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Welke zatlap ben jij? 
Je weet uiteraard dat je er een 
bent, ontdek hier wat voor een! 

Ik verveel mij! 
Raadsels en spelletjes, slapeloze 
nachten gegarandeerd!

Valentijn?
Ahja fuck! Een cadeau om zelf snel 
ineen te knutselen zodat het lijkt 
alsof je het niet vergeten was! 

Shit pee, niks om 
teeten! 
Een lekker en eenvoudig  
(milieuvriendelijk) recept! 

En nog veel meer… 

 

Dit boekje 
is voor:
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Het voor(zitters)woord 
 
Beste Splinteraar/Splinteres, 
 
Eerst en al proficiat met uw jeugdhuiskeuze. Het is bediscussieerbaar of JH Splinter al dan niet 
het beste jeugdhuis van Vlaanderen is, maar zelf geloven we graag van wel . 

Met dit boekje pikken we een lang vervlogen traditie van jeugdhuis Splinter opnieuw op. Ik 
herinner mij nog vaag de tijd wanneer ik als kersvers lid van jeugdhuis Splinter het boekje in de 
bus kreeg. Vol met verhalen, artikels en andere info geschreven door de medewerkers van 
toen. Ergens tussen de gloriedagen aan de Ninoofsesteenweg en de verhuis naar Strijtem 
centrum is deze traditie jammer genoeg verloren gegaan. Tot nu! Dit is het eerste van een 
lange reeks literaire hoogstandjes die je (als je lid bent) 3-maandelijks in de bus mag 
verwachten of gewoon in het jeugdhuis zelf kan terugvinden. 

Wat mag je verwachten van ’t Splinterken? De bedoeling is te zorgen voor entertainment en 
nuttige tips en weetjes over het jeugdhuis, zijn vaste klanten en hun leefwereld. Meer 
concreet: wist-je-datjes, voorbije en komende activiteiten, kook- en leeftips, foto’s, 
wedstrijden, columns, een vervolgverhaal,… Met andere woorden, meer dan genoeg om voor 
bezigheid te zorgen in deze barre wintermaanden. 

Enkel actieve leden zullen ’t Splinterken in de bus krijgen. Met actieve leden bedoelen we 
leden die in het bezit zijn van een (niet vervallen) lidkaart.  Is je lidkaart vervallen dan kan je 
deze heel eenvoudig laten vernieuwen. Dit kost €3 en kan je gewoon aan de toog van het 
jeugdhuis vragen. Buiten dit fantastische boekje krijg je met jouw lidkaart ook volgende 
voordelen: 

- Gratis drankje elke eerste vrijdag van de maand, 
- Korting op activiteiten, 
- Een aanzienlijke verhoging van je street credibility in Roosdaal en omstreken. 

Tot op de volgende Splinteractiviteit of caféavond! 

Uw fiere voorzitter 

Tim 
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De Splinter Awards 2012! 

De winnaars van de Splinter-gerelateerde awards zijn reeds bekend, maar de 
resultaten van de algemene awards zijn nu pas geteld. De Splinteraars 
hebben talrijk gestemd, waarvoor dank! Hieronder de winnaars van de 
algemene awards 2012. “Beste & zaatste” Splinteractiviteit zijn op een of 
andere manier niet aan bod gekomen tijdens de uitreiking in het jeugdhuis, 
een kleine rechtzetting volgt dan ook. 

Beste film: The Broken Circle Breakdown, Skyfall 

Beste boek: Watervrees tijdens een verdrinking (Herman Brusselmans) 

Beste cd: Rats (Balthazar) 

Beste band nationaal: Triggerfinger 

Beste band internationaal: Foo Fighters 

Beste nummer: Happiness (Sam Sparro) 

Beste festival/optreden: Pukkelpop, Graspop, Bulls on Parade (JH Splinter) 

Beste tv-programma nationaal: Quiz Me Quick 

Beste tv-programma internationaal: Game of Thrones 

Beste acteur/actrice nationaal: Matthias Schoenmakers, Tine Embrechts 

Beste acteur/actrice internationaal: Peter Dinklage (Game of Thrones), Steve 
Buscemi (Boardwalk Empire) 

Beste radioprogramma: De Afrekening 

Aangenaamste radiopresentator/presentatrice: Otto-Jan Ham, Gunther D, 
Ayco Duyster, Siska Schoeters 

Lul van het jaar: Bashar al-Assad, Garry (EX-buurman JH. Besloot na 
geluidsreducerende maatregelen om te verhuizen. Woont nu vlak naast de 
luchthaven.) 
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Domste trend van het jaar: Gangnam Style, verkeersagressie, One Direction, 
dubstep à la Skrillex, 50 Shades of Grey 

Beste trend van het jaar: smartphone-apps? Pedro Poublon? 

Held van het jaar: Barack Obama 

Antiheld van het jaar: Patrick Geryl, Thomas De Koster 

Leukste Splinteractiviteit: Splinter Time 

Zaatste Splinteractiviteit: Seniorenavond 

Enkele Side Awards: 

Aanstekelijkste lach: De Pet 

Beste vriendschappelijke jeugdhuis: JH Guuk 

Minst vriendschappelijke jeugdhuis: JH Stam X 

Schoonste slaper: Tim Devits 

Beste dronken chauffeur: Charlien De Ridder 

Beste cocktail: E Jenske 

Beste cocktail voor platte poepers van te krijgen: E Jenske 

Beste resident dj: Des Animaux 

Slechtste-en-foutste-“dj”-die-zich-wel-volledig-“smijt”-en-het-gratis-doet-
en-het-daarmee-toch-wel-wat-goedmaakt: Fools Don’t Party 

Beste klimpartij boven de toog (zonder te vallen): Joost Geeroms 

Beste klimpartij buiten de Splinter (wel gevallen): Joost Geeroms 

Beste Duveldrinker: Thomas De Koster 

Beste litteken: Dieter Mincke 

Grootste zagen: de mékes van de KLJ 

Slechtste rokers: de mékes van de KLJ 
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Tapper(s) van het 
seizoen 

 
Gewonnen voor het laatste seizoen van 2013: 

 

KLAAS DEVITS 
& 

SIEN VAN ISTERDAEL 
 

Zij wonnen elk een fles heeeerrrrrrlijke K3-
champagne,* 

Maar nog veel belangrijker: ONZE EEUWIGE DANK! 
Wil jij ook kans maken op een tapper-van-het-

seizoen-overwinning? 
Spreek dan iemand van de medewerkers aan of stuur 

een mailtje naar bestuur@jhsplinter.be en laat ons 
weten dat je eens (mee) achter de toog wil staan! 

 
* Tenminste, ze zouden dit gewonnen hebben moest de loempste van de twee awards-
presentatoren niet 1 van de flessen van zijn trap laten vallen hebben.   
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Hé, het is ok… 

DE MANNELIJKE EDITie 

  

… om het spijtig te vinden om te 
zien dat iemand die ge niet leuk 
vindt in een relatie is. 

… om na half geschoren te zijn 
even Two-Face te spelen alvorens 
verder te doen. 

… om in de Splinter naar de 
vrouwen-wc te gaan omdat 
daar de bril altijd lekker 
warm is. 

… om in die vrouwen-wc  
ook uw creatie eens te 
bewonderen alvorens uw 
gat af te kuisen. 

… om in het openbaar 
aan uw ballen te 
krabben door uw 
handen in uw zakken 
te steken. 

… om als een gentleman 
dames voor te laten gaan, 
enkel om eens goed naar hun 
kont te kunnen kijken 

… om blij te zijn als ge zijn 
vriendin facebookt en ge ziet 
dat ze ne lelijken draak is.

… om het dan toch weer spijtig 
te vinden als ge ziet dat ze dikke 
tetten heeft.
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EFKES LACHEN TUSSEN DE ZWARE LECTUUR DOOR 

Een eenzaam wijveken van rond de 70 besloot dat het stilaan tijd werd om ne vent 

te zoeken. Ze besloot om de volgende advertentie in een lokaal krantje te zetten: 

VENT GEZOCHT! MIJN LEEFTIJDSGROEP (70’s), MAG MIJ NIET SLAAN, NIET 

GANS DE DAG ROND MIJN GAT LOPEN, EN MOET NOG ALTIJD GOED IN BED 

ZIJN. GELIEVE JE PERSOONLIJK AAN TE BIEDEN. 

Enkele dagen later hoorde ze haar deurbel. Tot haar grote ontzetting zag ze in de 

deuropening een grijsaard zonder armen en benen in een rolstoel zitten. 

Het oude besje zei: “Ge verwacht toch niet serieus dat ik u overweeg he? Kijk naar 

uzelf… ge hebt geen benen!” De oude man lachte. “Dan kan ik ook ni gans de 

dag rond uw gat lopen he…” 

Ze snoof. “Ge hebt geen handen ook…” 

Alweer glimlachte de oude man. “Dus kan ik u ook geen pak slaag geven.” 

Ze trok haar wenkbrauw op en overwoog wat de man had gezegd terwijl ze hem 

bekeek. Na enkele ogenblikken vroeg ze: “En de bedprestaties?” De oude man 

leunde achterover en een brede grijns verscheen op zijn gezicht. “Ach, hoe heb ik 

aangebeld denkt u?” 

In de bekende bioscoop Pinekolis: 
“Twee kaartjes voor de film alstublieft!” 
“Euhm… Voor de Hobbit?” 
“DAS WEL MIJN VROUW HE MAAT” 

Een man belt naar zijn baas en zegt dat hij niet kan komen werken vandaag 
omdat hij zich niet goed voelt. De baas zegt:” Da gaat ni he manneken, we 
hebben u echt nodig vandaag. Als ik mij eens ni zo goed voel zeg ik aan 
mijn vrouw da ze mij nen blow job geeft. Werkt elke keer! Waarom 
probeert ge da eens ni, dan ziet ge maar hoe ge u voelt!” Een uur later 
krijgt de baas opnieuw telefoon en hij hoort: “Ik laat even weten dat ik op 
weg ben naar werk! Ik voel me inderdaad een pak beter, ik kan amper 
geloven dat dat werkte! Trouwens, chique villa!” 

Ken je zelf een goeike? -> redactie@jhsplinter.be! 
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Facebookreacties van het seizoen 
Hanne beschikte duidelijk over inside information en wist al welke 
titel Charlien (onder andere) in de wacht zou slepen op de Tijdloze! 

 
Een ietsiepietsie jaloers jeugdhuisbezoeker van de oude garde?... ;-) 

 

 
Hoera! Enthousiaste medewerkers/leden!
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DOSSIER MILIEU 
Wil je ook je steentje bijdragen en werken aan een beter milieu? Volg 
dan deze eenvoudige tips! 

1. Eet biologisch gekweekt seizoensfruit en -groente. Zo hoeft 
voedsel niet lang bewaard te worden en worden er geen 
vervuilende producten op je maaltijd gespoten. Seizoensfruit en 
–groente is vers, bevat lekker veel vitaminen en is dus zeer 
gezond! 

2. Wees zuinig met je verwarming. Trek eens een extra trui aan in 
plaats van de verwarmingsknop hoger te draaien. 

3. Kies  voor Belgische producten. Transport van goederen is 
immers erg slecht voor het milieu. Je kiest zelfs beter voor niet-
seizoensproducten die in België werden gekweekt en bewaard, 
dan voor seizoensfruit en -groente uit andere (verre) landen. 

4. Eet regelmatig vegetarisch. Dierlijk voedsel betekent immers 
veel uitstoot van CO2. Als je toch vlees eet, kies dan voor 
gevogelte of varken. Runderen zijn belangrijke producenten van 
CO2 en dus best te vermijden. 

5. Zet op vrijdag- en zaterdagavond je verwarming volledig uit en 
kom naar het jeugdhuis! Zo hoeft er slechts één ruimte te 
worden verwarmd. Goed voor het milieu en voor je 
energiefactuur (maar helaas niet per se voor je portemonnee…)! 

Woon je in Gent? Denk er dan eens over na om biologisch gekweekte 
groente- en fruitpakketten te bestellen via De Wassende Maan. Meer 
info op www.dewassendemaan.be!  
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SEIZOENSGROENTEN 

Januari Februari Maart 
Aardappelen 
Aardpeer 
Knolselder 
Koolraap  
Paddenstoelen 
Pastinaak 
Pompoen 
Prei 
Raap 
Rammenas 
Rode biet 
Rodekool 
Savooikool 
Schorseneren 
Spruiten 
Uien 
Veldsla 
Witlof 
Wittekool 
Wortelen 

Aardappelen 
Aardpeer 
Groene selder 
Knolselder 
Koolraap  
paddenstoelen 
Pastinaak 
Pompoen 
Prei 
Raap 
Rammenas 
Rode biet 
Rodekool  
Savooikool 
Schorseneren 
Spruiten 
Uien 
Veldsla 
Witlof 
Wittekool 
Wortelen 

Aardappelen 
Bloemkool 
Groene selder 
Knolselder 
Koolraap  
Paddenstoelen 
Pastinaak 
Pompoen 
Prei 
Raap 
Radijs 
Rammenas 
Rode biet 
Rodekool 
Savooikool 
Schorseneren 
Spinazie 
Spruiten 
Uien 
Veldsla 
Witlof 
Wittekool 
Wortelen 

 

VEGETARISCH RECEPT MET SEIZOENSGROENTEN: 

Tagliatelle met pastinaak (bereidingstijd: 25 minuten) (bron: Colruyt) 

Benodigdheden (voor 3 à 4 personen): 

- 500 g tagliatelle 
- 250 g champignons 
- 2 stukken pastinaak 
- 2 teentjes look fijngesnipperd 
- 1 el olijfolie 
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Werkwijze: 
1. Kook de pasta al dente 
2. Snij de champignons in schijfjes en de pastinaak overlangs in acht 

stukken. Pastinaak hoef je niet te schillen, gewoon goed wassen 
volstaat. 

3. Stoof de look, de pastinaak en de champignons in olijfolie. Bevochtig 
de groenten met witte wijn als ze mooi bruingekleurd zijn. 

4. Voeg de room toe, laat inkoken en kruid met peper en zout. 
5. Voeg de pasta aan de saus toe als die de gewenste dikte heeft. 
6. Serveer met verse basilicum. 

 

WIN WIN WIN 

Maak een lekker én milieuvriendelijk gerecht klaar, neem er een leuke 
foto van en mail het recept en de foto naar wedstrijd@jhsplinter.be! 
Maak zo kans op één van de drie gratis groentepakketten van De 
Wassende Maan! LET OP: deelnemen kan slechts tot zondag 10 
februari 2013! 
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VALENTIJN 
Nog op zoek naar iets origineels om je lief (of iemand waar je een oogje 

op hebt… (of anders uw moeder)) mee te verrassen? 

Hier lees je hoe je leuke sleutelhangers kan maken van een oud 
tafelkleed (of andere overschotjes van stof)! 

Dit heb je nodig: 
• tafelkleed/stof 
• Lintjes 
• Schaar 
• Naald 
• Draad 
• Vulmateriaal 
• Sleutelring 

Zo maak je de sleutelhanger: 
1. Teken op papier een hart van 
ongeveer 8 x 8 cm.  
2. Knip dat hart uit en leg dat 
op het tafelkleed/stuk stof. 
Probeer twee mooie stukjes van 
het tafelkleed of stofje te kiezen 
en teken het hart hier 2 x op 
over. 
3. Knip de harten uit. Knip ook 
wat leuke lintjes: 1 voor de 
sleutelring en een paar extra 
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voor als versiering.  
4. Plak die lintjes eerst vast met een klein stukje plakband. Het is 
nogal vervelend als de lintjes bij het naaien er steeds tussenuit 
vallen.  
5. Leg de harten op elkaar met de mooie kant naar buiten en naai 
dit vast met een dikke naald en de festonneer steek. Maak de 
gaatjes niet te dicht bij elkaar want dan zou het kunnen scheuren.  
6. Vul het hart licht op, met fiberfill of ander vulmiddel en naai 
het dicht.  

7. Voeg nu nog een sleutelring toe 
aan de bovenkant en klaar is kees! 

 

Deadline 
1/04/2013 

Wil je zelf een artikel of andere nonsens schrijven voor in 

’t Splinterken? Stuur het naar redactie@jhsplinter.be.  

En doe het voor het te laat is…   
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HOT OR NOT? 
Over het algemeen is het jeugdhuis een plaats waar fashionista’s zich thuis 
voelen. De modale Splinteraar heeft goede smaak en een neus voor mode. 
Strijtem is dan ook een plaats waar trends worden gezet, maar af en toe zakt 
de stijlbarometer zelfs daar onder nul. Wat vind jij van volgende trends, die 
we gespot hebben in Splinter: hot or not?  

 

De baret voor mannen. Toon is alvast fan!  

 

Deze jongedame kiest resoluut voor volle wenkbrauwen. Weg met dat 
pincet! 
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Ook het volumineuze kapsel is terug van weggeweest.  

 

 

En om bij de kapsels te blijven: Brent en Koen lijken zeer onder de indruk te 
zijn van elkaars gelkapsel. 

 

Wat vind jij? Hot or Not? Stuur een mailtje naar redactie@jhsplinter.be met 
daarin of jij deze vier gespotte modetrends Hot vindt of toch maar NOT!
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Raadsels 
Een paar raadselkens tegen de verveling tijdens de lange winteravonden! Stuur jouw oplossing voor de raadsels naar redactie@jhsplinter.be en win mooie prijzen! Er is een prijs per raadsel dus niet getreurd als je er een niet vindt!   
In een internaat zitten 200 jongens. Ze gaan niet naar huis tijdens het 
weekend omdat hun ouders hen niet leuk vinden. Ze komen slechts 3 keer 
per dag allemaal samen, namelijk tijdens het ontbijt,  middagmaal en 
avondeten, waar ze alfabetisch gerangschikt zitten. Gedurende de rest van de 
dag volgen ze lessen in groepjes van 20, ook op alfabetische plaatsen. Op een 
bepaalde dag, namelijk maandag, komt het schoolhoofd tijdens het ontbijt de 
eetzaal binnen. Hij heeft de volgende mededeling: 

Schoolhoofd D. Irecteur: “Sommigen van jullie hebben de schoolregels 
geschonden. Hiervoor zijn jullie gestraft door god: deze heeft jullie haar roze 
geverfd. Deze jongens moeten uit eigen beweging aan het einde van een 
maaltijd bij mij komen van zodra ze zeker zijn dat zij de regels geschonden 
hebben om hun excuses aan te bieden. Geen van jullie mag aan de anderen 
vertellen welke hun haarkleur is, zelfs als hen ernaar gevraagd worden. Dit 
mag ook op geen enkele manier indirect gebeuren.” 

Meneer Irecteur weet dat er 35 jongens de regels overtreden hebben, maar 
buiten hem weet niemand dat. Geen van de jongens kent de regels exact 
aangezien het regelement bestaat uit een boek met 231 pagina’s. Bovendien 
zijn er geen spiegels in het internaat, en wordt het bestek er zo slecht 
afgewassen dat het onmogelijk is om er je haarkleur in te zien. Alle jongens 
hebben een even grote intelligentie en zullen dus hetzelfde  
redeneren. Ook hebben ze allemaal heel erg kort haar.  

Wanneer zullen de jongens zich aanbieden bij meneer Irecteur? 
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Op een trein zitten drie mensen met het raampje open. Na het doorrijden 
van een tunnel waarin werken aan de gang waren hebben de alle drie roet op 
hun gezicht. Ze zien elk de andere twee hun gezicht en ze beginnen alle drie 
te lachen. Na enkele ogenblikken stopt de slimste van de drie met  
lachen en begint zijn gezicht af te vegen. 

Hoe wist hij dat zijn gezicht ook vuil was? 

 

 

Je bent op reis naar het exotische Chakamakanië en nadat je 5 outfits vol 
gezweet hebt, beslis je om eens lekker in uwe puren te gaan zwemmen. Op 
het moment dat het laatste kledingstuk uitvliegt, staan er echter plots 15 
flikken rond u en word je weggebracht naar de gevangenis, waar je 
geïnformeerd wordt over het verbod op naaktzwemmen. Wanneer je 2 
weken later voor de rechter gebracht wordt, zie je hoe het Chakamakanische 
gerechtssysteem werkt: er wordt op een papier “DOOD” geschreven (in het 
Chakamakaans weliswaar), en op een ander papier “LEVEN” en deze worden 
in een typische Chakamakaans hoofddeksel gestoken. Na het pleiten, wat een 
formaliteit is, zal jijzelf blind een van de twee papieren moeten kiezen. 
Tijdens de rechtszaak komt er een advocaat in je nek hijgen, extra 
ongemakkelijk aangezien je nog steeds in uwe puren zit, en hij zegt dat hij het 
papier met “LEVEN” vervangen heeft door een papier met “DOOD”. Je 
spreekt bovendien geen woord Chakamakaans en kan niets uitleggen of 
vragen. Je kan ook niet alle twee de briefjes eruit halen om aan te tonen dat 
er gesjoemeld is.  

Hoe kan je je redden uit deze situatie?  
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Er zitten 10 vrouwelijke jeugdhuisbezoekers aan de toog in JH Splinter (het is 
waarschijnlijk Sex and the City- avond ofzo…). Ze zijn een klein beetje lastig 
aan het doen omdat ze al hun geld al uitgegeven hebben aan drank maar nog 
steeds heel dorstig zijn, en ook gewoon omdat dat is wat de gemiddelde 
vrouwelijke jeugdhuisbezoeker gewoonlijk doet. Ze weten bovendien dat de 
barman van dienst ervoor bekend staat dat hij regelmatig eens een pintje van 
de verniet durft weggeven, zeker aan knappe vrouwtjes. Ze hebben geluk dat 
barman J. S. deze avond niet erg kieskeurig is en hen inderdaad enkele gratis 
consumpties belooft. Ze krijgen 10 pintjes die ze onderling moeten verdelen. 
Ze moeten zich bij de verdeling wel aan enkele regels houden: 

-De jongste dame moet een voorstel doen over hoe de verdeling moet zijn en 
iedereen moet erover stemmen 

-Als 50% voor stemt, worden de pintjes verdeeld. Als meer dan de helft tegen 
stemt, wordt de jongste dame uit het jeugdhuis gesmeten en krijgt ze dus 
geen pintjes. Hierna mag de tweede-jongste dame een poging doen. 

Je kan ervan uitgaan dat elk van de dames even zat doch intelligent is. Ze 
willen uiteraard allemaal zoveel mogelijk pintjes bekomen zonder 
weggestemd te worden. Bovendien hebben alle dames een hekel aan de 
dames die jonger zijn dan henzelf, om voor de hand liggende redenen. Als ze 
iemand kunnen wegstemmen en zeker zijn dat ze daardoor niet minder 
pintjes gaan krijgen, zullen ze dit zeker doen. Tenslotte ziet niemand het 
zitten om met halve pintjes te gaan werken. 

Hoeveel pintjes zou je maximaal kunnen soldaat maken als je het jongste wijf 
in JH Splinter was en hoeveel pintjes geef je dan aan de anderen? 

(Elke overeenkomst met bestaande personen berust op toeval) 
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COMING SOON! 

Vanaf de tweede editie van ’t Splinterken zullen hier al je 
intiemste vragen beantwoord worden door onze 
beroepshelper. Heb je vragen over seks, relaties, geloof, 
jongens, meisjes of zijn er nog andere dingen waar je al een 
leven lang mee zit en waarmee je bij niemand terecht kan 
zonder dat ze je in je gezicht uitlachen? Laat je helpen door: 

 
Laat de vragen dus maar komen!  (anders betalen we deze 
peperdure professional voor niets!) -> 
redactie@jhsplinter.be , onderwerp: sexy nurse

 

De Sexy 
Verpleegster 



 

20

Dit boekje werd mede mogelijk gemaakt door de steun van: 

HELEMAAL NIEMAND 
Ken jij iemand die graag wil sponsoren en zo 100 % van de 
koele jeugd in Roosdaal en omstreken bereiken (en hun 
respect verdienen) -> redactie@jhsplinter.be 

Wat vind je volgende keer (misschien) in dit boekje? 

- Een blik in de gereedschapskist van de technische ploeg! 
- Dé complete reeks van “bien mékes” volgens Charlien De Ridder! 

(Oorspronkelijk de reeks “zaate mékes” maar de inkt is duur!) 
- Een sexy fotoshoot met Toon Vandenneucker en Marie De Backer! 
- Dé lijst met favoriete slaapplekjes aan de toog volgens de voorzitter! 
- Dé lijst met favoriete slaapplekjes in het zaalken volgens de 

voorzitter! 
- Dé lijst met favoriete slaapplekjes in de rest van het café volgens de 

voorzitter! 
- Een diepte-interview met de keeper van de rode ploeg van de 

kickertafel! Wat vindt hij van het hooliganisme en de rake 
opmerkingen die hij elke match naar het hoofd geslingerd krijgt? 

- Het geheime recept van “het Jenske” onthuld! (Zwakke magen zijn bij 
deze gewaarschuwd!) 

- …EN NOG VEEL MEER!!! 
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 Gebaseerd op waar te gebeuren 
feiten. 

Hoofdstuk 1: De Held  

Wat is een held eigenlijk? Is het gewoon de hoofdrolspeler in een verhaal, of 
is er meer nodig om een held genoemd te kunnen worden? En wat zou dat 
dan precies zijn? Misschien heeft iedereen inderdaad zijn verhaal, maar zijn 
enkel de hoofdrolspelers van de echte, de grote verhalen het waard om held 
genoemd te worden. Maar wat kan u dit schelen op dit moment. 

Dit verhaal neemt ons mee naar de post-apocalyptische aarde, meer bepaald 
het plaatsje Strijtem. Er is net zwaar gevochten voor een van de enige 
gebouwen dat nog rechtstaat in een ruime omgeving. De overwinnaar was 
duidelijk, en de verliezers vluchten weg tussen het puin naar de bescherming 
van het bos, hun gewonden met zich meesleurend. Er moeten weinig 
gesneuvelden achtergelaten worden, het was een verrassingsaanval geweest 
en de oorspronkelijke bewoners hadden zich al snel teruggetrokken. 

Nu nog de held vinden voor dit verhaaltje. Uiteraard zoek ik deze tussen de 
overwinnaars, een groep van een honderdtal mensen die het net veroverde 
Koetshuis doorzochten naar de kostbare voorraden. Velen van hen hadden al 
geruime tijd niets meer gegeten en op vele plaatsen stegen dan ook 
juichkreten op. Er zijn veel kandidaten om de held van dit verhaal te worden. 
Vele dappere jongemannen en –vrouwen, gehard door het zware leven in 
deze wereld waar de meeste technologie vernield is en voorraden schaars 
zijn. Misschien is het de knappe donkerharige jongedame die enkele 
ouderlingen die moeilijk te been zijn binnen helpt, een taakje waarvoor 
slechts weinigen staan te springen, en dan nog haar proviand met hen deelt. 
Ze is charismatisch en geniet het respect van de verschoppelingen binnen de 
groep. Helaas is dat weinig waard. Misschien een van de weinige 
zelfverklaarde elitesoldaten die al het proviand dat gedurende vele maanden 
verzameld was in het Koetshuis op een hoop gooien om een inventaris op te 
maken, en dit daarna opnieuw veilig wegsteken in de geïmproviseerde koele 
opslagplaatsen. Stuk voor stuk zijn ze vechtersbazen, en heel betrouwbaar 
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zolang ze genoeg eten en drinken als betaling kregen. En zolang er geen 
betere positie binnen de groep beschikbaar komt... Maar geen van hen steekt 
erbovenuit, geen van hen is slim genoeg om de anderen achter zich te 
kunnen scharen, wat nodig was om een verschil te kunnen maken. Op je 
eentje houd je het niet lang uit in deze woestenij.  

Neen, de beste kandidaten zijn de vader en zijn zoon die rondlopen en hier 
en daar helpen. Zij zijn de onbetwiste leiders van de groep, een positie die na 
deze succesvolle en door hen uitgedachte actie nog duidelijker is. De groep 
woonde voordien in het ruige Likertia, een van de gevaarlijkste plaatsen van 
het continent. Vele grote groepen leven er zogezegd in vrede met elkaar, 
maar regelmatig zijn er mensen die hun heerschappij proberen op te 
dwingen, en je moet er op elk moment uitkijken dat je geen mes in je rug 
krijgt of dat je schamele bezittingen niet gestolen worden. Er gaan geruchten 
dat dit grondgebied al zo was vóór de kernoorlog, wat extreem moeilijk te 
geloven is. De oudere mensen in de groep echter houden hierover voet bij 
stuk. Maar goed, terug naar de helden. De vader staat bekend om zijn brute 
kracht, wat nodig is om aanzien te hebben in zo’n grote groep, maar ook om 
zijn gebrek aan tact, een kwaal eigen was aan zijn geboortestreek. Zijn zoon 
echter, dat is een ander verhaal. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij bijna even 
breed als zijn vader maar veel intelligenter. Het is dankzij hem dat veel 
mensen bij de groep gekomen zijn, de mensen zijn zeker dat ze niet onnodig 
in onveilige situaties zullen belanden. Je zou haast denken dat hij Paemelisch 
bloed heeft. Hij heeft gigantisch veel potentieel en een mooie toekomst in 
het verschiet, zeker in een relatief veilige en versterkte positie als diegene die 
ze net veroverd hebben. Door de groep slim te leiden zal deze al snel in 
aantal toenemen en zouden ze zo goed als ongenaakbaar zijn. Ja, ik denk dat 
hij het is. Hij is de held is die ik zoek. De held tegen wil en dank… Ik zet me 
alvast klaar in mijn schuilplaats. 

De zoon overschouwt zijn pas verkregen grondgebied en de mensen die voor 
het eerst sinds lang gelukkig lijken. Hij lacht naar een van de kinderen die in 
een kostbare appel bijt. Het kind laat verschrikt zijn appel vallen en staart 
hem met open mond aan. Het kind loopt schreeuwend om hulp terwijl onze 
held verdwaast blijft staan. Een eeuwigheid lijkt voorbij te gaan voordat zijn 
hand moeizaam omhoog gaat en mijn pijlpunt vindt die uit zijn hoofd steekt… 
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Wordt vervolgd in de volgende editie van ’t Splinterken! 

 

 
 

 
 

Wat voor zatte ben jij? 

Drinkgelag, ad fundum, duikbootje, bodemke leggen.. een ervaren zuiper kent zijn vakjargon. 
U mag dan al over een zeer uitgebreide terminologie beschikken, maar weet u eigenlijk wat 
voor drinker u bent? Of anders gesteld, wat voor persoon wordt u als u enkele glaasjes te veel 
drinkt? Wordt u een niet te stoppen dekhengst of net niet? Wij helpen u graag met de 
zoektocht naar uw profiel.  
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Verjaardagskalender 
Januari: 
11: Elien Van De Velde (26), Mary J. Blige (42), Cody Simpson (11) 
20: Stijn Vaeremans (28), Dorien De Neve (28), David Lynch (67), Buzz Aldrin 
(83) 
26: Thomas Heyvaert (23), Jörg Haider (1950-2008), Ellen DeGeneres (55) 
29: Toon Vandenneucker (24), Oprah Winfrey (59), Heather Graham (43) 
 

Februari: 
6: Steffi Van Schelvergem (22), Ronald Reagan (1911-2004), EvaBraun (1912-
1945), Axl Rose (51) 
8: Tim Goossens, Jules Verne (1828-1905), Dmitri Ivanovitsh Mendelejev 
(1834-1907), Free Souffriau (33) 
9: Ward De Doncker (20), Constantijn XI Palaiologos Dragases (1404-1453), 
Lolo Ferrari (1963-2000),  
16: Tim Devits (27), Kim Jong-Il(1942-2011), Ice-T (55), Tia Hellebaut (35) 
18: Kristien De Frenne (26), Alessandro Volta (1745-1827), Yoko Ono (80), 
John Travolta (59) 
21: Katrien Neveux (24), W.H. Auden (1907-1973), Siegfried Bracke (60) 
25: Kenny Deschynkel (27), Martin Prenen (49),  
 

Maart: 
15: Jonas Van Belle (22), Eva Longoria (38), Will.i.am (38) 
19: Aglaya Timmermans (20), David Livingstone (1813-1873), Glenn Close (66) 
24: Jitse Van Reepingen (22), Guy Mortier (70), Sigrid Spruyt (49) 
26: Karolien De Backer (20), Gene Bervoets (57), Phara de Aguirre (52), Paul 
De Leeuw (51), Freya Van den Bossche (38) 
29: Gaëtan Leerman (24), Elle Macpherson (49), Zsofi Horvath (33) 

 

Verjaar jij ook maar sta je hier niet bij? Kom met je lidkaart bij iemand van het 
bestuur en alles wordt in orde gebracht! 
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Activiteiten januari-februari-maart 2013 
Vrijdag 11.01.13 Gewone avond
Zaterdag 12.01.13 Kerstboomverbranding: een fantastische avond waar naar 

aloude traditie de kerstboompjes verbrand worden. Buiten 
kan u genieten van een lekker jenevertje of glühwein. 
Coverband 4-takt zorgt voor de nodige feestmuziek. 

Donderdag 10.01.13  
–  
Donderdag 17.01.13 

Tenzij de voegers er opnieuw de brui aan geven wordt de 
vloer in het jeugdhuis normaal gezien in deze week 
opnieuw gevoegd. 

Vrijdag 25.01.13 Verjaardagsfeestje Hanne & Lotte Geeroms. Met de 
befaamde & al even beruchte Fools Don't Party. De zusjes 
zitten blijkbaar krap bij kas, maar dat gratis vat (dat ze toch 
gaan geven?) zal veel goed maken! 

Zaterdag 26.01.13 Gewone avond

Vrijdag 1.02.13 Gewone avond
Zaterdag 2.02.13 Après-ski avond: skimuts op & gaan!

Vrijdag 8.02.13 Gewone avond
Zaterdag 9.02.13 Bal Marginal. Foute muziek, foute outfits. Hoe faater, hoe 

beter! Voor de liefhebbers: we voorzien Premium Bier! 

Vrijdag 15.02.13 Gewone avond
Zaterdag 16.02.13 Jeugdhuizentoer: een flinke toer langs de coolste 

jeugdhuizen in de buurt! De namen van de desbetreffende 
jeugdhuizen worden nog bekend gemaakt. Eindigen doen 
we in het beste JH, need to say more? 

Vrijdag 22.02.13 Gewone avond
Zaterdag 23.02.13 Salounge

Zaterdag 9.03.13 Optredenavond

Zaterdag 30.03.13 Beursfuif: drinken volgens het beursprincipe. De 
populairste dranken zijn het duurst. JH Splinter haalde vorig 
jaar de hoogste score in Vlaanderen. Kom u te pletter 
drinken & laat Vlaanderen voor de 2de maal zien waar de 
beste drinkers zitten ;) 

Verdere activiteiten in maart-april-mei worden eind februari 
bekendgemaakt op onze fantastische website  

http://www.jhsplinter.be 


