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Aspiranten

Keti’s
Liefste keti’s

Zoals jullie ondertussen al wel weten is jullie ketileiding badass en volgen wij de normale normen 
niet. Daarom gaan wij niet zoals de gewoonte het voorschrijft een korte opsomming geven van leuke 
activiteiten die we dit jaar al hebben gedaan. U zal ons dus niet horen vertellen over die keer dat 
we met z’n allen werden opgesloten in een al dan niet enge kamer om aan de hand van teamwerk 
en onze pientere breintjes vervolgens te proberen ontsnappen. Neen. Ook over de talrijke partijtjes 
halli galli reppen we geen woord, voor zover het ons betreft hebben die nooit plaatsgevonden. Aan 
leuke anekdotes doen wij al zeker niet mee, dat is veel te mainstream. Die keer dat enkele van  
jullie een pegasus hebben gewonnen die we nog net niet de patroonheilige van de keti’s hebben  
gedoopt is iets dat we al langer in de doofpot hebben gestoken. We gaan dan vervolgens al zeker niet 
beginnen lullen over hoe geweldig het kamp zal zijn, dat is helemaal not done. Of we op een verre 
2-daagse gaan, elke ochtend killer-workouts krijgen van personal coach/verpersoonlijking van de  
duivel/hypeman Tim,  gaan dobberen in een keti privé zwembad op ons Beatrice, dutjes zullen doen 
op ons Beatrice, waterijsjes zullen eten op ons Beatrice,… zullen jullie op kamp zelf maar moeten 
ontdekken.  En over het nieuwe, epische, hetere en betere 24u-spel dat we gaan doen zeggen we 
al helemaal niets.

Groetjesss,
De ketileiding 

Gegroet stoere Galliërs,
Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ip-
sorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. 2 Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. 
Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. 3 Horum omnium fortis-
simi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minim-
eque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent impor-
tant, 4 proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. 
Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum 
Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. 
5 Eorum una pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumine Rhodano, continetur 
Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam ab Sequanis et Helvetiis flumen Rhe-
num, vergit ad septentriones. 6 Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem 
partem fluminis Rheni, spectant in septentrionem et orientem solem. 7 Aquitania a Garumna flumine 
ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani quae est ad Hispaniam pertinet; spectat inter occasum 
solis et septentriones. Na een jaar van zwoegen en zweten, prullerij en stommiteiten, … Na een jaar 
een zwakke vertoning te zijn van jullie innerlijke Galliër en een eerbetoon te organiseren voor onze 
voorouders, is de tijd daar. Tijd om te bewijzen dat het bloed van de Galliërs nog door onze anderen 
stroomt! Tijd om te bewijzen dat jullie een fort staande kunnen houden en kunnen beschermen tegen 
vijandige aanvallen! Tijd om te genieten van echte bourgondische maaltijden, zoals everzwijnen, 
konijnen, eenden, patatten recht uit de grond,…! Tijd om die innerlijke krijger naar boven te laten 
komen! Tijd om ons toverdrankje te brouwen en naar hartenlust te nuttigen in de veiligheid van ons 
fort! Tijd om de vijand voor eens en voor altijd een kopje kleiner te maken! Tijd om te laten zien wie 
superieur is binnen de gemeenschap! Tijd om de heidenen te verdrijven! Tijd om die vuile Romeinen 

een poepje te laten ruiken! Tijd om je al echte helden te laten ontvangen! Tijd om te di-
neren als koningen en koninginnen! Tijd (althans voor sommige) om volwassen te 
worden en de verantwoordelijkheden van de drukkende maatschappij te dragen! 
Tijd om de opvolger van de stamhoofden te kiezen, door een strijd tot de dood!

Uw stamhoofden, Astrix, Obelix en Idefix, verwachten jullie op zondag 21 juli om 10u 
op het hoofdkwartier.



Pallieters

Speelclub

Rakwi’s

Tito’s
Probleem! 

Het is crisis binnen de titoleiding. De sfeer zit onder nul en de motivatie is ver te zoeken. De reden 
voor deze situatie? Het kamptekstje! U, de fervente lezer, weet allemaal maar al te goed dat wij, de  
titoleiding, een traditie in ere houden om elke maand opnieuw mooie tekstjes te schrijven voor 
op de site. Deze tekstje zijn keer op keer leuk, spannend en niet te vergeten ontroerend. Met hoge  
verwachtingen keken wij dus ook uit naar het moment waarop we mochten beginnen aan het tekstje voor in het  
kampboekje. Het tekstje in het kampboekje is niet zomaar een tekstje. Het tekstje voor in het  
kampboekje is het monument van alle programmatekstjes. De basis voor een geslaagd en  
memorabel kamp ligt bij de inhoud van het kamptekstje. Dat is toch vanzelfsprekend. Nu daar ligt ook het  
probleem en de oorsprong van dit betoog. De kwaliteit van het kamptekstje dit jaar laat de wensen over. De  
oorzaak van deze schrijnende kwaliteit is zoals vaak een financiële reden. Men schrijven 1 april van het 
jaar 2019. De titoleiding zit vol spanning te wachten op de aankondiging voor de kamptekstjes. Net na het  
middagmaal is het zover. Het officiële persbericht, met daarin de aansporing naar alle leiding toe om een 
kamptekstje te schrijven, wordt de wereld in gestuurd. Maar de sfeer binnen de titoleiding slaat helemaal 
om op het moment dat de woorden: “Wegens besparingen maximaal 250 woorden per kamptekstje.” De 
volledige titoleiding is van slag. Even is er een pijnlijke stilte. Kort daarna ontstaat er verdeling binnen de 
titoleiding. Sommige zeggen dat we het aantal woorden moeten respecteren. Andere vragen zich dan 
weer af of slechts 250 woorden wel goed zijn voor het klimaat. Het spel zit compleet op de wagen en 
tot op de dag van vandaag is er nog altijd geen oplossing uit de bus gekomen. Daarom zenden wij, de 
titoleiding, als reactie ook slechts dit povere persbericht de wereld in. We gaan op kamp, te voet! PS: 
De aandachtige lezer heeft al reeds ontdekt dat dit tekstje uit 349 woorden bestaat in plaats van 250.

Hoogachtend uw Titoleiding!

Allerliefste Speelclub,

Een jaar zo leuk als het onze is altijd veel te snel voorbij. Voetbalspelen, dagen op wieltjes, een episch 
hollywoodweekend met een al even epische aftermovie, rustige dagen, hevige dagen, dagen dat we 
veel gesnoept hebben en dan weer andere dagen waarop we een sla- en wortelquiz gespeeld hebben. 
Een heel jaar hebben we gek gedaan en ons rot geamuseerd. En er is natuurlijk geen betere manier 
om zo’n topjaar af te sluiten dan met een kei leuk formidabel spetterend kamp! We trekken eropuit met 
 Asterix en Obelix om het dorp van de Galliërs te beschermen voor de sluwe Romeinen. Wat gaan we doen 
 precies? We gaan toverdranken brouwen, tochten lopen, bossen verkennen, heerlijk eten, lekker stinken, 
‘s nachts stiekem nog proberen babbelen maar betrapt worden door de leiding, een verfrissende duik 
nemen, een paar vergeten pinata’s kapot slaan, zotte spelletjes spelen, helemaal vies en vuil worden en 
nog zoveel meer! Kortom: de toverdrank moet misschien nog gebrouwen worden, maar het recept voor 
een waanzinnig kamp is alvast aanwezig!

Na 44 zondagen, een weekend, een schaatsavontuur en 
meer dan 200 uur in elkaars gezelschap is het tijd om  
afscheid te nemen. Maar niet voor we jullie 7 dagen kunnen laten  
genieten van het beste dat Chiro jullie te bieden heeft: HET 
KAMP! Sinds de ouderbezoeken doken er vreemde berichten 
op van Galliërs en Romeinen, toverdrank en everzwijnen…We 
wisten wel dat er een link lag tussen al deze berichten, maar we 
konden hem niet vinden. Niet goed wetend wat te doen gingen 
we naar de bibliotheek om stripverhalen te lenen. Strip voor strip 
werd verslonden, maar wat hadden Galliërs nu met Kiekeboe of de 
smurfen te maken? We waren bijna van plan op te geven totdat een heuse  
windvlaag een strip door het raam blies… Het was een strip van Asterix en 
Obelix, en nu werd plots alles duidelijk! De Pallieters gaan 7 dagen lang op kamp 
samen met de grote helden uit het verre Gallië! Maar er was wel een GROOT probleem : Er 
was nog geen leuk boekje met een superleuk tekstje in met een uitnodiging om samen met zen allen op 
kamp te vertrekken. En de Galliërs waren met te weinig en hadden nog kleine jonge vrienden van het 
Westen nodig om samen alles tot een goed en superleuk einde te kunnen brengen met als laatste een  
overheerlijke maal van everzwijnen en lekkere drankjes. Je weet wat ze zeggen: “Je gaat het pas zien 
als je het door hebt” .

Liefs Noa, Nick, Elisabeth en Emiel 

Gegroet Rakwi’s! 
Wij hebben zojuist een verontrustende Menhir* ontvangen! Hij 

kwam met een spoedlevering van PostNL, helemaal uit het 
verre Gallië. Dat kan maar 1 ding betekenen. Onze goede 
vriend Obelix zit in de problemen! Na lang zoeken en 
veel denkwerk, zijn we er nog steeds niet in geslaagd de  
boodschap te ontcijferen. Eén ding weten we wel, de 
tijd dringt, of dat denken we toch. Wij hebben een klein  
vermoeden dat Caesar en zijn duizenden Romeinen weer 

klaar staan om de Galliërs aan te vallen. En dat kunnen wij 
niet zomaar laten gebeuren. Wat we wel weten is dat de  

aanval ergens zal plaatsvinden tussen 21-31 juli. Laat dat 
nu net de periode ons gewéldig kamp zijn. Ik weet niet of  

jullie ons al horen komen, maar wij gaan Asterix, Obelix en alle andere  
Galliërs niet in de steek laten! We hebben ons al een heel jaar goed  

kunnen voorbereiden en samen kunnen wij die stomme Romeinen  
zeker aan. Altijd al eens willen strijden, zij aan zij met Asterix en Obelix? 

Dan is dit het moment! Een echte ‘once in a life time-ervaring’. Tussen de geweldige  
dagen en zware veldslagen door zullen we uiteraard op tijd en stond voorzien worden van de nodige  
spijzen en dranken, en misschien ook wel eens een overheerlijk everzwijntje erbij! Wij hopen jullie in 
grote getale te mogen verwelkomen in ons Gallisch dorp om er een geweldig kamp van te maken!

Salutare!
Asterix, Obelix, Kakofonix, Bellefleur en Walhalla


