden. Als je 

Arno ergens tegenkomt, vergeet dus dan zeker niet te zwaaien. Hij is 

een grote dierenvriend, zo zal hij niet terug deinzen om de koeien/ 

stieren een “aaike” te geven en kan hij meerdere dieren nadoen zoals 

bijvoorbeeld een pauw. Arno heeft de ware liefde nog niet gevonden. 

Nochtans maakt hij graag lange nachtwandelingen in het licht van de 

maan en is hij een fijnproever. Zo eet hij al eens graag een 

chocolaatje maar dit verloopt niet altijd van een leien dakje. Indien 

iemand interesse zou hebben, gelieve dan snel te zijn want Arno 

heeft al meerdere malen iets laten vallen over ene “Bella”. Met Arno 

en Milan als leiders, gaan de knapen de tofste avonturen vol met 

amusement tegemoet. 
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Milan “Meilun, waterschoeper, woste, patser” De Schinkel 

 

Milan start zijn eerste jaar leiding als 

jongste van de groep. Na twee jaar 

interim leiding te geven, heeft hij 

bewezen dat hij net zo’n goede leider als 

zijn broer is. Milan zal dit jaar er voor 

zorgen dat de wc’s piekfijn in orde liggen. 

Als rasechte patser zal hij instaan voor de 

“muscles” van team knapen. In zijn 

schaarse vrije tijd houdt deze onbezonnen jongeman zich bezig met 

zijn spelletjes op zijn computer. Hierdoor is hij niet alleen erg tactisch 

maar heeft hij van alle talen wel wat thuis. Hij communiceert 

wekelijks met mensen van Engeland, Rusland,... 

Daarnaast is hij is vooral veel bezig met werken in het bedrijf van zijn 

vader. Hierbij staat hij in voor het vullen van de voegen. Je komt hem 

ook geregeld tegen als hij is gaan wandelen met zijn hond.  

In tegenstelling tot Arno is Milan niet echt een fijnproever. Zo kan je 

hem al gelukkig maken met een bezoek aan de nachtuil  bij zijn maat 

Benny. 

Deze kerel is verrassend genoeg nog vrijgezel, dus mocht iemand 

interesse hebben, weet je hem te vinden. We zijn er in ieder geval 

zeker van dat hij samen met Arno de knapen een fantastisch jaar zal 

bezorgen waarin ze veel zullen bijleren. Zo zal Arno de knapen en 

Milan alles leren over sjorren, vuur maken,… 
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Jonghernieuwers:  

Aaron “Vanackere, Danserke, Schelpe, Schwiemel, Topkampleider, 

De grote tovenaar” Van Acker 

Leider Van Ackere zal zich dit werkjaar 

ontfermen over de jonghernieuwers. Die 

mannekes zullen niet weten wat hen overkomt! 

Deze energieke, creatieve architect in spe zal de 

vrijdagavond anderhalf uur heen en anderhalf 

uur terug op de alom bekende lijn 58 reizen om 

onze leden een “vrie wijze aktivitaat” te 

bezorgen. Onze leider uit het Gentse spendeert 

zijn tijd graag in het bijzijn van zijn steeds 

groeiende familie, zijn vrienden of zijn vriendin 

(als ze niet te veel last heeft van haar keel). 

Danserke komt al graag eens onder de mensen 

en bij elke gelegenheid die hij krijgt, doet hij zijn uiterste best om zijn 

beste moves te showen aan de wondere wereld van de Toverpoort te 

Gent. Na veel dansen, drinkt die al graag eens een waterke en vraagt 

ie Ertan al ne keer achter een hamburgerke. Zijn rijkelijke lifestyle 

bekostigt hij als afwasser in een Gents restaurant. Aaron studeert nu 

voor het 3e jaar op rij architectuur aan KU Leuven. Daar leert hij 

knutselen met van alles en nog wat, maar het resultaat mag er zeker 

zijn! Dus is je verbouwing een flop? Van Acker lost het op! Niemand is 

perfect natuurlijk, zo ook Aaron. Zijn “kryptonite” is het waterdicht 

krijgen en houden van zijn vloeren.  Hij zal zijn structurele inzichten 

trachten over te brengen aan zijn leden om hen alles te leren over 

sjorren en dergelijke, om hen klaar te stomen voor Grootkamp. 

Samen met zijn vriendin, Sofietje, wil hij alle uithoeken van de wereld 

verkennen. Zo bezocht hij reeds de prachtige Marokkaanse Sahara, 

alsook de mythische ruïnes van Pompeï (Het ene bezoek was al iets 
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respectvoller dan het andere). Desondanks zijn fit voorkomen is er 

geen begaafd sportman aan hem verloren gegaan. Dit liet hij 

wederom merken op het afgelopen Grootkamp, waar hij zijn duim 

bezeerde bij een eerder zielige val. Gelukkig kon zijn vriendin hem in 

die zware tijd steunen met post en lieve berichtjes. Een foto ontbrak 

echter.  

Aaron is zeer enthousiast, zorgzaam en betrouwbaar en zal de 

jonghernieuwers een fantastisch jaar bezorgen!  

 

Thomas “Choco, Peter, Scoop, Aveve-boy, Meelwormke, 

Zandschepper, Werkmens, Bob de Bouwer, Baksteentje, Jani 

Kazalski, Pekki, Top-chauffeur, Schepbak, Snorbeir” Maenhout   

 

Dit jaar doet hij het weer, leiding 

geven aan de jonghernieuwers met 

volle goesting. En ook dit jaar zal 

Thomas de werker van de twee zijn. 

Dit is nu zijn 5de jaar als leiding, dus 

heeft hij al meer dan ervaring 

genoeg. Ook heeft Thomas ervaring 

met metsen, alleen bij rechte muren 

dan. Op bochten moet hij nog even 

oefenen, maar oefening baart kunst 

zo ook bij zijn taak voor dit jaar waarbij hij topproducten leveren aan 

de KSA. 

Thomas is ook een grote fan van die halve zotten, “volgens hem” de 

beste voetbal ploeg van Brugge. Zo gaat hij naar elke wedstijd van die 

boeren kijken vanop de tribune. Hoe ze keer op keer weer verliezen. 
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En praat hij vervolgens een hele week over die ene match. Tot slot 

wil ik nog eens vermelden dat Thomas nog steeds vrijgezel is dus als 

u zich geroepen voelt, offer u dan op. Maar een ding is zeker de 

jonghernieuwers zijn maar beter gewaarschuwd , want dit jaar wordt 

een jaar om niet te vergeten met Thomas. 

 

Hernieuwers:  

Jens “Coolio, Dakdekker, Felice, Jengs” Blondeel  

 

Onze Jens begint dit jaar reeds aan zijn maar 

liefst zesde jaar als leider binnen KSA 

Maldegem!  Na aan bijna elke mogelijke ban 

al leiding te hebben gegeven zal deze 

ervaren rot voor het tweede jaar op rij 

leiding geven aan de hernieuwers.  Als de 

oudste leider binnen de leidingsgroep zal 

Jens dan ook ongetwijfeld zijn uiterste best 

doen om de oudsten onder onze leden op te 

leiden Zo zal hij hen begeleiden om hen op 

weg te helpen om zelf even goede leiders te 

worden.  Jens zal de hernieuwers zeker en 

vast ook proberen wegwijs te maken in onze depot, want nu hij al 

voor het vijfde jaar de taak van materiaalmeester op zich neemt is 

het dan ook cruciaal om deze belangrijke taak aan de meest capabele 

opvolger toe te vertrouwen.  Samen met Jules aka Goelio zal Jens ook 

weer deel uitmaken van het repair-team dat zich bezighoudt met 

elke mogelijke reparatie van het materiaal dat uit zijn depot 

afkomstig is. Al kan de schuldige daarvan het wel eens bekopen door 
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per ongeluk een fleske tegen zijn hoofd te krijgen (Daan, je bent 

gewaarschuwd). Coolio is naast een echt KSA’er in hart en nieren ook 

een fervent ‘dakdekker’.  Dus mensen, als je dak het blijkt te begeven 

of u bij het bouwen van een nieuw huis op zoek bent naar een echte 

professional hoeft u dus niet langer te zoeken. Ook bij een 

scheefgezakte dakgoot of een lekkende afvoer kan u altijd bij onzen 

Jengs terecht. Als Jens naast de KSA en dakdekken nog wat tijd over 

heeft weet hij met medeleider Jules de klimrekken van de Gentse 

Blaarmeersen ook wel eens onveilig te maken. Klimmen is dan ook 

een echte passie voor deze werkmens en allesdurver.  Jens heeft 

vorig jaar ook 2 serieuze investeringen gedaan met al het geld dat hij 

bij dat dakdekken al heeft weten te verdienen. Allereerst heeft hij 

een tweedehands tank weten te kopen, beter bekend als een 

Volkswagen Amarok. En daarnaast wist hij ook nog te investeren in 

een bescheiden remorqueske om aan die tank van hem te hangen. 

Jammer genoeg heeft onze Coolio ondanks al die harde labeur nog 

geen tijd kunnen vinden om werk te maken van het vinden van zijn 

ware liefde.  Al hebben we al eens horen vallen dat hij voornamelijk 

valt op zussen van tweelingbroers, toch heeft dat tot op heden helaas 

nog niet op een succes kunnen uitdraaien. Dus als u geïnteresseerd 

bent in Jens of u kent iemand die zeer goed bij deze allesdurver past, 

aarzel dan niet en stuur een gele briefkaart naar de KSA. U kunt hem 

ook altijd een mailtje sturen, dit naar het e-

mailadres jensdendakdekkere@KSAmaldegem.be.  Als besluit kunnen 

we dus enkel stellen dat de hernieuwers  zeker een vast een topjaar 

staat te wachten met deze topkerel als hun leider! 

 

 

 

mailto:jensdendakdekkere@ksamaldegem.be
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Arthur “Dikken, Angela, Slechten Bruycker, Supreme leader” De 

Bruyckere 

 

Deze rots in de branding bij de KSA begint 

ondertussen ook al aan zijn 5e jaar leiding. Na 

enkele omzwervingen bij de speelvogels, 

krabbers en jonghernieuwers heeft ‘den 

dikken’ besloten om zich dit jaar bezig te 

houden met onze grootste kleine kindjes: de 

hernieuwers! Deze brok (en dat kan je gerust 

letterlijk nemen) ervaring is niet enkel leider. 

Omdat hij het zoveel beter doet dan Merkel, 

Trump, Macron en zelfs Charles Michel samen, 

is hij voor het 3e jaar op rij onze Bondsleider (of zoals hij het zelf 

liever zegt: supreme leader). Ondanks zijn welbekend motto “I make 

shit happen!” slaagt hij er toch al even in om de KSA te laten draaien 

als een geoliede machine. Misschien zitten zijn studies daar wel voor 

iets tussen, onzen Bruycker gaat intussen al 5 jaar naar de UGent om 

het diploma van rechten te behalen. In het hoeveelste hij precies zit? 

Joost mag het weten… Maar deze jongeman dat alleszins altijd zijn 

stinkende best! Naast de aula durft onze Bondsleider ook wel eens de 

welgekende Overpoort bezoeken, dit niet enkel om een feestje te 

bouwen maar vooral om naar zijn favoriet sterrenrestaurant te gaan 

namelijk ‘t hamburgertje bij Ertan. De liefde tussen Arthur en Ertan is  

zodanig groot dat ze mekaar zelfs in het weekend niet kunnen 

missen! Daarom komt den Ertan wel eens hamburgers bakken in 

Maldegem, dit speciaal om het lichaamsgewicht van zijn kameraad 

op peil te houden, hoe mooi kan een liefdesverhaal nog worden? 

Naast Ertan en zijn hamburgers is er nog een grote liefde in Arthur 
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zijn leven, hoe Fleur het al zolang volhoud met hem is nog steeds een 

raadsel, maar liefde is blind zegt men wel eens…   

Kortom, wij wensen Arthur heel veel succes toe dit jaar met de 

hernieuwers, maar dit geldt natuurlijk ook omgekeerd! 1 ding is 

zeker, de lol zal ook dit jaar niet ontbreken! 
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Dit jaar staan een groot aantal oudere leden klaar om opgeleid te 

worden tot echte KSA leider! Hieronder staan de nieuwe intrims die 

de activiteiten op zaterdagnamiddag mee zullen leiden. Op deze 

manier zullen zij ervaring opdoen om wanneer het moment daar is 

leider te worden.  

 

 

 

 

 

 

 

         Tuur Goemaere     Sel Goemaere                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

         Mathias Marclé                                                            Mathieu Clicteur                                  
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                 Luka De Smul             Viktor De Clerck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Henri De Clerck                Luwe Dumon   
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  Wout Plasschaert                 Wouter De Croock 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Milan Roels                                                      Bazil Van De Walle 
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Dit jaar zullen we helaas weer afscheid moeten nemen van een paar 

leiders. Alle twee waren het leiders die met volle goesting, veel tijd 

en energie hun functies hebben uitgeoefend binnen de KSA als ook 

het leiding geven in het weekend. We wensen hen veel succes in hun 

verdere carrière als oud-leiders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thomas Van De Steene      Michiel Verborgt 
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Moppen! 

 

 Rechter: "Dus beklaagde, u hebt de inbraak uitgevoerd zoals ik 

zojuist heb besproken?" Beklaagde: "Nee, maar uw tactiek is 

ook niet slecht! 

 

 Jantje mag met de klas naar het politiebureau voor een praktijk 

les. Op een bord ziet hij foto’s van de 10 meest gezochte 

criminelen. Een van de kinderen stopt bij een bepaalde foto en 

vraagt of dat werkelijk de afbeelding is van een gezochte 

persoon. “Ja”, zegt een agent, “we zijn erg hard naar hem aan 

het zoeken”. Jantje vraagt: “Waarom hield je hem dan niet vast 

toen je de foto maakte? 

 

 Twee ton mensenhaar, bestemd voor pruiken, werd gisteren in 

Maldegem gestolen. De politie kamt nu de buurt uit. 
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Kleur de boef in! 
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Oktober 
  VIC VAGENENDE 09/10/2008 

WOUT PLASSCHAERT 13/10/2002 
EWOUT LOEYS 18/10/2010 
HANNES CUELENAERE 31/10/2008 

   November 
  SIEMEN BLANKAERT 05/11/1998 

ROBBE Devriendt  10/11/2004 
SAM OOSTERLYNCK 12/11/2010 
Rémy JOOS 15/11/2010 
THOMAS VAN DE STEENE 15/11/1994 
JORNE POLLET 21/11/2008 
MATHIAS MARCLÉ 29/11/2001 

 

  
   
   

December 
  TIMO DUMON 02/12/2003 

EMIEL LIPPENS 02/12/2005 
LOUIS VAGENENDE 03/12/2010 
LUCAS DE LOOF 05/12/2007 
KOBE VAN DE WALLE 06/12/2005 
LOUIS DE BRUYCKERE 09/12/1999 
NATAN VAN ACKER 11/12/2001 
MILAN ROELS 16/12/2002 
MATHIEU CLICTEUR 17/12/2001 
THOMAS MAENHOUT 17/12/1996 

ROBBE 
VAN DER 
JEUGHT 17/12/2009 

GERT HUYGHE 21/12/1992   
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BRYAN PAUWELS 23/12/2007 
JEROEN SYS 30/12/1992 

KARSTEN 
VAN 
MALDEGEM 31/12/2003 

 

   
   
   
   
   
  

   

 

 
 


