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WOORD VOORAF 
Beste leden, ouders en KSA- sympathisanten, 

et is alweer een tijdje geleden dat jullie nog iets van ons 
hoorden. Het fantastische kamp in Forges vol spirualiteit, is al 
een poosje achter de rug. De astronauten en aliens missen 

ons daar nog, maar wij moet doorgaan. Elk jaar kan het altijd beter en 
daarom zullen we met de voltallige leidersgroep ons uiterste best doen 
om dit jaar nog zotter, gekker maar vooral toffer te doen. Maar dit is 
slechts mogelijk met de steun van een groot aantal mensen. Het is dan 
ook niet meer dan normaal om bij deze eerste Fantamoer van het 
nieuwe werkjaar enkele mensen te bedanken.  

In de eerste plaats zijn dit natuurlijk onze 
leden. Het is dankzij jullie dat onze 
beweging kan bestaan. Jullie talrijke en 
enthousiaste opkomst is de grootste 
motivatie bij ieder van ons. We hopen 
ook dit jaar hierop te mogen rekenen. 
Verder bedanken wij onze koks Femke, 
Sara, Dieter en Dries die onze magen 
vulden gedurende het kamp.  

Daarna wensen wij ook al onze ouders te 
bedanken. Wanneer we met één of 
ander probleem zitten kunnen we altijd op jullie terugvallen.  

H 

“Jullie talrijke 
en 
enthousiaste 
opkomst is de 
grootste 
motivatie bij 
ieder van ons.” 
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Jammer genoeg hebben wij ook minder nieuws. Enkele leiders 
verlaten onze jeugdbeweging na jarenlange dienst: Maarten Hostyn, 
Stijn Vandenbroucke, Elien Jansseune, Emiel Sanders en Olivier Van 
Coppenolle. Ook aan hen een reuze dank voor hun tomeloze inzet.  

We kunnen ook mededelen dat we dit werkjaar vergezeld worden 
door onze nieuwe aspi leiding, namelijk Jade van Acker, Jonas Guidée, 
Jules Bonte, Nynke De Meyer, Odille Wybo, Warre verstraete en 
Matthijs Naeyaert. Zij zullen namelijk mee leiding geven maar hebben 
ook nog maandelijks hun eigen activiteit.  

Dit jaar hebben we geen veschuivingen in de 
hoofdleiding. Niels Lammertyn zal dit jaar met even veel 
enthousiasme zijn taak al hoofdleiding verder zetten.  

We hebben met de leiding voor jullie deze handige info-
fantamoer samengesteld. Eerst en vooral zullen de 
leeftijdsgroepen of ‘bannen’ kort voorgesteld worden samen met de 
leiding. Het is belangrijk om te kijken wie de verantwoordelijke is van 
de ban (banleider) waarin je zit. Als je vragen of een probleem hebt in 
verband met de activiteiten is het aangeraden de banleider te 
contacteren, hij/zij zal u het vlugst kunnen helpen.  

Bezoek zeker en vast ook eens onze site, www.ksaruddervoorde.be. 
Je vindt er een kalender waar alle activiteiten per ban op staan en een 
groot fotoarchief. We wensen jullie verder veel leesplezier en hopelijk 
zijn hiermee al vele vragen opgelost! 

De KSA-leiding  
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BANNEN 
We hebben dit jaar in KSA Ruddervoorde 6 onderverdelingen of 
bannen:  

• Kabouters (1ste en 2de leerjaar)  
• Pagadders (3de en 4de leerjaar) 
• Jongknapen (5de en 6de leerjaar)  
• Knapen (1ste en 2de middelbaar) 
• Jonghernieuwers (3de, 4de en 5de middelbaar) 
• Aspi’s (6de middelbaar)  
• Leiding (6de middelbaar tot …) 
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KABOUTERS 
De jongste telgen uit ons gezelschap 
waarmee het KSA- avontuur begint ... 
Kabouters zijn de jongste groep: de 6 tot 
8-jarige leden (1e en  2e leerjaar). 

Elke twee weken zorgen de leiders ervoor 
dat deze jonge dreuzels zich kunnen 
uitleven in een groots avontuur. 
Schattenjacht met piraten, goud 

verzamelen met elfjes, prinsessen uit duistere kerkers redden of een 
bezoekje van de sint... niets is onmogelijk!  

De activiteiten worden normaalgezien op zaterdagmiddag 
georganiseerd van 14u tot 16u30. Voor nieuwjaar starten ze iedere 
keer aan het lokaal gelegen in Baliebrugge. Na nieuwjaar in het lokaal 
te Platse, tenzij anders vermeld.  

Een kabouter heeft voor een activiteit, behalve ongeremd 
enthousiasme, eigenlijk niets nodig. Ze krijgen op elke activiteit steeds 
een vieruurtje met een drankje. Water kunnen ze altijd aan hun leiding 
vragen.  

Op de volgende data organiseren we voor de kabouters een 
activiteit. Bekijk hiervoor ook altijd jullie mail! 

 Zaterdag 28/09 
 Zaterdag 12/10 
 Zaterdag 26/10 
 Zaterdag 09/11 
 Zaterdag 23/11 
 Zaterdag 7/12 

Na dit semester houdt de 
leiding een winterstop om zich 
vol te concentreren op hun 
examens.  
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LEIDING KABOUTERS 
Banleider:  

 

Naam: Noor 
Bijnaam Noro 
Leeftijd: 18 
Studies: Farmaceutische wetenschappen 
Favoriete 
uitspraak: 

Is dat echt?  

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Kippenvleugels  

Hobby’s: KSA 
GSM: 0468 23 22 21 
email: noor.ksaruddervoorde@gmail.co

m 
 

 

Naam: Lars Lammertyn  
Bijnaam: Lammy 
Leeftijd: 19 jaar 
Studies: Revalidatiewetenschappen en 

kinesitherapie 
Favoriete 
uitspraak: 

Met extra lark 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Boulet special curry ketchup met 
extra lark 

Hobby’s: KSA, netflix, schaken en studeren 
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Naam: Michiel Huyghe 
Bijnaam: Mikkel 
Leeftijd: 19 
Studies: Sport en beweging 
Favoriete 
uitspraak: 

Des-pa-citoo!! 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

kippenboutjes 

Hobby’s: KSA, voetbal, stekken 

 
 

Naam: Daan Bonte 
Bijnaam Boente Dobbellegend legend 

Zessesmieter 
Leeftijd: 19 
Studies: Bedrijfsmanagement  
Favoriete 
uitspraak: 

Ak zesse smieten 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Viandel 

Hobby’s: Duiksport, Studeren in Augustus, 
soms eki sjotten, dolen, tjoelen, 
Studentenvereniging 

  

Naam: Matthijs Naeyaert 

Bijnaam Sander 
Leeftijd: 16 
Studies: Wetenschappen-Wiskunde 
Favoriete 
uitspraak: 

Wa ist vo teten? 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Bitterballen  

Hobby’s: KSA, voetbal, Pokémon go 
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Naam: Nynke De Meyer 
Bijnaam Neink 
Leeftijd: 16 
Studies: Latijn-wetenschappen 
Favoriete 
uitspraak: 

mohow zeg 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Bitterballen en nuggets 

Hobby’s: KSA,  lekker eten 

 

Naam: Jonas Guidée 

Bijnaam Guidée 
Leeftijd: 16 
Studies: Wetenschappen-Wiskunde 
Favoriete 
uitspraak: 

Gestapo knallmuziek 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Lange lummel 

Hobby’s: KSA en boksen  

 

 
 

Naam: Jade Van Acker  

Bijnaam Jads 
Leeftijd: 17 
Studies: Wetenschappen talen 
Favoriete 
uitspraak: 

 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Spicey viandel 

Hobby’s: KSA  
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PAGADDERS 
Deze rakkers zijn al wat meer gewoon, je 
mag ze inzetten bij wereldbedreigende 
situaties die verstandelijk en lichamelijk 
uitdagend zijn. Hun leergierigheid en 
plotse energetische explosies worden 
opgevangen door de uitgebreide 
activiteiten. Zweedse omlopen en tochten 
beginnen hun intrede te maken in de KSA- 

carrière van de pagadder. 

Zit je in het 3de of 4de leerjaar? Dan behoor je tot deze toffe bende!  De 
activiteiten zijn de zaterdagmiddag van 14u tot 16u30. Voor nieuwjaar 
starten ze iedere keer aan het lokaal, gelegen in de Platse. Na 
nieuwjaar in het lokaal in Baliebrugge, tenzij anders vermeld.   

Een pagadder heeft voor een activiteit, behalve ongeremd 
enthousiasme, eigenlijk niets nodig. Ze krijgen op elke activiteit 
steeds een vieruurtje met een drankje. Water kunnen ze altijd aan 
hun leiding vragen.  

Op de volgende data organiseren we voor de pagadders een 
activiteit. Bekijk hiervoor ook altijd jullie mail! 

 Zaterdag 28/09 
 Zaterdag 12/10 
 Zaterdag 26/10 
 Zaterdag 09/11 
 Zaterdag 23/11 
 Zaterdag 7/12 

Na dit semester houdt de 
leiding een winterstop om zich 
vol te concentreren op hun 
examens.  
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LEIDING PAGADDERS 

 

Naam: Phebe Popelier 
Bijnaam: Popeliere 
Studies: Kleuteronderwijs 
Leeftijd:  20 
Favoriete 
uitspraak 

Mogow 
Je leeft maar 1 keer  

Favoriete 
frietkotvleeseke 

Bicky Burger, frikandel speciaal       
(van de koks) 

Hobby’s:  KSA, Tennis  

 

Naam: Lisa Feys  
Bijnaam: Feys, mommy 
Studies: Chemie 
Leeftijd:  31 
Favoriete 
uitspraak 

Kaaskroket  

Favoriete 
frietkotvleeseke 

Liever te dik in de kist dan een 
feestje gemist 

Hobby’s:  KSA & Basketbal  

Banleider:  

 

Naam: Elise Masschelein 
Bijnaam  
Leeftijd: 17 
Studies: Burgerlijk ingenieur-architect 
Favoriete 
uitspraak: 

Dat gaat niet, bestaat niet 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Chickenburger  

Hobby’s: KSA, zwemmen  
GSM: 0470 32 71 69 
email: elise.ksaruddervoorde@gmail.com 
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Naam: Robbe Staelens 
Bijnaam Stoal, kleine stoal 
Leeftijd: 18 
Studies: ruwbouw 
Favoriete 
uitspraak: 

#elephant, #jipla , 
#ikmoemorgenwerken 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Brochette extra gekruid 
vleesje 

Hobby’s: KSA, voetbal 

 

Naam: Odille Wybo 

Bijnaam Odiel 
Leeftijd: 16 jaar 
Studies: Latijn-Moderne Talen 
Favoriete 
uitspraak: 

Kwil wel maar kmag nie van 
Louise 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

kipnuggets 

Hobby’s: KSA, volleybal en accordeon  

 Naam: Warre Verstraete 
Bijnaam Verstraete 
Leeftijd: 16 
Studies: Humane Wetenschappen 
Favoriete 
uitspraak: 

Ait 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Bicky Burger 

Hobby’s: Muziek, sport en KSA 
natuurlijk 
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JONGKNAPEN 
Deze prille tieners genieten van een 
verdere ontwikkeling van lichaam en 
geest. Daarom mogen de spelen nog dat 
tikkeltje ruiger zijn. 

 Sportieve uitdagingen, leren winnen en 
verliezen, doorbijten op avontuurlijke 
tochten maar ook boeiende verhalen 
beluisteren, zich wagen aan spannende 

spelen in wijken en bossen vormen maar een greep uit het veelzijdige 
programma. 

 Naast de talloze kleerscheuren komen wonderlijke momenten die hun 
plaatsje veroveren in het geheugen van iedere KSA'er.  Jongknapen zijn 
de 11 tot 12-jarige leden (5e en 6e leerjaar). 
De activiteiten worden 2-wekelijks op zaterdagnamiddag van 16u30 
tot 19u georganiseerd en starten telkens aan het lokaal, gelegen in de 
Vrijgeweidestraat in Baliebrugge. 

Na een jaar spelen, werken, zingen, stappen, gieren en nog veel meer, 
trekken we met z'n allen voor 10 dagen op uit... op kamp. 

Op de volgende data organiseren we voor de jongknapen een 
activiteit. Bekijk hiervoor ook altijd jullie mail! 

 Zaterdag 28/09 
 Zaterdag 12/10 
 Zaterdag 26/10 
 Zaterdag 09/11 
 Zaterdag 23/11 
 Zaterdag 7/12 

Na dit semester houdt de 
leiding een winterstop om zich 
vol te concentreren op hun 
examens.  
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LEIDING JONGKNAPEN 
Banleider:  

 
Naam: Taillieu Guillaume  
Bijnaam teutn 
Leeftijd: 19 
Studies: Elektromechanica 
Favoriete 
uitspraak: 

Ajeae, alleh man 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Boulet special  

Hobby’s: KSA!! 
GSM: 0490396758 
email: Taillieu16@gmail.com 

guillaume@taillieu.info 
 

 

Naam: Marieke Teerlinck  
Bijnaam Mariette, Marishka, Dobbel 
Leeftijd: 19 
Studies: Bedrijfsmanagement  
Favoriete 
uitspraak: 

Duuusja  

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Bicky cheese  

Hobby’s: KSA  
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Naam: Marcin Jedrych 
Bijnaam Vladje, Pool 
Leeftijd: 19 
Studies: Psychologie  
Favoriete 
uitspraak: 

Ajaejaejae 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Bicky cheese 

Hobby’s: KSA, skateboarden, Pokémon 
Go, boeken lezen, schaken en 
knikkeren 

 
 

Naam: Jérôme Delaere  

Bijnaam Jerryberry, jerry, betongkerel 
Leeftijd: 18 
Studies: Handelswetenschappen  
Favoriete 
uitspraak: 

Jiplajipla  

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Een simpel frikandeletje  

Hobby’s: Marathons lopen, wormen 
opgraven, proffesioneel 
mineraft spelen, koprollen onder 
water maken  

 

Naam: Dario Tange 
Bijnaam: D.T., scissor 
Leeftijd: 20 jaar 
Studies: Logistiek Management 
Favoriete 
uitspraak: 

Als’t regent ga we nie na buten 

Favoriete 
frietkotvleeseke: 

Bicky Royale 

Hobby’s: KSA, lopen 
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 Naam: Jules Bonte  
Bijnaam: Niet nader te noemen 
Leeftijd: 16 
studies: Wetenschappen- Wiskunde 
Favoriete 
uitspraak: 

Tzwien deur de bjetn joagn 

Favoriete 
frietkotvleeseke: 

Viandel speciaal 

Hobby’s: KSA, vegeteren 
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KNAPEN 
De knapen zijn beginnende pubers die nood 
hebben aan fysieke voldoening, ze hebben 
een duidelijk teveel aan energie (en 
hormonen) dat zich manifesteert in 
worstelpartijen met leeftijdsgenoten, 
humoristische en tactvolle 
spraakwatervallen en plotse emotionele 
uitbarstingen.   

De activiteiten gaan door aan het lokaal in de Vrijgeweidestraat te 
Baliebrugge.  De gasten van het 1ste en 2de middelbaar worden hier om 
zaterdagavond verwacht van 19u tot 21u(30).  Een tipje van de 
gevarieerde activiteitensluier: dropping, stomme idioten- spel, film, 
bowling, stake-bilke-tocht… 

Ook het kamp wordt avontuurlijker daar de knapen meestal in tenten 
overnachten. 

Een knaap kan al eens een hevigere of speciale activiteit aan. Soms 
gaan we eens samen op uitstap. Hierover worden jullie steeds goed op 
voorhand geïnformeerd 

Voor de knapen zijn er op de volgende data activiteiten. 

 Zaterdag 28/09 
 Zaterdag 12/10 
 Zaterdag 26/10 
 Zaterdag 09/11 
 Zaterdag 23/11 
 Zaterdag 7/12 

Na dit semester houdt de 
leiding een winterstop om zich 
vol te concentreren op hun 
examens.  
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LEIDING KNAPEN 
Banleider:  Naam: Sander Naeyaert 

Bijnaam Naeyert, Sandy, Teentje 
Leeftijd: 20 
Studies: PB Chemie 
Favoriete 
uitspraak: 

Work smart, not hard 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Bitterballen 

Hobby’s: KSA, tekenen, series 
bingewatchen 

GSM: 0495662690 
email: 
 
 
 

sander.naeyaert@gmail.com 

 

Naam: Ward Faes 

Bijnaam Foaze 
Leeftijd: 19 
Studies: 3de jaar Sportmanagement 
Favoriete 
uitspraak: 

#Snokkomop 
Deerlijke patat 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Loempia 

Hobby’s: KSA, Voetbal en bakken 
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JONGHERNIEUWERS 
Na de eerste ervaringen met het 
tentengebeuren kan men nog twee 
jaartjes blijven genieten van 
onvoorwaardelijke vrije weekends, 
voordat men de paascursus kan volgen 
(voor tweedejaars jonghernieuwer). Om 
daarna de zware taak van het leider zijn op 
zich te nemen. 

Voor de jonge kerels en meiden van het 3de tot 4de middelbaar gaan de 
activiteiten door de zaterdagavond van 19u tot 21u(30) in het lokaal 
in de Vrijgeweidestraat te Baliebrugge of in het lokaal te Platse.  

 Zaterdag 28/09 
 Zaterdag 12/10 
 Zaterdag 26/10 
 Zaterdag 09/11 
 Zaterdag 23/11 
 Zaterdag 7/12 

Na dit semester houdt de 
leiding een winterstop om zich 
vol te concentreren op hun 
examens.  
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LEIDING JONGHERNIEUWERS 
Banleider:  

 

Naam: Arnout Verstraete 
Bijnaam Bartje, Manu, Arnie  
Leeftijd: 19  
Studies: Politieke Wetenschappen 
Favoriete 
uitspraak: 

“Klets!” 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Doe mij maar viandel, bicky, 
bitterballen, garnaalkroket, 
kippenvleugels, ….  

Hobby’s: KSA, muziek spelen, sporten en 
politiek  

GSM: 0471 85 49 91 
email: Arnout.verst@gmail.com 

 
 Naam: Louise Wybo 

Bijnaam Loulou 
Leeftijd: 20 
Studies: communicatiemanagement 
Favoriete 
uitspraak: 

M’n haar  
Whatever  

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

kipnugget 

Hobby’s: Volleybal & KSA 
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ASPI 
Aspi’s zijn de schakel tussen de leden en de 
leiding. Tijdens dit proefjaar leren ze alle 
kneepjes van het vak. Daarbij krijgen ze 
nog één maal per maand een grote 
activiteit. Als aspi word je begeleid door je 
leiding en krijg je al de 
verantwoordelijkheid om mee te draaien 
in je eigen ban. Daarnaast worden de aspi’s 

meegenomen in de verantwoordelijkheden en mogen ze al zelf een 
taak overnemen om dan later op hun eentje deze taak met pracht uit 
te voeren. 
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LEIDING ASPI’S  
 Naam: Niels Lammertyn 

Bijnaam Lammy 
Leeftijd: 22 
Studies: ? 
Favoriete 
uitspraak: 

Sommige mensen zijn zoals 
vuilbakken, als je op hun tenen 
trapt dan gaat hun mond open! 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Bicky Burger EN boulet special 
tomatenketchup 

Hobby’s: Diepzeegolf, vogel spotten, 
Dinosaurusbotten opgraven, 
dakpanwerpen, tandenstokers 
sorteren en KSA! 

 

Naam: Dario Tange 
Bijnaam: D.T., scissor 
Leeftijd: 19 jaar 
Werk: Logistiek Management 
Favoriete 
uitspraak: 

Als’t regent ga we nie na buten 

Favoriete 
frietkotvleeseke: 

Bicky Royale 

Hobby’s: KSA, lopen 
 

 

Naam: Lisa Feys  
Bijnaam: Feys 
Studies: Chemie 
Leeftijd:  21 
Favoriete 
uitspraak 

Kaaskroket  

Favoriete 
frietkotvleeseke 

Liever te dik in de kist dan een 
feestje gemist 

Hobby’s:  KSA & Basketbal  
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LEIDING 
In het 6de middelbaar maken leden 
de overstap van lid naar leiding. Zo 
kiest men ervoor om een 
uitgebreider engagement op te 
nemen voor KSA Ruddervoorde en 
de verantwoordelijkheid te dragen 
over een bepaalde leeftijdsgroep. 
Eén of meerdere leiding dragen wat 
meer de eindverantwoordelijkheid 
als groeps- leiding.  
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BONDSLEIDING 
 

Voor de echt geëngageerden onder de 
leiding is er ook nog altijd de functie van 
hoofdleiding. Deze grote 
verantwoordelijkheid kan enkel 
gedragen worden door de sterkste 
schouders van een groep. Deze niet te 
onderschatten functie wordt meestal 
ingevuld door de leiders met de beste 

looks. Zoals u kunt zien is dit ook dit jaar weer het geval. 
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Hoofdleider 
 

 

Naam: Niels Lammertyn 
Bijnaam: Lammy 
Leeftijd: 22 
Studies: ? 
Favoriete 
uitspraak: 

Sommige mensen zijn net als 
een vuilnisbak. Trap je op hun 
tenen, gaat plots hun mond 
open! 

Favoriet 
frietkotvleeseke: 

Bicky Burger EN boulet special 
tomatenketchup 

Hobby’s: Diepzeegolf, vogel spotten, 
Dinosaurusbotten opgraven, 
dakpanwerpen, tandenstokers 
sorteren en KSA! 

GSM: 0476/46.89.92 
Email: hoofdleiding@ksaruddervoorde

.be 
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LOKALEN 
Ook dit jaar hebben we het geluk om twee lokalen te bezitten. We 
spreken van het lokaal ‘platse’ in het centrum van Ruddervoorde en 
van het lokaal ‘baliebrugge’ in het centrum van Baliebrugge.  

LOKAAL ‘PLATSE’ 
Dit lokaal bevindt zich naast 
sporthal Ridderfort in de 
sportstraat. 

Kabouters en Pagadders en 
Jonghernieuwers krijgen hier hun 
activiteiten.  

 

 

 

LOKAAL ‘BALIEBRUGGE’ 
Dit lokaal bevindt zich aan het 
voetbalplein in de 
vrijgeweidestraat in Balliebrugge. 

Dit is het lokaal voor Jongknapen 
en Knapen. 
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BELANGRIJKE DATA 
Datum? Wat? Voor wie? 

28 september Eerste activiteit Iedereen 

28 februari Weekend Pagadders, Jongknapen, 
knapen en JHN  

29 februari Weekend Kabouters, Pagadders, 
Jongknapen, knapen en 
JHN 

1 maart  Weekend Kabouters, Pagadders, 
Jongknapen, knapen en 
JHN 

1 juli Start klein kamp Kabouters, Pagadders, 
Jongknapen, knapen en 
jonghernieuwers 

   
11 juli Einde kamp Kabouters, Pagadders en 

Jongknapen, knapen en 
jonghernieuwers 

 

 Zaterdag 28/09 
 Zaterdag 12/10 
 Zaterdag 26/10 
 Zaterdag 09/11 
 Zaterdag 23/11 
 Zaterdag 7/12 

Na dit semester houdt de 
leiding een winterstop om zich 
vol te concentreren op hun 
examens.  
 

 


