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Hup Holland Hup ! 
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Gent staat sinds 21 juni officieel op de
wereldkaart, en we zullen het
geweten hebben. Die bewuste dag, die
voortaan zal doorgaan als de Vlaamse
koninginnedag, konden we de
Nederlandse koningin Beatrix in lev-
ende lijve zien paraderen door de
Gentse binnenstad.Wij stonden op de
eerste rij, in de hoop misschien enige
inspiratie te kunnen opdoen voor het
't Weekendcivielke.

Even grasduinen in de grondwet van
België leert ons dat leden van het huis
van Oranje-Nassau, hoe sympathiek
ze ook mogen zijn, nooit zullen toege-
laten worden tot de Belgische troon.
Qua vijandig statement kan dit wel
tellen. Dit verklaart meteen ook
waarom Hare Majesteit steeds rond-
loopt met een gelaatsuitdrukking die
kan wedijveren met een doorsnee
donderwolk. Of misschien heeft ze
gewoon last van chronische flatulen-
tie, een vaak voorkomende kwaal bij
dames op leeftijd. Het was dan ook
op verzoek van de vorstin zelve dat
quasi de hele dag besteed werd aan
'openluchtexcursies'. Volgens officiële
bronnen omdat ze graag eens de
oude stadskern wou bezichtigen,
maar wij weten wel beter.

Naast ons staan enkele fanatiekelin-
gen in oranje ondergoed te scan-
deren: 'Hup Holland Hup!!!'.Wanneer
wij vragen naar de drijfredenen achter

hun onverzettelijk patriottisme,
weten ze ons te vertellen dat ze er
niet in geslaagd waren tickets voor
het WK voetbal te bemachtigen.
Aangezien ze liters verf besteed had-
den aan het kleuren van hun onder-
goed, hebben ze deze kans maar
aangegrepen om ze toch nog tot nut
te laten komen. De koningin passeert
voorbij onze neus en ziet onze vader-
landslievende buren. Spontaan werpt
ze haar mantel af en oranje onder-
goed verschijnt aan de oppervlakte.
We gunnen elkaar een blik en halen
onze neus op. Die flatulentie, je weet
wel.

En of we inspiratie hebben opgedaan!
Veel plezier met het ontdekken van
de rode draad doorheen het geheel…
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* 1 Hup Holland Hup !
‘... leden van Oranje-Nassau, hoe sympathiek ze ook
mogen zijn, nooit zullen toegelaten worden tot de
Belgische troon.’

*4 Schrijven slaaf, schrijven zeg ik u !!!
‘Mensen die moedwillig het praesidium in stappen, ze
bestaan wel degelijk.’

*34 Zwart op wit
Op straffe van de dood, ANTWOORDEN ! 

*INHOUD*
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*38 Den Eddy op de rooster ... 
‘Ik heb in ie periode al mijn geld verspeeld aan, hoe noem
je dat, vrouwen van lichte zeden.’

*40 Fanatiekelingen
‘met de Braziliaanse vlag tentoongespreid over de hele
breedte van hun boezem.’

*42 Ontdek je buur zijn karakter
‘Tip: Trakteer je vrienden eens.’

*44 In de sterren geschreven... 

*45 Je kent het intussen wel al...
Ein kleine Sudoku

*46 In een nostalgische bui 
‘dan druk ik die hoop met een flukse knauw de kop in.’

*48 Begin maar al te blozen



Schrijven slaaf, schrijven zeg ik u !!!

Chili - baggeren - gehaktballetjes - genieter - plannen
Japan - blog - Bill Gates - supermedewerker - stille waters, diepe gronden
banaan in de boom - Ierland - stopcontact - sauna - balgoochelen
stoepkrijt - Israël - gitaarsolo - kruiwagen - bank vooruit
Zweden - oudere mannen - Hennie - tetten bloot - blonde furie
dans - Nederland - driepunter - koninginnedag - origami
model - Australië - gevelsteen - beestenseks - whisky
scheerschuim - rappen op StuBru - Congo - woordspelletjes - Apple
Verhofstadt - surfreis - Rusland - West-Side - streekbier
scheef op witte wijn - ijsje - Frankrijk - paspoort - douchegordijn
Engels met haar op - de wereld - haarspoeling - kompas - de straat van
Gibraltar
Bosnië-Herzegovina - All Stars - shampoo - cola-automaat - Samson
teddybeer - Kazachstan - sketch - kritisch - den dikke en den dunne
duivensport in oorlogstijd- Tadzjikistan - papegaai - hippo'tje - West-Vlaams
accent
poedel - raampje - Robland - citroenijs - slapen op galabal
ploeg van 't stad - Knokke 't Zoete - Duitsland - plassen in 't Hof van Beroep
- Botox
knaloranje vest - Thailand - pianovirtuoos - zonnebril in haar - zwembad
Spanje - Bambi2 - femme fatale - vegetariër - spinnenfobie
Denemarken - lelies - nachtdier - zonnetje in huis - tijger
Argentinië - Jean-Marie Pfaff - snedig - spreekwoorden - benjamin
1987 - Wit-Rusland - veeleisend - lange wapper - non-alcohol
USA - Hey guys - fashion girl - babbelgat - goedhartig
Kroatië - doelwachter - soep met sliertjes - kodak - handige harry
Canada - watersportbaan - hans & grietje - partytent - maffiosi
min 16-jarigen  verleiden - Zuid-Afrika- luidruchtig geeuwen - pimp
Brazilië - pompbak - manusje-van-alles - stiletto - Sporty Spice
Mr. Proper - Groenland - webmaster - engelbewaarder - zandkasteel
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1 Peter V
2 Nicolas
3 Peter DH
4 Thomas M
5 Nelle
6 Manon
7 Wim 
8 Tim V
9 Alexander
10 Yannick
11 Kristof 

12 Jan
13 Tim G
14 Sofie

15 Koen 
16 Marnik

17 Pierre
18 Anneleen
19 Katrien 
20 Thomas V
21 Seger
22 Lies
23 Lode
24 Sven
25 Nico 
26 Ine
27 Joost

Mensen die moedwillig het praesidium in stappen, ze bestaan wel degelijk. Of ze mentaal volledig
gezond kunnen verklaard worden, laten we in het midden. Om in hun achtergrond te spitten
hebben we voor elk 5 kernwoorden uit ons beider duimen gezogen. Dat dit straffe verhalen heeft
opgeleverd, staat buiten kijf. Omdat we beseffen dat de kans groot is dat op het VTK-weekend niet
elke lezer met een frisse geest zal zitten, geven we hier een summier overzichtje.
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The world, taken by the new boys and girls
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Grote
Plateaukettingtekst
VTK-pers (ED)
Plasticcover, 14,85 x
21,0 cm (5,85 x 8,27
in.), ca 60 pagina’s

?
Er tikte een man op mijn schouder en ik keek achterom.
Het was een agent die niet blij was een nudist te zien. Hij
wou me meenemen naar het kantoor. Uit angst en paniek
sloeg ik de brave agent dood en sloeg op vlucht... Vlucht
was boos en sloeg me terug. Ik ging weer overeind staan,
stal de kleren van de politieman en rende als een bliksem
weg. Ik had al genoeg aandacht getrokken.

under construction

publicatie voorzien 8/7



Peter Verwilst * BEST *
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Gegroet,
Ik heb de eer en het genoegen u een
zeer bijzonder persoon voor te
stellen: President Peter. Hij is heers-
er en BESTuurder van een rijk dat
zowat heel Europa BESTrijkt. Peter
is bovendien een achtenswaardig en
eervol mens. Maar zoals elke sterve-
ling, hij heeft zijn beperkingen. Zo
durft hij zich nogal wel eens laat-
dunkend over meniGE NIET TE
Rijke medemens uit te drukken.
Want rijk, dat is Peter wel. En dat
komt natuurlijk niet vanzelf. Elke uit-
gave en investering verantwoordt hij
met een waterdicht en goeddoor-
dacht financieel PLAN. NERgens
wordt iets aan het toeval over-
gelaten, getuige de vele geanimeerde
en goed onderbouwde Powerpoint-
slide shows. Maar zoals ik al zei,
Peter is ook maar een mens. Zo
BESTeedt hij nogal veel geld aan
dure etentjes en luxewagens.
Jongstleden nog kocht hij zich een
Maybag. Een mens vraagt zich af, op
welk vlak zou zo'n dure MayBAG

GERENdeerd kunnen hebben?
Blijkt dat Peter nog geen vriendin-
netje heeft en er sinds zijn aankoop
de laatste tijd nogal veel BEST wel
knappe grieten in zijn omgeving
gesignaleerd worden. Onlangs zag ik
hem nog met zijn gevolg. Hij reed
richting de Hoogpoort met
BESTemming het chique BEST
Western Hotel-restaurant aldaar
gelegen. Blijkbaar BESTierven ze het
van de honger en dorst want ze
BESTelden meteen een BESTofte fles
Saint-Petrus van '58. Na het kort
BESTuderen van de kaart liet men
tomatensoep met GEHAKTBAL-
LETJES en CHILI con carne
aanrukken. De dampende gerechten
werden meteen daarna met het
dure zilveren BESTek BESTormd.
Blijkbaar hadden ze de smaak te
pakken, want men liet talloze inter-
nationale gerechten aanrukken,
terwijl de wijn rijkelijk vloeide. Ook
de sfeer werd wat losser. Tafels en
stoelen werden aan de kant
geschoven, een dansvloer werd
afgebakend. Er werd geflirt en
gekust en men begon zelfs ijsblokjes
van mond tot mond door te geven!
Werd me dat daar een BEeSTig
feestje!  
U ziet, waarde lezer, ook een presi-
dent mag zich al eens laten gaan, hij
is ook maar een mens…     Kristof



*
Dit tekstje gaat over een zeer speciaal man,
En neen, hij komt niet uit China of Japan.

Wie weet zien we hem later nog terug in The United States,
Als opvolger van zijn illustere voorganger, den Bill Gates.

We kenden hem van vorige jaren, als een supermedewerker,
Neen, zo iemand laat je niet tokkelen, alleen in de kerker!

Met zijn snelle toetsen en halen, surft hij naar elke blog,
Ja, hij zit waarschijnlijk in ons aller kielzog!

De computers zullen sidderen en beven,
Want Nicolas wordt onze computerpraeses 0607!

Zijn eerste woorden waren zo wijs, dat wij hem nauwelijks verstonden!
Zo zie je maar, stille waters, diepe gronden...

Nico 
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*
Hallo,

Ik ga hier niet balgoochelen
En ik ga hier ook niets loochenen

Maar wat ik wel ga doen is u met trots melden,
De geboorte van een nieuwe cultuurpraeses,

Hetgeen sommigen al voorspelden

Peter de Heyn * CULTUUR *
Zijn moeder komt niet van Ierland

Maar ik kan u zeggen, ze was toch redelijk pikant! 
Ze deed het namelijk met een banaan in de boom

Maar ze vergat de condoom ! 

Na de geboorte stak hij zijn vingers in een stopcontact
Ik hoor u al denken: "komt hij zo aan dat haar?",

Wel exact!

Nu even iets vertellen over zijn fauna,
Moest u hem willen bezoeken,

Zijn soort leeft vooral in de sauna.

Nelle
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*Een ode aan Thomas van cultuur
want hij staat synoniem voor avontuur.

Als het aan deze jongen lag, kreeg de Plateau
hele gangen vol kamerplanten cadeau.
Of een lading plastieken palmbomen
die hij uit Israel liet overkomen?
Of een kruiwagen vol tropische planten
inclusief enkele vleesetende varianten?

Met dit schaapachtig idee bekend
(iedereen heeft eens een zwak moment),
laten we het even hebben over zijn muzikaal talent.

Tijdens de praesidiumvoorstelling liet hij aud A weten
dat we zijn zangtalent niet mogen vergeten.
Met zijn gitaarsolo en duet met Peter:
"ik ben Thomas, maar hij is beter",
verraste hij ons met een aangenaam geluid,
dus kus van de juf en bank vooruit!

Nog een nieuwtje voor de praesidiumroddels 0607,
het staat met stoepkrijt geschreven
dat hij regelmatig bij zijn cultuurvriendje blijft slapen.
Hopelijk sta je daar niet van te gapen,
maar pest hem daar niet mee,
want Thomas is een toffe pee!

Anneleen
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Je kan er niet naast kijken als je aan het raampje van
deze mysterieuze blonde furie passeert. Bijna elke
middag geeft ze het beste van zichzelf achter het ruitje
van VTK-Pi. Daar is ze altijd ijverig bezig om haar
medestudenten van verse cursussen, pennen en klad-
papieren te voorzien. Volgend jaar doet ze zelfs nog
meer haar best: minder wachten, meer keuze, betere
openingstijden en, jaja, elke woensdag… tetten bloot!
Maar dat laatste was blijkbaar toch een beetje over-
dreven.
Naast al dit commerciële talent schuilt er ook een
verborgen artieste in deze jongedame. Dit niet alleen
als archie, maar naar het schijnt is Hennie nog steeds
getraumatiseerd van haar laatste verschijning op het
podium. Met al het werk voor de cursusdienst en haar
studie zou je verwachten dat er niet veel tijd meer
overblijft. Niets is echter minder waar, want ook
spendeert zij genoeg tijd aan haar verborgen passie
voor oudere mannen.
Ik hoop dat ik met dit tekstje een deel van het mysterie
rond deze vrouw heb kunnen oplossen.Toch slaagde ik
er na diepgaand onderzoek niet in om de link tussen
haar en Zweden te leggen, maar misschien is iemand
van jullie dapper genoeg om nog dieper te graven in de
geschiedenis en ook dit raadsel op te lossen.Vergeet de
oplossing dan ook niet kenbaar te maken, zodat ook
uw mede plateaunianen hiervan op de hoogte zijn! 

PS: na de proclamatie boekenopkoop van Economie,
Transportverschijnselen en Natuurkunde II aan VTK-Pi!

Joost 
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Manon Sikkema * CURSUS *

* *
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17 Mei 2050,

In de geheime schuilkelder van Kees
en Joop strompelt Manon binnen,
badend in het bloed. 'Ze hebben me
te grazen genomen, die smerige
Hollanders. Och, hoe heb ik ooit in
dit smerige land ook maar kúnnen
wonen !,…' 
'Manon, hou je mond nou effe, is je
aanslag gelukt?', vraagt Joop bruusk,
terwijl hij de verbandtrommel boven-
haalt.
'Tuurlijk is ie gelukt, wat dacht je nou!
Ik ben niet voor niets gediplomeerde
in de kunst der origami-bom-
vouwen. Met een mooie boog, een
perfect uitgevoerde driepunter,
recht op het balkon,
KABAAAAAAAAM, weg Maxima,
weg sfeer koninginnedag, opdracht
volbracht.' 
'Maar is ze nou dood, dat smerig dic-
tatorafkooksel? Kunnen wij nu onze
slag slaan ???'
'Geloof je me nou niet? Zet het
nieuws op en je zal het snel weten ! ' 

'Tududu, we onderbreken het pro-
gramma voor een belangrijk bericht.
Zopas is op het paleis Soestdijk een

aanslag gepleegd. Duizenden jonge
Nederlanders zagen hoe hun geliefde
Koningin stierf in de armen van
Koning Willem-Alexand…' 

'OK, bewijs genoeg,… ', met een
ferme dreun vliegt de vooroorlogse
radio aan de kant, 'Mag ik dan nu m'n
geld?'
'Getverderie Manon, wat hebben die
idiote Belgen met je gedaan? Je bent
nog krentiger geworden dan een
Hollander ! '
'Kees, hou je bek, en betaal ! ',
Manons blik staat op onweer…  
Mopperend, treuzelend en zeurend
haalt Kees z'n geldbeurs te voorschi-
jn. Manon aarzelt geen seconde, rukt
de beurs uit z'n handen, dropt een
origami-bom in de ruimte, en spurt
de schuildkelder uit… 
KABAAAAAAAAM, het hele huis
kraakt, siddert en beeft.
RRRRRRRRRRRRROEF, het bouw-
vallige pand stort in elkaar als een
slecht gebouwd kaartenhuisje.

Onze massamoordenares van dienst
spurt naar de boom bij de 3 anjers.
Friso – toekomstig koning en
Nederlands maffioso – begroet haar
met een stijf knikje, en geeft haar de
overeengekomen gouden handdruk.
50.000 Euro cash is nu van haar. Het
plan? Gaan rentenieren op de
Nederlandse Antillen…        Katrien 
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Ik zen ne playboy, ik weet da van mijn eige,
Ma over mijn witte sokke moete gij zwijge.
Ik bewonder nog ne keer mijnen eige kop,
Om te zien ist goe of ist een flop.
Ik heb het wel door, gij wilt mij als model,
Maar ik zen zo geen janet, da weet ge wel.
In mijne vrijen tijd, doen'k aan bestialiteit,
Tot al die schone grietjes hunne grootste spijt.
Een schaap of een paard, ik schaar ze bij de kol,
Dat speelt voor mij genen enkele rol.
Ge moet nie proberen om het mij te belette,
Van zaterdag een stapke in de wereld te zette.
Na al die whisky's te hebbe gezopen,
Kom kik op mijn gemak naar huis gekropen.
's Morgens kom ik aan rond twintig voor tien,
Kruip meteen in mijne nest, ik kan gene steen meer zien.

Peter dH
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"Yow, yow, aah,
ik zin Tim Vandecasteele
ja, den Tim Du Chateau 
nie van de Congo maar van de Plateau
voor mij geen delletje
maar nen apple of een woordspelletje
voor mij geen sletje
geen 2 apples in een netsjen
geen foefke zo kaal als Deburghgraaf Fredjen
die kruin moet gespaard
geen schuim aan den baard 
l'Oréal, de pruim ist nie waard

Yow yow,
ik weet het beter
klanceer het in den ether
ik ga rappen op StuBru
en kformuleer het cru
goodbye Wim en Timo
maar ik rij met de limo
tot aan den Eskimo
en niet voor Soulshine
maar wel voor Daan
en genen Thomas en genen Gene
mr ne kneukel voor Thomas en Katrien!"

Lode 
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Wat doe je op een veel te koude
zomeravond in juni, als je net je
aansluitende trein gemist hebt en je
dus noodgedwongen meer dan een
uur op de al even koude bankjes van
het station van Kortrijk mag slijten?
Juist, zo'n momenten zijn ideaal om
je laptop van achter je vuile was
vandaan te sleuren en, vijf dagen na
de deadline - shame on me - toch
het langverwachte tekstje voor pers
uit je mouw te schudden. Kan je
tenminste je billen warmen aan je
laptop.

Onderwerp van dit brouwsel:
Alexander, ons collega-praesidium-
lid/feestvarken en mistery man van
dienst, althans zo blijkt toch uit het
gele papiertje dat ik op de eerste
praesidiumvergadering in mijn
handen gemoffeld kreeg. "Alex:
Verhofstadt - surfreis - Rusland -
West-Side - streekbier", zo stond er
te lezen. De rest moest ik zelf maar
uitzoeken. Afin, ik veronderstel dat
het concept jullie ondertussen niet
meer geheel onbekend is.

Ok, ik geef toe, niet alle woorden op
dat briefje zijn even mysterieus als
ze eruit zien. Eenieder die zich de
verkiezingscampagne van Tim en
Alexander - feest als geen ander -
ook maar enigszins herinnert, zal
zich ongetwijfeld de uitgedeelde
streekbierenpakketjes herinneren.
Net als de komst van de 'verboden

sponsor' Red Bull-ladies en de
prominente AFwezigheid van één
van beide teamleden; namen
moeten hier niet genoemd worden
neem ik aan. Maar op de een of
andere manier zijn die mannen toch
verkozen geraakt, met verdorie
1 stem meer dan hun tegenstanders.
Van lucky bastards gesproken. Of
professionals, wie zal het zeggen?   

Echter, dat Alexander een lucky
bastard is, dat leidt sinds de 1/8
studententriatlon geen twijfel meer.
Wint meneer daar zo maar even
een all-included surfvakantie in
het zuiden van Frankrijk. Gewoon
random een naam uit de meer dan
80 deelnemers geplukt, en jawel,
meneer mag gaan surfen. Ok,
respect voor de prestatie: een
achtste triatlon, op z'n eentje,
chapeau. Ik probeer mezelf al drie
jaar aan een stuk te motiveren om
eens de triatleet te gaan uithangen.
Helaas. Ik geraak tegenwoordig al
buitenadem van een tekstje voor
pers te typen, bij manier van
spreken.

Dat brengt ons bij Verhofstadt, de
laatste mij bekende link met
Alexander. Vanaf nu kan het fout
lopen. Ons aller Alexander woont -
of toch woonde, want volgens mij is
Verhofstadt ondertussen verhuisd
-net naast of toch alleszins in
dezelfde straat als onze 'beloved'

De trein is altijd een beetje reizen
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eerste minister. Enig zoekwerk in
mijn mailbox - in een gmail-account
kan je alles terugvinden - leert mij
dat dat de Rodonkstraat in
Mariakerke is.Tot zover dus de harde
feiten.

Blijven over: Rusland en West-
Side. Om eerlijk te zijn: I don't have
a clue wat die woorden met
Alexander te maken hebben. Enig
gegoogle levert ook al niet veel op,
op één link na zijn alle treffers VTK-
of BEST-gerelateerd. De overige link
blijkt een lokale koersclub te zijn
waar onze Alex blijkbaar lid van is. En
plots wordt zijn deelname aan de
triatlon mij al iets duidelijker. Voor
allen die Alexander in vol koerspak-
ornaat willen aanschouwen: surfen
naar http://users.telenet.be/ab3!

Gezien het late uur - ik ben thuis
ondertussen btw - en gezien het feit
dat dit tekstje slechts een A5 lang

verondersteld werd, stel ik voor dat
u voor die laatste twee begrippen bij
Alexander zelf te rade gaat.Trakteer
hem tegelijkertijd een paar pintjes en
ik durf te wedden dat u er alle
pikante details zo bij krijgt, gewenst
of niet gewenst. Whatever, genoeg
geleuterd,mijn taak is volbracht. Ik ga
maffen. Gegroet, mijn beste, en de
groeten aan Alex.

Seger
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Alles begon met dat ijsje.

In de wazige roes van zijn droom
graaide Yannick naar zijn loeiende
gsm. Net nu hij zo heerlijk aan het
dromen was van een reuzefrisco met
slagroom, aardbeien, karamel, nootjes
en discodips.

"Joyeux anniversaire, Monsieur
Yannick!" hoorde hij een verre
Franse stem kelen door zijn mobiel-
tje. In de verwarring eigen aan het
vroege ochtenduur duwde Yannick
onmiddellijk op de ophangtoets, klaar
om zich nog eens lekker om te
draaien en wanhopig terug te graaien
naar dat ijsje, steeds verder in zijn
onderbewustzijn neerdalend. Na enig
verder pre-dormaal gewoel en de
friscozoektocht al opgevend, drong de
stem aan de telefoon pas goed tot
hem door: "Gelukkige verjaardag?"
Nog met slaapogen en een houten
kop van het teveel aan witte wijn
de voorafgaande avond, graaide hij zijn
identiteitskaart uit de broek die
eerder nonchalant op zijn bureaustoel
was geland. "Mijn verjaardag was toch
pas morgen?" De cijfertjes op zijn
identiteitskaart bevestigden die
gedachte en gaven zijn krakende
hersenen onmiddellijk het deugd-
doende schouderklopje. Toevallig viel
zijn oog echter op het Franse
paspoort dat hij, met een vijftig
procent aan Franse bloedlichaampjes
door zijn aderen stromend, zich
enkele jaren eerder aangeschaft had.
Daar staarde een foutieve geboorte-
datum hem grijnzend aan. Als door

een wesp gestoken schoot Yannick in
actie. Na een snelle douche, zonder
besef van enig genot dat doorgaans
met het nemen van een ochtendlijk
stortbad gepaard gaat, waarbij hij
bovendien nog struikelde over het
douchegordijn, zocht hij relaas bij
zijn apple-computer. Na het negeren
van wel 30 BEST-mails googelde hij
naar enig advies voor mensen met
foutieve identiteitsgegevens. 'Identi-
teitsgegevens' of 'identiteitgegevens'?
Toch maar even opzoeken in de taal-
databank. Voor de tweede maal die
ochtend werd hij echter opgewekt
door dat loeiende gsm-melodietje,
wat hij trouwens dringend nog eens
moest aanpassen. Peter Huyghebaert
aan de telefoon: het was al lang geen
ochtend meer, en Yannick was net te
laat voor een tijdig begin van de FRIS-
vergadering.

En zo eindigde het verhaal: op een
FRIS-vergadering, met een ijsje.

Hoe het paspoortverhaal is afgelopen,
blijf ik u in deze 20 lijnen tellende
episode verschuldigd. Wel begrijpt u
nu waarom onze nieuwe FRIS-coördi-
nator geen 'FrisCo' op zijn lint wil
zien staan: herinneringen aan die dag
met het houten hoofd, het
douchegordijn, een foute verjaardag
en een te laat komen op de FRIS-
vergadering… U zou voor minder,
toch?

Lies
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*Kristof Mahieu * IAESTE * 
Ik kwam onlangs gewandeld langs het brugje van de sloot 
En ik vond er m'n vriend Kristof met een bordje in z'n poot 
Ik zei: "Kristof, in godsnaam, wat ben jij toch van plan ?" 
Hij zei: "'k Ga liften naar het zuiden, trek het je niet aan" 

"Maar Kristof, met zo'n bordje geraak je toch nooit daar
Dan gaat het nog veel vlugger via de straat van Gibraltar
Gebruik dan toch een veerboot of een vliegmachien 
Dan ben je zo ter plaatse zonder af te zien"

En Kristof, die knikte: "Het is juist wat je vertelt" 
En we trokken toen tesamen naar het zuiden van de wereld 
Maar we verdwaalden hopeloos en dat maakte Kristof niet blij 
ook al kreeg hij een opgeblazen binnenband van mij 

We prevelden tesamen onze akte van geloof 
in het Engels, wel met haar op, maar de Heer die is toch doof 
en inderdaad, het hielp, want we vonden een kompas
Strompelend gingen we verder met onze bomvolle kabas

Kristof kon het niet meer aan en zakte door z'n been 
Hij zei: "Het was een leuke reis, maar ik stop hier nu meteen" 
Ik zei: "Ach, komaan Kristof" en gaf hem een fikse stoot 
En hij dook met kompas en al in een rode gummiboot 

Die toevallig kwam gevaren onder een brug uit 
Met een pasgetrouwde bruidegom en een haargespoelde bruid 
Het meisje werd op slag verliefd, de jongeman werd blind 
Van radeloze woede om z'n bruidje teerbemind 

De bruidegom heeft Kristof toen naar de keel gegrepen 
En heeft ze tien minuten waterdicht geknepen 
Maar Kristof die lachte: "Het kan mij niet verschillen,
dankzij mijn IAESTE-powers, kan je mij niet killen" 

De bruidegom verbleekte, Kristof lachte de tanden bloot
Om zijn nieuwe levensliefde en de andere zijn dood 
En ik was toen heel tevreden, gelukkig en voldaan 
Dat ik Kristof, m'n goede vriend, in nood had bijgestaan

Thomas VL
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Jan Beernaert * INTERNE *

*
Lang, lang geleden in het pietluttige land Bosnië-
Herzegovina,was er een jongen, Jan genaamd.Hij was
niet zomaar een jongen. Nee, Jan was immers de plaat-
selijke reus. Vanwege zijn opvallende gestalte en de
vrees om gepest te worden, leed Jan dan ook een
kluizenaarsbestaan in een grot. Daar zat hij mensen-
schuw plannen te tekenen van huizen die deuren had-
den waar hij zijn hoofd niet tegen zou stoten.

Op een mooie lentedag kwam toevallig Gert Verhulst
in het Bosnische dorpje terecht. Hij was daar op
zakenreis: Gertje had immers Matroesjka's nodig en
wat goedkope werkkrachten voor in zijn goeddraaiend
pretpark. Plots vielen Gertje zijn ogen op Jan en Gert
zag het licht! Bovenal, hij zag de haardos van Jan,
ontbrekend van elke soort shampoo, die uitstekend
dienst kon doen als vervangmiddel voor Samson, die
ondertussen versleten was.

Zodus nam Gertje Jan mee naar België, waar Jan tegen
een hongerloon werkte. Met zijn zuurverdiende spaar-
centjes kocht Jan na enkele jaren een paar All Stars
en sprintte hij zijn vrijheid tegemoet.Achterna gezeten
door een horde kabouters kwam Jan in Gent terecht.
Op de vlucht voor zijn vijanden verstopte Jan zich op
de archiezolder van de Plateau. Maar helaas, daar werd
hij door andere wrede slavendrijvers ontdekt: de
penningmeesters  van VTK! Jaar na jaar vulde Jan
onvermoeibaar de cola-automaat aan, tot het punt
van wraak gekomen was: Jan vervoegde met een
gigantische machtscoupe de rangen van VTK, alwaar hij
de interne relaties, samen met een andere outcast,
onder zijn hoede nam.The saga continues…

Koen
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De benadeelde jongeman uit Kazachstan
Was grote dingen van plan
Hij ging op een feest
Tekeer als een beest
Maar moest 's ochtends wel terugvallen op zijn rampenplan

Hij was die nacht zijn teddybeer verloren
Bij een gevecht met 13 gladiatoren
Hij sloeg keihard door
Zijn ziel ging teloor
En had wel 2 weken nodig om te bekoren

Den dikke en den dunne konden de pijn niet verzachten
Er waren zelfs enkele kritische nachten
Hij kon, naar verluidt
Niet één kant meer uit
En het was zijn verdriet dat de laatste sketch verkrachtte

Deze Tim van interne
Nee, niet die van externe
Dankte het aan
Zijn jeugdig bestaan
Dat hij zonder teddybeer door het leven verder kon gaan.

Manon



weekendcivielke * 20

So
fie

 Ve
rb

ek
e *

 LO
GIS

TIE
K *

*
Of haar aimabele West-Vlaams accent enige
vermeldenswaardige situaties heeft opgeleverd tijdens
haar langverwachte stage in het verre Tadzjikistan,
zullen we wellicht nooit te weten komen. Zeker is wel
dat Sofie, na een jaar lang steeds enthousiast al dan niet
cultuurgerelateerde activiteiten te organiseren en te
ondersteunen, klaar staat om er nogmaals een jaartje in
te vliegen. Ook al zal ze binnen haar functie als logistiek
verantwoordelijke misschien minder direct met de
leden in contact komen dan het voorbije jaar, waarin
grootse projecten zoals de VTK-Show en ParkingPoP
zeker niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan, toch ben
ik er vrij zeker van dat jullie ook dit jaar ergens wel een
vleugje Sofie zullen kunnen opsnuiven. Na papegaaien
en hippo'tjes (dat zijn nijlpaarden, jawel!), dit jaar
misschien enkele duiven al dan niet prominent
aanwezig in het Show-decor? Ik ben er overigens nog
steeds niet achter kunnen komen wat het verband is
tussen Sofie en 'duivensport in oorlogstijd'. Haar
ervaringen kunnen misschien wel hun nut bewijzen
indien er besloten zou worden walkietalkies of andere
hoogtechnologische communicatiesystemen, die toch
nooit werken als je ze nodig hebt (Murphy, weet je
wel), te vervangen door een uitgekiend en beproefd
systeem van postduiven. Logistiek, gotta love it!

Nicolas



Koen Verbeeck * PRAESES *
melodie: Blauw - The scène

*
k heb dit jaar gekeken en gezien   
Hoe je gedreven aan het raampj' aan Pi 
Elke weekmiddag opnieuw de cursussen voor ons klaarmaakt 
Ik heb dit jaar gekeken en gezien

Je hebt vannacht gedronken en gedroomd 
Hoe men je tot koning heeft gekroond 
Nee niet de king van Robland,VTK wordt nu zijn thuisland 
Je hebt vannacht gedronken en gedroomd

Koen Koen Koen 
Je bent onze kampioen 
Koen Koen Koen 
Yeah, Koen Koen

Je hebt sinds lang gelezen en geleerd 
Hoe een poedelkop zich meermaals amuseert 
Trakteer nog eens citroenijs, iedereen zal weer content zijn 
Je hebt vandaag geluisterd en geleerd

Koen Koen Koen 
Je bent onze kampioen 
Koen Koen Koen 
Yeah, Koen Koen

En het zien duurt een seconde 
Ja geslapen op 't galabal 
Koen Koen 
Dus hier komt hij aan, hier is hij 
Koen ik geef je nu een zoen 
Koen Koen
Koen …

Sofie
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Antwerpen boven: M en zijn madame

Marnik Verdonck * VICE *

*
Op een zonnige namiddag in een
appartementje in Knokke le Zoete
was hij vastberaden om de koe bij de
horens te vatten. "Wa was de naam
ook weer? Juist ja: Botox, de
gelaatsverjongingsbehandeling. Schat,
mij leve gaat vandaag een wending
neme, ongelooflijk! Dees ga geve! Tot
straks." Dromerig stapte hij naar het
fit-and-healthy-centrum en keerde
na de behandeling tevreden terug.
"'Schat, slechts een klein spuitje had
den dokter gezegd.Viel toch wel effe
tegen: zo'n pijn zeg… En?" "Ja, ge ziet
er echt wel beter uit, gaan we het
nog es doen gelijk douwe dagen?"
"Zeg, nee jong. Ik moet echt naar de
ploeg vant stad gaan kijke in den
Bosuil vanavond. Gaat ge nie mee?
Kem zelfs nog een extra sjaaltje voor
u." "Da is wel 2e klasse hé. Wie
denkt ge wel da ik ben?" "Alé, sjoe."
"Nee." Ontgoocheld vertrok hij dan
maar alleen met zijn Ferrari naar het
voetbal. Hij hield halt in Gent om
wat oude vrienden goeiedag te
zeggen. Ze dronken samen gezellig

pintjes in het ''t Hof van Beroep'.
Hij wilde absoluut een oud gebruik
in ere houden en begon zomaar in
het wild te plassen. Schande. Ze
smeten hem buiten en hij zette zijn
koers naar FC Antwerpen verder
met zijn Ferrari. Daar aangekomen
nam hij plaats in de spionkop en
scandeerde jolig de Antwerpdeuntjes
mee. De derby met 'den Beerschot'
werd een heftige strijd. FC
Antwerpen trok uiteindelijk aan
het langste eind en won nipt met
2-1. Ook de vele pintjes brachten
hem in een euforische sfeer. In zijn
roes reed hij met zijn Ferrari verder
richting Duitsland. Door een plots
overstekend hertje moest hij
uitwijken en zijn bolide begon te
slippen. Hij sukkelde in een grachtje.
Een ambulance kwam ter plekke en
nam hem bewusteloos mee. De
volgende dag werd hij wakker en zag
de blauwe ogen van een blonde
verpleegster. Hij was dolgelukkig.

Alexander
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Wat u nu zult lezen, is een tekst over Pierre, een jongen
met het hart op de juiste plaats, ongeveer vijfentwintig
centimeter onder de zonnebril en mooi ingeduffeld in
de knaloranje vest. Deze Pierre is een jongen met vele
talenten: hij spreekt vloeiend Frans, speelt een aardig
vingertje piano en kan binair tellen terwijl hij - zoals
altijd gezonnebrild - een berg afskiet. Deze Pierre heeft
naast een minidubbelganger die economie studeert en
dezelfde achternaam draagt, eveneens een zwembad,
een Thaise harem en een zwak voor één van zijn
collega's. Het zal de meesten een raadsel zijn wat hij in
Thailand heeft uitgespookt, maar het (alimentatie?)geld
dat maandelijks naar het buitenland gestort wordt,
spreekt boekdelen. Velen kijken dan ook reeds nu al
argwanend en behoedzaam naar de boekhouding van
VTK.Kwatongen beweren dat vanwege deze financiële
situatie deze Pierre niet op kot zit, andere -
vriendelijkere - tongen menen dan weer te weten dat dit
normaal is voor iemand die vlak aan de Sterre woont. De
Pierre, waarvan hier al de hele tijd sprake, lijkt me wel in
voor een discussie hoeveel regels er op een A5 kunnen
in relatie met hoeveel lijntjes dit tekstje reeds is.
Schappelijk als hij is, zou hij waarschijnlijk beweren dat
hier ruimschoots genoeg feiten werden aangehaald om
een goed beeld te krijgen van zijn familiale, financiële en
seksuele situatie. Omdat ik hem niet méér dan de reeds
berokkende schade wil aandoen, zal ik me dan ook bij
zijn bewering neerleggen en deze tekst beëindigen.

Tim V
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Houdt van verre landen en steden,
Zij zou zo graag eens naar Spanje gaan 
En rijdt met haar wagen uit de laan,
Ze zegt vaarwel tegen haar Belgische verleden 

"Senõrita, u was zo aan het scheuren,
Een ongeluk kon snel gebeuren,

U krijgt dus een zware boet,
Het doet me pijn maar 't moet"
En de agent begon haar te bekeuren 
Zij probeerde zijn hart te verwarmen 
En sloot de agent in haar armen,
U raadt het al wel…
Zo'n femme fatale vond hij wel snel 
En hij viel helemaal voor haar charme 

De agent van de politie 
Stond versteld van haar conditie
En ging met haar mee
Naar haar favoriete bosfabel 'Bambi2',
Het was ineens 't slot van hun korte relatie 
Zanger Bob had naast haar in de film gezeten,
Zij was fan en liet hem dit weten,
Zanger Bob zei: "Nou, ik zie je nog wel",
Vegetariërs vond ie niet so fel,
"Fens kenne terecht op www.zangerbob.nl"

Wim
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Het hoofd nog zwaar van de voor-
bije nacht, schiet Katrien wakker uit
haar ijzingwekkende droom. Even
de ogen uitwrijven… "Shit, 8u13,
over een twintigtal minuten begint
mijn belangrijke jury"'. Katrien
springt uit bed, schopt haar pyjama
met tijgermotief uit en begint aan
een spoed-hygiënesessie. Water in
het gezicht, tandpasta in de mond,
even spoelen en weg is ze. Ze
stormt de trap af, zegt nog even de
poes gedag (ook dit nachtdier
komt net terug van een
verwilderde nacht) en graait snel
'De Nieuwe Gazet' uit de postbus.

8u19. Schichtig om zich heen
kijkend zoekt Katrien haar fiets.
Waar had ze dat ding vannacht nu
weeral achtergelaten? Of is er een
sympathieke medestudent mee
gaan lopen? De nieuwe eigenaar
van haar stalen ros vervloekend,
besluit Katrien dan maar te lopen.
Springend over losse tegels, slalom-
mend tussen vuilnisbakken en
handkusjes uitdelend aan de
IVAGO-mannen stormt ze door de
Gentse straten. Over een brugje en
door een parkje, waar ze nog snel
wat lelies meepikt. Ze draait in
haar 'Nieuwe Gazet' en ziet
intussen op de voorpagina dat
Denemarken 5.189.000 inwoners
telt!

8u26. Gewapend met deze totaal
nutteloze informatie gaat Katrien
de hoek van de Jozef Plateaustraat
om. De laatste hectometers bergop
eisen echter hun tol. Zwoegend en
zwetend strompelt Katrien de trap-
pen naar de Archiezolder op en
vermorzelt ze ij zo na de maquette
van een concurrerend archie-
koppel.

8u 29. Mooi op tijd als steeds
nestelt Katrien zich achter haar
ontwerp. Ze neemt nog even de tijd
om haar lelies aan te bieden aan
haar charmante projectpartner en
ze neemt met veel flair zijn drie
kussen in ontvangst. Hij vindt haar
dan ook steeds zijn zonnetje in
huis. Kort nadien pakt ze met
sprekend gemak de begeleidende
prof en assistenten in en keert ze
tevreden, moe maar voldaan terug
naar haar warme nestje.

Peter V
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Op een zonnige ochtend werd
Tomaso wakker.Al snel werd duidelijk
dat hij nog steeds op zijn vuile, oude
en versleten matras lag, te midden van
die gevaarlijke sloppenbuurt. Dat ene
zonnestraaltje, dat was ongeveer het
enige dat hij had om zich aan vast te
klampen. Of was dat net het teken dat
vanaf vandaag alles anders zou zijn?
Zoals elke dag begon zijn dag met een
zoektocht naar eten, naar geld, eigen-
lijk naar alles wat ook maar enigszins
bruikbaar zou kunnen zijn. In de plaat-
selijke bar keek hij, zoals hij dagelijks
deed, heel even naar het kleine tv'tje
met het wazige beeld. Hierop was
momenteel niets minder te zien dan
Europees voetbal…de droom van
Tomaso. Zoals elk 'sloppenkindje' was
hij uiteraard bezeten door voetbal.
Sterker nog, hij was er zelfs superieur
in. Als spits was hij steeds snedig en
snel, door zijn uitermate slanke en
sexy postuur. Hij was dan misschien
de benjamin van de groep, maar hij
was totaal onmisbaar in het team.

Nu ja, terug naar dat Europese voet-
bal. Er was net een Duits, de enige
buitenlandse taal die hij een beetje

machtig was, interview aan de gang
met niemand minder dan Jean-
Marie Pfaff. Toen Jean-Marie eerst
het spreekwoord 'Ich habe reets
meine schapen auf dem trockenen'
uitsprak en nadien nog mompelde 'Ich
gehe alles geben till 06-07', was
Tomaso op slag verkocht! Hij moest
en zou naar Europa trekken om daar
te leven als wereldster, als de
Maradonna van Europa. Enkele jaren
later kwam zijn droom in
vervulling…hij kon naar Europa!

Na een verblijf van enkele maanden in
België ontdekte hij al snel dat je een
Chinees moest zijn om in het
Belgische voetbal veel poen te schep-
pen. Maar gelukkig had hij nog een
andere gave: het vermogen om
prachtige lyrische teksten te schri-
jven… Benieuwd wat dit zal brengen?
Let dan volgend jaar maar goed op…
want onzen Tomaso kent allesbehalve
het woordje stop!  

Uw anonieme verslaggever 

P.S.: enige waarheid in dit verhaal
berust op louter toeval en mag niet
met de dood berecht worden 



Seger Decombel * PR/RECRUITMENT *

*
*
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In de relatief verre toekomst zit een
oude man naast het haardvuur, met
vele jonge geïnteresseerden rondom
hem. Hij vertelt een verhaal… 

"Het jaar is 1987. Onder de krijsende
baarkreten van een jonge vrouw, ver-
schijnt het hoofd van een mens voor
het eerst in de koude winternacht.
Buiten staat een koerier tussen de
neerdwarrelende sneeuw te wachten.
Hij leunt tegen zijn FedEx-bedrijfswa-
gen en rookt een sigaret. Zonder het
te beseffen, zegt hij: "Wat kunnen de
winters toch fucking koud zijn in
Wit-Rusland."

Zijn sigaret is nog niet half op, als de
deur van de vervallen boerderij met
een dof geluid openzwaait. Een struise
man komt naar buiten, hij kan maar
net door de deuropening. In zijn
rechterhand houdt hij een fles non-
alcoholische kinderchampagne, in
zijn linkerhand een kartonnen doos.
Hij loopt naar de bestelwagen/
camionette en biedt de koerier een
slok van zijn kinderchampagne aan; de
koerier bedankt en vraagt vriendelijk
het bewijs van afgifte te tekenen. De
man negeert hem en loopt naar de
achterkant van de bestelwagen/
camionette om er voorzichtig de
doos in te leggen. Zonder een woord
te zeggen, gaat hij, met zijn lange
wapperende mantel zwaaiend, terug
naar binnen. "De fucking winters zijn

koud in Wit-Rusland", denkt hij,
alvorens de deur achter zich dicht te
trekken.

Een paar weken later komt er in de
Plateaustraat te Gent een kartonnen
doos toe. Een paar zatte, decadente
studenten beslissen er wat mee te
voetballen. Na twee uur zotte exper-
imenten omtrent de relatieve ste-
vigheid van een kartonnen doos,
beginnen de decadente studenten te
ontnuchteren. Een van hen merkt op
dat ze de doos eens kunnen proberen
open te maken. Onder algemene
instemming van zijn decadente met-
gezellen rukt hij de doos open om er
een plas kinderchampagne en een
paar gebroken kinderchampagne-
flessen in te vinden. Op de plas drijft
een klein briefje, waarop in het
geschrift van een pasgeborene te
lezen staat:

' Bouw er een feestje mee, want er is
hier veel te veel ijs en dat stoort me
mateloos. Ik kom eraan… Seger -
P.S.: De winters zijn koud in fucking
Wit-Rusland'." 

Jan



Lies Taerwe * PR/RECRUITMENT *

*
When you find yourself in times of trouble
Look around and you will see
Having conversations of big quantity, she will be…
Born in May and been in the USA
She's the one everyone likes to see
Boys crying "will you marry me?", she will be…

She will be, she will be
Lies will be, Lies will be...
The woman everyone likes to see, she will be…

She will help the graduating engineers
Enthusiastic and for free,
The fashion-girl with her smile, she will be…
With the famous starting words 'Hey guys'
All the firms, they will agree
A lot of contracts closed easily, she will be…

She will be, she will be
Lies will be, Lies will be...
A lovely PR-Recruitment-lady, she will be…
She will be, she will be
Lies will be, Lies will be...
A lovely PR-Recruitment-lady, she will be…

And when the PR- and Recruitment stuff is done
There is still a place, she can go on
Missing her Best-presidency, she will be…
Missing her Best-presidency, she will be…

She will be, she will be
Lies will be, Lies will be...

The woman everyone likes to see, she will be…
And although missing her Best-presidency, she will be…
A lovely PR-Recruitment-lady, she will be…

Ine
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So let me tell you fellas what it's all about,
It's about Lode van Halewyck coming in and out,
Je zal em zeker kennen, hij is echt de man,
Op zijn reis in Kroatie zei hij altijd "dobar dan".

Lode, Lode, Lode van Halewyck
Lode, Lode, Lode van Halewyck

What the fuck kan ik nu zeggen over Lode zijn kodak,
Iedereen voelt zich bij hem op zijn of haar gemak.
Dan staat hij in de goal met z'n ogen op de bal,
En denkt aan soep met sliertjes die hij straks verorberen zal.
Hierbij zet ik af en toe mijn petje toch eens af,
Want van de Lode zijn prestaties sta ik helemaal paf!

Lode, Lode, Lode van Halewyck
Lode, Lode, Lode van Halewyck

Thomas M.

Noot van de redactie:
Indien je er de muzikale begeleiding wil bijhoren, trek dan snel aan onze

Thomas van Cultuur zijn mouwtjes, we zijn er zeker van dat hij meteen een
ode aan Lode ten berde zal brengen.

Een dikke proficiat aan Thomas voor de superoriginele  schrijfprestatie ! 
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Er was eens, heel lang geleden, een
arme boerenfamilie uit Gent. Ze had-
den drie kinderen: Hans, Grietje en
Sven. Sven was zo klein, dat ze hem
soms Kleinduimpje noemden.

Op een kwade dag kwamen
gevaarlijke maffiosi uit Canada hun
woonst binnen. Ze roggelden de
ouders al hun geld af, al hadden ze er
niet veel.

De familie zat aan de grond. En op
een avond, toen de kinderen sliepen,
zei de vader tegen zijn vrouw: "Wijf,
die drie kinders kosten ons teveel
geld! Wij moeten daarvan af." "Maar
hoe wil je dat dan doen?", vroeg zijn
vrouw. "Dat is simpel," antwoordde
de man, "we nemen ze mee het woud
in en laten ze daar alleen achter!" Wat
de ouders niet beseften, is dat
Kleinduimpje nog niet sliep en hun
hele gesprek door de deurspleet
gevolgd had.

De volgende morgen gingen de
ouders op stap naar het woud.
Omdat kleine Sven wist wat er ging
gebeuren, nam hij broodkruimeltjes
mee om tijdens de weg uit te
strooien. Zo kon hij achteraf de weg
terugvinden, eenmaal ze achterge-
laten waren. Ze stapten langs de
watersportbaan tot in het grote
woud van de Blaarmeersen.

Met een foefje lieten de ouders hun
kinderen achter. "Help," schreeuwde
Grietje, "ik vind mijn ouders niet
meer!" "Waar zijn ze naar toe", vroeg
Hans zenuwachtig. "Vrees niet, broer
en zus," kalmeerde Sven hen, "ik heb
broodkruimels gelegd gedurende de
hele wandeling. We vinden zo onze
weg terug." Echter, toen de drie het
broodkruimelspoor wilden zoeken,
zagen ze net nog de vogels wegvliegen
die al hun kruimels opgegeten
hadden.

De drie kinderen doolden lang door
het bos. Uiteindelijk zagen ze in de
verte een peperkoeken partytent,
die ze achteraf volledig opgegeten
hebben.

Yannick



Nico De Nil * SPORT *
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* *
Onze sportie Nico de Nil
Die wou eens graag van bil
In Zuid-Afrika geboren
Geen enkel meisje kon hem daar bekoren
Nochtans stonde ze r voor hem in de fil 
Zo kwam hij in ons Belgenland
Voor die deernes aan het Noordzeestrand
Helaas bleef het bij wilde dromen
Want zijn ouders wilden in Temse wonen
Dat vond onze Nico niet plezant 
Maar in het Gentse, de Vooruit
Kwam hij tot een plots besluit
Ze zijn hier nog zo lelijk ni
En ontplooide zich tot een echte Pie aaI eM Pie…
Helaas kickten z hem eruit 
Toen kwam hij in de Pi-Nuts aan
En zag de zus van Bieke staan
Die meisjes van min-16
Zo wou hij er wel meer zien
Hier kwam Nico aan zijn faam 

Sven



Ine Devolder * SPORT *

*
Liefste Ine,
Jij manusje van alles,
Jij duivel-doet-al,
Niets is voor jou teveel,
Zelfs toen ik je tegen de pompbak sloeg, werd je niet rood of geel,
Jij bent voor mij het ideale,
Een Sporty Spice,
Voorlopig nog van de 'ex-vice',
Maar daar komt verandering in,
Wacht tot ik je hart win…
Dan reizen we samen heinde en ver,
Brazilië en Brugge wer… 
Met een stiletto snijden we je broeken kapot,
Want één ding is zo zeker als een boek,
Je draagt niet langer de broek…
Oh god! 

kleine censuur was wel op zijn plaats bij de naam : ******

Fred suddenly regretted having
drunk so much coffee
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Ik probeerde aan het kersverse
persteam het volgende uit te leggen:
indien ik had kunnen schrijven, zou ik
voor secretaris opgekomen zijn. Maar
ik moet mij bij hun eisen neerleggen.
Zodus, een tekstje!

Er was eens een jongen uit Elversele.
Van mijn part ligt dat naast
Groenland, ik heb er nog nooit van
gehoord. In ieder geval, het gaat over
onze goede vriend Joost van sport!
Na zijn korte periode als vuile
schacht in 0506, is hij terug zo clean
als Mr. Proper en klaar voor een
nieuw jaar vol VTK. Wat jullie niet
weten, is dat Joost, sportief als hij is,
een verwoed base jumper is. Twee
keer per jaar trekt Joost naar de
Grand Canyon voor een week van
duivels tuimelen van op duizeling-
wekkende hoogtes! Joost hoopt ook
om op een dag te kunnen base
jumpen van de Burj Dubai, de nieuwe
wolkenkrabber die in het Arabische
ministaatje gebouwd zal worden. Hij
zal wel een goede engelbewaarder
hebben... Aan ambitie ontbreekt het
hem in elk geval niet.

Over ambities gesproken: Joost is ook
dol op het maken van zandkastelen
(of 'patees' in de volksmond)!
Tenminste, dat was voordat hij een
succesvolle business opgestart had in

papieren bloemetjes verkopen op het
strand. Iets zegt mij dat hij liever niet
heeft dat ik hierbij te diep in detail
treed. In ieder geval, als u een
prachtige bloem wilt kopen voor
slechts 25 schelpjes, wendt u zich tot
het nummer 0475/43.58.21. Korting
vanaf afname per dozijn.

Verder kan ik nog het volgende
vertellen over Joost: hij is ontvoerd
geweest door aliens, zijn lievelingsdier
is de kikker, hij heeft een over-
grootoom die een kanariekwekerij
had, hij werd geboren rond 16u47
plaatselijke tijd en hij is supergemo-
tiveerd.

Ik trakteer de eerste aandachtige
lezer die mij kan identificeren en mij
de vijf opgegeven woordjes komt
vertellen, op een pint. Pers050607
komt hiervoor, spijtig genoeg, niet
meer in aanmerking.

Een anonieme schrijver



Zwart op wit 
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Om ons onderzoek omtrent onze teergeliefde ‘nieuwkes’ te vervolledigen, legden we ze nog één
keer ferm op de rooster. De resultaten van onze vragenregen: zwart op wit in dit weekend-
civielke.

merkwaardig vier
De 7 meiden zijn wel degelijk
overtuigd van hun geaardheid, de
jongens daarentegen... Eentje zegt
ons het antwoord te vertellen op
de Bach Launch en de PR’er van
dienst is er nog niet aan uit.
Onze oudste, kraamt enkel uit:
‘IIiiiik ben een veent, een veeent
van Geee-eent!!! Merkwaardig.

merkwaardig één
Enkel de echte kotstudenten genieten van het uit-
gaansleven. Hm, een fabel blijkt. Vier van de 27 prae-
sidiumleden kunnen immers mama’s kookkunsten niet
missen en vertoeven dan ook gaarne thuis. Vanaf nu
zijn Thomas en Thomas, Pierre en Nicolas de
mama’s-kindjes.

merkwaardig drie
Zijn er linkshandige harry’s? Of
ze handig zijn, dat zullen we vol-
gend jaar wel snel merken, maar
alleszins moeten we Nelle, Koen
en Peter V. in de gaten houden.

merkwaardig twee
‘De nieuwe’ leven GEZOND, of
toch bijna... Peter DH blijkt een
verstokte roker te zijn, Nicolas
kan sporadische stress zonder
sigaret niet aan. O ja, er  huist eve-
neens een verstokte niet-roker in
onze rangen, genaamd Tim G.

merkwaardig vijf
Het is zover, invasie van buitenaf.We zitten met twee
Hollandertjes in ons kot, genaamd Manon en Joost.
Yannick zorgt voor het zuiderse tegengewicht, een
halve Fransoos huppelt rond tussen onze geledin-
gen. Maar Nico zalft alle wonden, de Zuid-Afrikaanse
brousse bleek niets voor hem te zijn, en settelde zich
samen met zijn mama en het gezin in ons ‘Belgiekske’.
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BLOND

BRUIN 

ZWART

HAARKLEUR

BRIL

LENZEN

ALLEBEI

NIETS

OOGSITUATIE

BLAUW

GROEN 

BRUIN

GR / BR

OOGKLEUR

DRANK!

SPORADISCH

ONTHOUDER

DRINKGEWOONTES

Ons Inetje, kijkt
enkel door haar
a l lere igenste
oogjes!
Om jaloers op te
zijn,als bril/lenzen-
draagster.

En dan ons in die
goeie ouwe biolo-
gieles maar wijs-
maken dat blauwe
ogen recessief
zijn...Yeah right ! 

Nicolas’ laatste
check-up gaf het
volgende oordeel:
nog geen grijs,
conclusie bruin...

Pierre dacht
eerder in de richt-
ing van ‘EEN
VAT, EEN VAT,
EEN VAT...’



STEENBOK

WATERMAN

RAM

STIER

HOROSCOOP

COMPUTERWETENSCHAPPEN(1)

BOUWKUNDE (3)

ELEKTROTECHNIEK (6)

WERTUIGKUNDE-ELEKTROTECHNIEK (6)

STUDIE
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KREEFT

LEEUW

MAAGD

SCORPIO

BOOGSCH.

INFORMATICA (2)

ARCHITECTUUR ( 6)

NATUURKUNDE (1)

SCHEIKUNDE(2)TH
E C

LA
SH

Last but not least, bij ons onderzoek: DE TEDDYBEREN. Hoezo, de teddyberen? Inderdaad alle-
maal moesten ze op straffe van de dood hun teddybeerfoto mailen. Zussen werden ingeschakeld
vanaf het thuisfront om de favoriete knuffel op te sporen, scènes werden opgebouwd, settingen
uitgetest, zelfs kinderfoto’s werden opgediept...

Helaas dienen we u te melden dat Tim V wel degelijk aan de elektrocutie onderworpen werd.
Gelukkig voor hem neutraliseerden zijn haarkroezels de wisselspanning. Het resultaat?
Hiernaast! 

De logische lettering van de foto’s ? Op de eerste rij, van A tot D, tweede rij van E tot H, derde
van I tot L, vierde van M tot P, vijfde van Q tot T, zesde van U tot X en tenslotte Y en Z.
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1 Peter V
2 Nicolas
3 Peter DH
4 Thomas M
5 Nelle
6 Manon
7 Wim 
8 Tim V
9 Alexander
10 Yannick
11 Kristof 
12 Jan
13 Tim G
14 Sofie
15 Koen 
16 Marnik
17 Pierre
18 Anneleen
19 Katrien 
20 Thomas V
21 Seger
22 Lies
23 Lode
24 Sven
25 Nico 
26 Ine
27 Joost



Den Eddy op de rooster. . . 

Pers: Hallo Eddy. Vandaag stijgt
het kwik boven de 30°.Wat zijn
de verwachtingen voor de
komende dagen?
Eddy: Wel, dankzij een hogedrukge-
bied ten zuiden van Scandinavië,
gekoppeld aan een depressie ten
westen van Ierland, krijgen we een
aanvoer van warme en droge land-
lucht, en dit nog zeker tot volgende
week. Verdere reiken onze voor-
spellingen niet. Maar het is duidelijk
dat de langverwachte zomer nu echt
begonnen is.

Pers: U bent vooral bekend van
het weerbericht op de openbare
omroep. Heeft u nooit een over-
stap naar de VRT, of nu Eén,
overwogen?
Eddy: Sinds ik van Het Laatste
Nieuws de overstap gemaakt heb
naar VTM, heb ik het me nog geen
seconde beklaagd. Ik heb me er
steeds thuisgevoeld en voelde ook
dat ik gerespecteerd werd. Wanneer
ik over staat loop, word ik steeds

aangeklampt door mensen die naar
het weer vragen. Dat bewijst toch
dat de man in de straat mij
vertrouwt.

Pers:We kunnen ons voorstellen
dat u verbitterd ben nu Jill
Peeters met jouw werk gaat
lopen op de VTM. Koestert u
enige wrok?
Eddy: Neen, helemaal niet. Ik word nu
eenmaal een dagje ouder, het is maar
normaal dat VTM een frisse wind wil
laten waaien. De laatste jaren hebben
privé-problemen me bovendien naar
de fles doen grijpen. Ik heb het nu
min of meer wel onder controle,
maar het kan geen kwaad om het wat
rustiger aan te doen. Ik moet ook
rekening houden met mijn fysieke
toestand.

Pers: Mogen we daaruit afleiden
dat u met enige fysieke onge-
makken te kampen heeft? Heeft
u daarom een zitkussentje
meegebracht, heeft u misschien
last van aambeien?
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Maandenlang werd ons landje in de ban gehouden door
de vele regenwolken die zich boven ons hoofd
opstapelden. De situatie zag er zelfs zo belabberd uit,
dat we ons luidop afvroegen wanneer nu die zomer,
waar we allemaal zo naar snakken, zou komen. Wij
besloten ons licht op te steken bij iemand die ons
ongetwijfeld wat wijzer zou kunnen maken, weermonu-
ment Eddy De Mey.
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Eddy: Neen, dat is iets wat ik overge-
houden heb aan mijn uitstapje naar de
zee van vorige week. Een oud
mevrouwtje was ontevreden met het
weer van de voorbije weken en liet
haar hond los op mij.Voor ik het wist,
had die hond zijn tanden in mijn kont
gezet. Ik kan u verzekeren, zoiets doet
geen deugd. Maar dat is niet het enige.
Het voorbije jaar heb ik last van
voortdurende oorsuizingen. Volgens
mijn dokter heb ik in mijn carrière
teveel in de wind gelopen, en heb ik
daardoor een onherstelbare schade
opgelopen aan mijn trommelvlies. Nu
ja, ik zie de ironie er wel van in.

Pers: Een vraag die iedereen zich
wel eens stelt, is Reddy de Mey je
broer? Schaam je je voor zijn
ruige verleden?
Eddy: Er zijn maar weinigen die dat
weten, maar Reddy is wel degelijk
mijn halfbroer. We hebben dezelfde
vader. Dat onze voornamen zo gelijk-
end zijn, is puur toeval. Het klopt dat
Reddy een moeilijke periode heeft
beleefd. Nadat ze hem verplicht
hadden op prepensioen te gaan,
geraakte hij de controle over zichzelf
kwijt. Hij is toen bij mij troost komen
zoeken. Dat was vlak voor het spijtige
incident waarbij hij zijn dementerende
echtgenote had toegetakeld met een
bezemsteel. U begrijpt dat ik me toen
rot heb gevoeld.

Pers: Is het zo dat u aan de drank
bent geraakt?
Eddy: Inderdaad. Ik heb toen wel

meerdere stomme dingen gedaan.
Mijn vrouw kon het niet meer aanzien
hoe ik mezelf in de vernieling dreef en
heeft me toen ook verlaten. Ik was
toen volledig het noorden kwijt. Ik
heb in die periode al mijn geld ver-
speeld aan, hoe noem je dat, vrouwen
van lichte zeden.Toen zat ik echt diep.

Pers: Maar je bent er blijkbaar
weer bovenop geraakt?
Eddy: Ik zei toen tegen mezelf,
"komaan Eddy, verman jezelf".
Sindsdien heb ik me elke dag verzorgd
en het heeft geloond, want sinds kort
is mijn vrouw teruggekeerd. Ik word
wel nog elke dag herinnerd aan die
donkere periode, want onlangs is uit-
gekomen dat ik een buitenechtelijke
dochter heb, Tatiana. Maar ik laat me
niet meer uit mijn lood slaan. Het is
een nieuwe Eddy die jullie nu voor
zich zien zitten. En ik heb me
voorgenomen weer 100% van het
leven te genieten.

Mogen wij jou van harte alle succes
toewensen met het vervolg van jouw
carrière! Bedankt voor dit interview.

Frank / Sabine
VTM / VRT

Johnie Walker / J&B
Noordzee / Atlantische Oceaan

Verse maatjes / verse mosselen
Benidorm / Gran Canaria



Kleuren: geel - blauw - groen
Opvallendste kenmerk: Rond-
borstige deernes met Braziliaanse
vlag tentoongespreid over de hele
breedte van hun boezem. Een waar
toonbeeld van vaderlandsliefde.
Favoriete dansmove: samba
Aantal overnachtingen: 52.000
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Gedurende een maand wordt Duitsland gekleurd met de vele voetbalkunstjes en fantasietjes die
de gladiatoren van vandaag opvoeren voor het oog van de wereld. Maar wie echt kleur geven
aan het anders zo ééntonige land, zijn de miljoenen fans die de mannelijke torso's van hun
geliefde spelers komen aanschouwen. Ieder van de hoogste top tot de kleinste teen gehuld in
de nationale klederdracht, het levert unieke beelden op. Een overzichtje van de meest
frivole fanatiekelingen lijkt ons hier wel op zijn plaats.

BR
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Kleuren: wit - blauw - rood
Opvallendste kenmerk: Fors-
gebouwde mannen, die er niet voor
terugdeinzen om rake klappen te
verkopen aan onschuldige omstaan-
ders. Niettemin zijn ze met hun
oproep 'don't mention the war' een
toonbeeld van vredelievendheid.
Worden steeds met open armen
ontvangen.
Favoriete dansmove:
de 'silly walk'
Aantal overnachtingen: 39.000

EN
GE
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ND

Kleuren: blauw - wit - oranje
Opvallendste kenmerk: Ver-
blinden spelers én scheidsrechter
door het constante geflits van hun
camera's. Door hun gestalte worden
ze genoodzaakt recht te staan op
hun zitjes. Hilariteit in het geval van
klapstoeltjes.
Favoriete dansmove: de Samurai
dans

JA
PA

N
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Kleuren: groen - rood - wit
Opvallendste kenmerk: Sombre-
ro's met de grootte van een stevig
uit de kluiten gewassen schote-
lantenne, waardoor supporters in
een straal van 5m hun zicht belem-
merd wordt. Weinig geliefd bij hun
medesupporters. Scoren dan wel
weer goede punten met hun vrolijke
Mariachi liederen.
Favoriete dansmove:
the Mexican hat dance

Aantal overnachtingen: 35.000

ME
XI

CO

Kleuren: geel - groen - blauw
Opvallendste kenmerk: Deze
tegenvoeters laten zich vooral
opmerken door hun averechts
gedrag. Ze zingen steeds mee met
het verkeerde volkslied, ze zijn stil
als hun ploeg scoort en juichen als
de tegenploeg scoort.
Favoriete dansmove:
de kangoeroedans
Aantal overnachtingen: 12.500 AU

ST
RA

LIE
Kleuren: oranje - oranje
Opvallendste kenmerk: Maken
er de slechte gewoonte van hun
campers vlak voor het stadion te
parkeren, waardoor ze rechtstreeks
het stadion kunnen binnenstappen.
Zingen om de haverklap 'het is stil
aan de overkant', wat steevast zijn
effect mist aangezien zij de enigste
zijn die begrijpen wat ze zingen.
Zorgen steeds ook voor een eigen
orkestje.
Favoriete dansmove: de vogelt-
jesdans
Aantal overnachtingen: 12.500

NE
DE

RL
AN

D
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Ontdek je buur zijn karakter
WATERMAN
Tegelijkertijd ben je tolerant en een tikje arrogant. Relativeren gaat je goed af,
maar je stoot velen voor het hoofd met je betweterigheid! Ons advies, leer wat
meer respect te hebben voor je medemens.

VISSEN
Iedereen prijst je inlevingsvermogen, maar je moet wat vaker met eigen ideeën
op de proppen komen. Je ben poëtisch, spiritueel en muzikaal aangelegd, maar
je mag je niet teveel in eenzaamheid wentelen. Ervaar de liefde als de essentie
in je leven!

RAM
Je houdt van actie en initiatief nemen, maar tegelijkertijd heb je ruimte nodig
om je vrij te kunnen bewegen. Je durft al eens te dralen en daardoor gaan er
kansen aan je neus voorbij. Ons advies: laat het verleden los en zet nieuwe
stappen!

STIER
Je gaat steeds weloverwogen te werk, maar misschien moet je af en toe toch
wat meer afgaan op je gevoel. Jouw kwaliteiten zijn je betrouwbaarheid en jouw
artistieke kant, maar als het erop aan komt, steek je vaak je kop in het zand.
Gooi die remmen los!

TWEELINGEN
Jouw levendigheid en geestig karakter springen in het oog. Je bent tevens veel-
zijdig en vlug van begrip. Jouw mindere kant is dat je steeds te laat reageert
wanneer iemand je een vuistslag probeer te verkopen. Heb misschien wat meer
plezier in het leven! 

KREEFT
Je bent steeds gastvrij en meelevend en je voelt je vlug persoonlijk betrokken.
Je hebt echter nood aan een prettige sfeer waarin je je thuis voelt, en je durft
al eens de toekomst somber in te zien. Heb wat meer zelfvertrouwen!

LEEUW
Jouw natuurlijke uitstraling opent deuren. Je hebt vaak nood aan een stimulans,
maar eens je op gang bent, kan je ergens warm voor lopen. Onze raad: geniet,
maar met mate, voor je je hoofd dreigt te verliezen.
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MAAGD
Bescheidenheid en hulpvaardigheid sieren je. Af en toe wat meer orde
scheppen zou je niet mis staan. Je neemt vaak teveel hooi op je vork, waardoor
je maar half werk levert. Onthou, het leven kan een feest zijn!

WEEGSCHAAL
Je bent tactvol en charmant, maar onpartijdigheid staat niet in je woordenboek.
Je gaat smaakvol en elegant door het leven en blijft steeds rechtvaardig en
objectief. Maar hou toch eens op met dat constante getwijfel aan jezelf! 

SCHORPIOEN
Je komt doorgaans energiek uit de hoek, maar je kan pas tot bloei komen in
een veilige omgeving. Je  bent gedreven en intens voelend, maar pas op dat
anderen zich niet teveel inmengen. Probeer in de toekomst misschien wat weer
inspiratie te verwelkomen.

BOOGSCHUTTER
Je gaat losjes door het leven, maar het zou geen kwaad kunnen om wat vaker
meer doelgericht te werk gaan. Jouw humor en optimisme zijn ware troeven,
maar we raden je aan wat meer avontuur in je leven te brengen.

STEENBOK
Je straalt rust en sereniteit uit. Je bent steeds sober en stipt en je gaat nooit je
verantwoordelijkheid uit de weg. We willen je alvast waarschuwen voor
stoorzenders in je omgeving.Trakteer je vrienden eens!



Waterman
In 'delegeren' zit het woord 'eren'. Denk daaraan als je nog
eens iemand commandeert. En ga er maar vanuit, wie de bal
kaatst, mag hem terugverwachten.

Vissen
Er is licht aan het einde van de tunnel. Bijt nog eventjes op
de tanden, want na regen komt zonneschijn! Vergeet niet op
je lijn te letten.

Ram
Klamp je naaste aan en ga samen iets drinken. Je weet nooit
of er iets kan bloeien.Wees echter niet te opdringerig, of
je kan met je gat op de blaren zitten.

Stier
Je laat je zien van je meest creatieve kant, maar niet
iedereen kan dit smaken. Laat de mensen wat meer ge-
nieten van die stralende glimlach van je!

Tweelingen
De soep is nooit zo heet als ze geschonken word.
Niettemin kan je je toch gemakkelijk verbranden, dus pas
op!

Kreeft
Neem het de mensen niet kwalijk als ze je verjaardag ver-
geten zijn, missen is menselijk! Geef een vreemde eens een
bloemetje.

Leeuw
Hou je hoofd erbij als je uitgaat, iemand zou wel eens mis-
bruik van je te durven maken. Iemand heeft een oogje op
jou, wees er niet blind voor!

Maagd
Je krijgt binnenkort schitterend nieuws.Vier dit op gepaste
wijze! Maar denk niet dat je geluk van lange duur zal zijn,
nieuwe bezems vegen niet altijd schoon.

In de sterren geschreven…
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Steenbok
Niets kan je uit je lood slaan, evenmin een mogelijke
tegenslag die om de hoek loert. Bied je naaste wat vaker je
hulp aan, ze kunnen het gebruiken.
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Weegschaal
Hoge bomen vangen veel wind, maar flexibel als je bent,
doorsta je de storm.Voel je vrij om eens wat aan je look te
doen.

Schorpioen
Het leven loopt niet altijd over rozen, maar wees blij, zo
ontwijk je de doornen! Confronteer je geliefde met je
frustraties, eerlijk duurt het langst.

Boogschutter
Speel je troeven uit, voor je het weet kan je oogsten wat je
gezaaid hebt. Er ligt alleszins heel wat moois in het ver-
schiet.

Je
 ke

nt 
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el 
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In een nostalgische bui

weekendcivielke * 46

Gent, een stad door welke vele
studenten zich dagelijks als mieren
een weg banen, maar weinigen die je
zullen kunnen zeggen wat haar zo
uniek maakt. Is het door de zon die
zich ongevraagd op mijn bleke huid
stort - opdringerig als ze is - of door
het minderen, zij het tergend lang-
zaam, van de stapel onverwerkte
cursussen, maar in een vlaag van wel-
behagen wil ik graag een poging
wagen. Er is steeds wel een park, een
oase van groen, dat voor je neus
opdoemt bij het omdraaien van de
hoek. Een plek waar je met zeven-
mijlslaarzen heen kan stuntelen
wanneer de temperatuur in je
hersenpan weer eens het kookpunt
bereikt heeft. Zeg nu zelf, het is een
geruststellende gedachte om te
weten waar je heen kan vluchten
alvorens je jouw kotgenoten dreigt te
versmachten in de stoom die je oren
verlaat.

Ik kan me geen beter plekje inbeelden
dan een bankje onder een treurwilg -
what's in a name - om eventjes te
vegeteren na een mondeling examen
waar de prof je met een smalende
glimlach heeft wandelen gestuurd. Die
proffen, je moet het hen nageven, ze
zijn er wel in bedreven om je volledig
in het ongewisse te laten. Zijn het
aanvankelijk slechts doemscenario's
die door m'n hoofd spoken, dan
moeten deze al vlug plaatsmaken
voor engelengezang en kla-
roengeschal opgewekt door de
natuurlijke kalmte die een park
uitademt. Maar als ik dacht dat alleen
m'n hoofd de heilzame werking zou
ondervinden, merk ik vlug dat ik het
bij het verkeerde eind heb, wanneer
mijn maag in opstand komt. In dit
soort situaties is paniek zelden een
goede raadgever. Als een volleerd
soldaat die niet zonder zijn wapens
ten oorlog trekt, breng ik aalvlug mijn
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versbelegd broodje in aanslag en val ik
zonder twijfelen aan. Als er al een
tomaat is die denkt te kunnen
ontsnappen aan mijn oorlogspad, dan
druk ik die hoop met een flukse
knauw de kop in.

Eens dit smakelijk broodje zich achter
mijn kiezen bevind, kan ik eventjes de
tijd nemen om de omgeving te
observeren. Enkele meters verder aan
mijn linkerkant zit een groepje
schoolmeisjes te keuvelen, met hun
maagdelijk witte benen - die ze
wellicht voor het eerst dit jaar aan de
buitenwereld laten zien - onder zich
getrokken. Al snel gaat het keuvelen
over in giechelen en mede stijgt ook
het volume. Ik vang wilde plannen op
- hoe kan het ook anders - om
diezelfde namiddag enkele winkels
onveilig te maken. Blijkbaar hebben ze
net hun laatste examen gehad. Ik ga
ervan uit dat ze mijn tandengeknars
hebben opgevangen, want het volume
zakt alweer onder de toelaatbare
grens. Een moeder vergezeld van 2
kleine spruiten - een jongentje en een
meisje, elk met een ijsje in de hand -
bewandelt het pad voor mijn neus. Ze
vraagt hen hoe de schooluitstap van
de vorige dag was. Kirrend van
enthousiasme doen ze hun verhaal uit
de doeken, waarbij ze door elkaar
onsamenhangende flarden spuien van
wat ongetwijfeld een onvergetelijke
dag in hun nog prille bestaan moet
geweest zijn. Ik denk terug aan die
tijd, ook ik heb ooit zo'n dag beleefd.
Mijn gemoed schiet vol, de nostalgie

wordt mij teveel. Ik krijg een vragende
blik van één van die kindjes, het
jongentje, die niet begrijpt waarom op
zo'n mooie dag een traan over mijn
wang bengelt.

Maar wat ik wellicht niet zou
uitgelegd krijgen, is dat het een traan
van geluk is. Ik denk aan al het moois
in het verschiet. Weldra liggen de
examens weer achter de rug en ga ik
een deugddoende vakantie tegemoet.
En wat meer is, het komende jaar valt
mij de grote eer te beurt - en tegelijk-
ertijd de grote uitdaging - om het
niveau van het sinds jaar en dag
gerenommeerde 't Civielke naar
ongekende hoogtes te tillen. Ik haal
mijn kanten zakdoek boven en snuit
eens flink mijn neus. Een gelukzalige
glimlach vult mijn gelaat en de
pretlichtjes in de ogen van het jongen-
tje vertellen me dat hij dit wel
begrijpt. Gulzig likt hij verder aan zijn
ijsje.

Het park van de toekomst...



Begin maar al te blozen
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Het nieuwe praesidium zette hun beste beentje voor.
Met in extremis onze Jan, dezelfde nacht nog liep zijn
tekstje binnen op de persdienst. Seger maakte zijn
vergeetachtigheid goed door een tekstje buiten formaat . .

Onze afgedankten/IVAGO’tjes stuk voor stuk zwicht-
ten ze voor onze smeekbedes tot schrijven, 19 (inderdaad
19 !) schrijvers voor een kettingtekst, een mooie prestatie
en een bom van een tekst.

Delfien Vandenabeele bewees zich nu reeds fantastisch
als aanvoerdster in het bataljan der persmedewerkers.
We zitten gegarandeerd safe... Geen enkele komma zal
misstaan, en de psycholoog moeten we nu ook niet meer
betalen.

Louis Nelen, de grapjas in het legioen van pers.
Be aware, jullie zullen volgend jaar nog sterven door de
humor. Moeha.

Jannes en Marnik, om ons te voorzien van een energie-
rijke maaltijd op het terras.

Alle curieuzeneuzemosterdpotten, die ofwel met de
planning gingen lopen, of met geprinte proefdrukken, en zo
toch wel hun goedkeuring affirmeerden. Een hele gerust-
stelling, zelfs van ver vonden ze het naar het sublieme
neigen.Waarom subliem? Wij deden hen namelijk geweld
aan, om het boekje terug te krijgen. (cfr. onderhoor eerste
proef archie voor deze zin als je voelt dat je niet volledig
mee bent, je krijgt meteen een hele filosofische uitleg)

Beatrix, omdat ze voor inspiratie zorgde tot schrijven van
een voorwoordje.

En natuurlijk Dennis, met argusogen volgde hij de evolu-
tie, en gaf steeds handige kritiek. Evenwel is hij ook mee te
rekenen in de categorie curieuzeneuzemosterdpotten...



Eentje om het af te leren. . . , geniet nog van het weekend en van de vakantie ! 
See you in september. . . 
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