JH Splinter
VZW
presenteert

’t Splinterken
Met (o.a.):
“40 kilo!” “Nee jong, 400 kilo!”
Hoeveel woog die nagelblok nu
werkelijk?

Dit boekje is
voor:

De mensen hebben mij daar graag!
Ik ga er aan een lief geraken!
Ontdek 3 redenen om naar het jeugdhuis te
gaan die WEL terecht zijn!

Welk verhaal?
Ej ma… ik heb dees al eens… ni
opgelost…
Twee pagina’s hoogst originele raadsels
om over na te denken op toilet!

Ontdek het ontnuchterende vierde en
laatste deel van het immens populaire
vervolgverhaal!

En nog veel meer…
Driemaandelijks tijdschrift van jeugdhuis Splinter VZW, Strijtemplein 15, 1760
Roosdaal. Jaargang 1, nummer 4 Oktober‐December 2013
v.u. Joost Geeroms, Velodroomstraat 45 bus 1, 1770 Liedekerke

voorwoord
Beste Splinteraars en Splinteraarsters,
Na een weekendje hard te vergaderen en werken vorige maand staat
de ploeg medewerkers weer paraat voor een nieuw werkjaar. Met
enkele nieuwe mensen en een nieuw bestuur zullen we ook dit jaar
feestjes organiseren, goedkoop bier verkopen, boekjes vol nonsens
maken en nog veel meer doen.
Als alles goed gaat krijgen jullie dit boekje nu voor het eerst via de
post thuis gestuurd, maar jullie mogen zoals altijd nog steeds
reacties, opmerkingen, artikels, oplossingen van raadsels en
spelletjes en al wat jullie maar willen mailen naar
redactie@jhsplinter.be als jullie kans willen maken op mooie prijzen!
Veel plezier met dit vierde boekje!
De ’t Splinterken redactie
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Hé, het is ok…

DE MANNELIJKE EDITIE
… om als dertigplusser naar het JH te komen (maar
enkel als ge veel trakteert en voor 24u naar huis gaat)
… om na een zat avondje Splinter niet meer te weten dat dat lekkere wijf
waarmee je stond te flirten eigenlijk geen wijf was
… om Thomas De Koster een lekker méke te vinden
… om kickeren stiekem het grootste kutspel ooit te vinden
(omdat je er niets van bakt, ha!)

… om statussen van Pedro Poublon niet te normaal te lezen maar
TE ROEPN LIK NEN ECHTN VINT!! GRTZ

… om Charlien De Ridder een lekkere vent te vinden

… om als man na een wc-bezoek je handen niet te wassen
omdat er geen handdoek hangt. (Het feit dat er geen handdoekhangertje
voorzien is, is dan ook weer een goed excuus om geen handdoek te hangen
:-) )

… om keihard uit te kijken naar het volgende Splinterken #TopLectuur
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Gebaseerd op waar te gebeuren feiten.
Hoofdstuk 4: De Ontnuchtering
De hele groep volgde ontzet de pijl die recht naar de dorpsoudste ging. Ik liet
langzaam mijn boog zakken en concentreerde mij op de pijl, alsof ik hem op deze
manier kon bijsturen. Misschien kon ik dat ook? Ik was me er van bewust hoe overal
om mij heen mensen recht sprongen en hun wapens grepen, reagerend op een
soort oer‐instinkt die hen meteen allemaal in krijgers veranderde, de meeste van
hen zouden later verbaasd zijn dat ze zo reageerden. En dat was precies wat ik wilde
bereiken. Er waren al enkele nieuwe pijlen op mij gericht tegen de tijd dat de mijne
ter hoogte van de dorpsoudste was. Verstijfd van angst voelde hij de pijl door zijn
haren strijken en vlak over zijn hoofd passeren. Ik had nog steeds de boog stevig
vast maar ik besefte dat ik geen nieuwe pijl kon trekken zonder zelf doorzeeft te
worden. Overal rondom mij stonden mannen klaar met hun wapens in de aanslag.
Als ze niet zo verbaasd geweest waren, had ik hier niet meer gestaan. Iedereen
wachtte op een teken, een bevel, een uitleg. De raadgever van mijn vader sprong
recht en riep: “GRIJP HEM!!!” terwijl de richting die zijn vinger aanwees steeds
dichter bij mij kwam. Iedereen keek mijn richting uit en enkele mannen gingen over
tot actie. Ik volgde nog steeds mijn pijl terwijl de vlakke kant van een zwaard van
achter mij snel mijn slaap naderde. Ik zag nog net mijn pijl recht in zijn doel gaan
voor het plots donker werd.
Het licht kwam terug, samen met een hele hoop water. In een reflex greep ik naar
mijn zwaard toen ik zag dat er drie zwaarbewapende mannen over mij heen
gebogen stonden. Was mijn plan dan toch mislukt? Iets zwaars raakte mij in mijn
buik en ik slaakte een klein gilletje. Ik probeerde het te maskeren door er een
mannelijke grom achter te zetten, wat het alleen nog erger maakte. “Doe je harnas
aan, mietje, straks kom je nog te laat.” Ik ontspande. Blijkbaar was alles toch gaan
zoals gehoopt.
Voordat ik goed en wel recht stond was ik al op de hoogte gebracht van het hele
verhaal. Enkele seconden nadat mijn pijl in de struiken was verdwenen leek deze al
meteen terug te komen. Hij schoot recht omhoog en landde ongevaarlijk in het
midden van de open groep. Het dertigtal strak gespannen bogen dat nog steeds op
mijn bewusteloze hoofd gericht maakte snel een halve draai en halveerde het aantal
bezoekers die plots klaarstonden, welke duidelijk hadden gehoopt ons te kunnen
verrassen. Ik had hun aanvoerder zich zien klaarzetten en even wachten tot zijn
manschappen in positie zaten. Ik had geprobeerd om gebruik te maken van deze
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seconden om iedereen in paraatheid te krijgen, wat blijkbaar niet al te slecht
uitgedraaid was…
Enkele uren later maakten wij ons klaar voor de strijd. Nu was het onze beurt om
aan de rand van het bos te staan. Wij verborgen ons echter niet, integendeel, we
stonden volledig in het zicht net voor de bosrand. De opschudding in het koetshuis
was compleet nu in plaats van het verwachte terugkerende aanvalsteam de helft
van onze stam daar stond. We zagen in de verte al een groep mensen alles bij elkaar
grabbelen en vertrekken. Dit zou een makkelijke overwinning worden, de
snoodaards zouden al terug in Likertia zitten voor ze goed en wel
“aajmaanwasidmedadieveenezjiever” konden zeggen. We wachtten af. Er kwam
beweging aan de overkant van de grasweide wanneer de overgebleven strijders zich
klaarmaakten. We stonden op 2 lange rijen naast elkaar vlak voor de bosrand om
indruk te maken met ons aantal. Onze tegenstanders stelden zich op en keken op
zich heen. Een enkele lafaard oordeelde dat hij zijn leven niet wou riskeren en
maakte zich uit de voeten. Zijn buurman zag zijn flank onverdedigd en nam ook snel
de benen. Wij wachtten af. Toen ongeveer de helft van onze vijanden vertrokken
waren gaf ik het teken voor de aanval en stormde naar voren. Ik maakte me niet
druk over of er al dan niet iemand met mij meekwam, ik liep naar het koetshuis,
vastbesloten te blijven vechten tot het terug van ons was. Ik had mijn boog klaar en
schoot de ene pijl na de andere terwijl ik bleef rennen. Bijna elke pijl was raak,
misschien moest ik wat trager schieten zodat er nog wat over bleef voor de anderen,
die waarschijnlijk vlak achter mij zaten, zich verwonderend over hoe goed ik wel was
met mijn pijlen. Ik was werkelijk onstopbaar. Onoverwinnelijk. Plots stond ik stil. Er
was iets mis. Het landschap begon te vervagen om me heen. Ik voelde een koude
wind langs mijn nek blazen. Ik verstijfde toen in temidden van de vervagende
omgeving één ding heel scherp zag. Een pijl die loskwam van een boog.
Gefascineerd zag ik hem de lucht in vliegen. Ik wist waar hij naartoe kwam, maar ik
kon niet bewegen. Ik sloot mijn ogen en ademde diep in. De hoofdpijn kwam
langzamer dan ik verwacht had, maar hij kwam zeker. Ik tuimelde in een droomloze
slaap.
Voor de tweede keer in korte tijd werd ik ruw wakker gemaakt, maar toch was het
deze keer anders. De natte doek pletste op de kant van mijn gezicht en er klonk
gelach van verschillende kanten. Ik was er nog niet helemaal uit of we nu gewonnen
of verloren hadden, het gelach klonk niet heel vijandig, maar toch nogal spottend.
De pijl die mijn hoofd geraakt had, was blijkbaar maar een schampschot geweest,
aangezien ik nog leefde. De hoofdpijn was echter niet min. Plots besefte ik dat ik
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niet op de vloer lag, maar rechtop zat, en mijn hoofd steunde op iets hards. Ik
probeerde mijn ogen te openen maar het lukte niet meteen. De tweede veeg van de
natte doek bracht daar verandering in. Iemand probeerde me wakker te maken,
misschien dreigde er nog gevaar. Ik schrok recht en viel bijna achterover. Blijkbaar
was de stoel waarop ik zat niet zo stabiel. Bij nader onderzoek bleek het een barkruk
te zijn. Enkele dingen begonnen op hun plaats te vallen. De medewerkers die het
jeugdhuis kwamen opruimen stonden van verschillende plaatsen verwachtend naar
mij te kijken. Ik begon pas onraad te ruiken toen ik voor de derde keer de natte
schotelvod in mijn gezicht kreeg.
“Al bekomen van de overwinning?”
“Overwinning? Hebben we ze dan toch verslagen?”
“We? Waar hebt gij het over? Ge hebt gisteren toch het dartstoernooi gewonnen?”
“Maar, de pijlen…”
“Ja… Darts speelt ge met pijltjes inderdaad…” De medewerker keek me wat scheef
aan. “’t Was nog spannend op het einde tegen die gast van Liedekerke!”
Ik staarde hem even met open mond aan terwijl een aantal dingen veel te langzaam
op hun plaats vielen. Ik keek even naar de trofee die voor mij op de toog stond.
Zonder verder nog iets te zeggen graaide ik hem mee, strompelde ik naar de deur en
begon ietwat teleurgesteld aan mijn wandeling naar huis, hopend dat die avond
mijn avontuur zou verdergaan…
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Uitslag Nagelkamp
Onlangs konden jullie de massa van onze vroegere nagelblok proberen te schatten om zo kans te maken op
mooie prijzen. 18 mensen waagden een gokje variërend van 36.78 kg tot 389 kg. Het gewicht van de blok
bepalen bleek niet zo eenvoudig aangezien 1 weegschaal niet voldoende bleek, en na het voorstel om eens
te proberen met 2 alle andere weegschalen plots van de aardbol verdwenen bleken te zijn. Er werden nog
verschillende mogelijkheden geopperd waarvan enkele werden uitgeprobeerd: het zetten van de blok op
een teen, waarna aan de hand van de ernst van de kwetsuur een schatting gedaan kan worden, het laten
omvallen van de blok in het jeugdhuis en een analyse doen van het geluid en de trillingen, en het laten
omvallen van de blok op het gras en de achtergelaten put meten. Helaas bleken al deze methoden niet erg
betrouwbaar. Er werden nog enkele methoden geopperd zoals bijvoorbeeld het laten vallen van de blok op
een teen (in plaats van gewoon te zetten) om zo een nauwkeurigere schatting te krijgen, maar helaas
wenste de proefpersoon van tijdens de eerste meting niet meer deel te nemen. Ook werd geopperd om de
nagelblok te transporteren naar de maan, aangezien het verband tussen het gewicht en de massa hier
anders is (evenredig met de valversnelling, welke lager is op de maan), zou het wel perfect mogelijk zijn
met slechts 1 weegschaal. Helaas stond de volgende maanreis niet op de planning voor het uitkomen van
dit boekje, dus dit bleek geen optie. De blok werd hierna horizontaal opgesteld en ondersteund op de twee
uiterste punten, waarna elk van deze twee punten werd vervangen door de weegschaal. Beide waarden
werden opgeteld om zo aan een aanvaardbaar nauwkeurige waarde te komen voor de massa: 164kg.
De top 5 beste gokkers mogen hun prijs (een waardebon voor consumpties of nagels die ze kunnen inruilen
bij hun volgende verloren spelletje nagelknop) ophalen bij Joost.
Naam
Joost Geeroms

Gok

Toon Vandenneucker

161.3
kg
160 kg

Tim Goossens

175 kg

Johan De Neef

183 kg

Jonas Blomme

188 kg

Dieter Mincke

137 kg

Niels Punnewaert
Lennart Luchtens

195.33
kg
203 kg

Charlien De Ridder

108 kg

Nick Van Reepingen

94.5 kg

Jindrich Schelfhout

234 kg

Laura Taelman

76 kg

Ward De Doncker

73 kg

Brent Van Lierde

263 kg

Gaëtan Leerman

58 kg

Evelien Heyvaert

37 kg

Dieter De Mey

36,78
kg

Jonas Van Belle

389 kg

Fout
2.7 kg
4 kg
11 kg
19 kg
24 kg
27 kg
31.33 kg
39 kg
56 kg
69.5 kg
70 kg
88 kg
91 kg
99 kg
106 kg
127 kg
127.22
kg
225 kg
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Tapper(s) van het seizoen
Het derde seizoen van 2013 werd gewonnen doorrrrrrr:

KENNY DESCHYNKEL
DIETER TIMMERMANS
Zij krijgen een fantastische & onvergetelijke vloeibare verrassing!
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!
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Facebookreacties van het seizoen!

Goed om weten dat we
bij Toon kunnen gaan
klagen als we ooit ‘niet
goed’ komen te gaan.
Joris denkt er het zijne
van en blikt nostalgisch
terug aan zijn
avonturen met
stinkende puttekes int
splinter.

Een fles van de
goedkoopste cava voor
een hele avond
slavenarbeid, en toch
kunnen deze jongens er
nog mee lachen!
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De Cubaanse avond was
een pechdag voor Jelle:
Charlien schoot in de lach
toen hij zijn worstje uit zijn
broek haalde, toen hij iets
later bij Toon probeerde
zag moest deze zich
inspannen om iets te
kunnen onderscheiden.
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Reikhalzend hadden
Gaëtan en Niels
uitgekeken naar het einde
van de wedstrijd, toen ze
eindelijk hun liefde voor
elkaar konden openbaar
maken.
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Dit boekje werd mede mogelijk gemaakt door de steun van:

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
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Spelletjes!
Wat zoeken we?

__________
(Tip: wat denkt of ziet de rechter kip?)

__________

________

___________

18

_________

Welke bands zoeken we?
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Leg de linken
(tussen links en recht )

20

21

22

Verjaardagskalender
Oktober:
2: Barbara Geeroms (24), Mahatma Gandhi (1869‐1948), Sting (62)
4: Niels Punnewaert (25), Vincent Kompany (27), Emmanuel van
België (8)
5: Sien Van Isterdael (23), Bob Geldof (62), Kate Winslet (38)
7: Jens Punnewaert (22), Harold Kroto (74), Thom Yorke (45)
13: David Stuckens (26) , Roos Van Acker (37), Ian Thorpe (31)
31: Michael Provost (22), Herman Van Rompuy (66), Vanilla Ice (45)

November:
2: Johan De Neef (29), Sarah Blomme (24), George Boole (1815‐
1864), Leo Martin (1924‐1993), Nelly (35)
11: Charlien De Ridder (23), Demi Moore (51), Leonardo DiCaprio (39)
20: Clara De Bolle (28), Bo Derek (57), Tímea Vágvölgyi (38)
25: Riete Malfroidt (25), Carl Benz (1844‐1929), Tom Dice (14)
29: Sarah Baevegems (23), Jacques Chirac (81), Marlies Dekkers (48)

December:
4: Hanne Geeroms (22), Jay‐Z (44), Tyra Banks (40)
14: Siegrid Van Muylem (24), Nostradamus (1503‐1566), Jan Fabre
(55)
18: Sandra Appelmans (28) , Jozef Stalin (1878‐1953), Xandee (35)
20: David Buekens (28), Rik Van Looy (80), Janine Bischops (71)
23: Pieter Jan Neveux (28), Nick Van Reepingen (22), Chet Baker
(1929‐1988), Carla Bruni (46), Hanne Troonbeeckx (35)
30: Kevin Van Hove, Titus (39‐81), Marc Sleen (91)
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