CLUBNIEUWS
Halloween @ ASKC 2015
Op een zotte maandag, of was het een woensdag, ontstond het idee iets te organiseren
met de ouders van de U14.
In eerste instantie was het onze bedoeling een fuif te organiseren voor de -17 jarigen.
Ons evenemententeam was hier echter niet voor te vinden daar er al enkele party’s en
andere muziek gerelateerde acties op de planning stonden.
Het werd dus uitkijken naar een andere activiteit. Het was niet simpel om een geschikte
datum te vinden die paste in het wedstrijdschema van onze kinderen.
Toch lukte we in onze eerste missie! Het zou 6 of 7 November worden.
Datum: Check. Nu nog een goede invulling. Kurt en Johan legden ons een lijst voor van
mogelijk te organiseren activiteiten. Kwissen? Bingoën? Kaarten?
Nee, dat alles was niet actief genoeg voor onze jonge leeuwen. Het mocht meer om het lijf
hebben. Omdat Halloween toch in de buurt van de door ons gekozen datum plaats vond,
lag het voor de hand dat het dit zou worden. Een moment waar iedereen, jong en oud,
klein en groot, van binnen en buiten de club zich zou kunnen amuseren.
Dus, activiteit: Check!
De eerste vergaderingen volgden snel, de hoofden werden bij elkaar gestoken en de
eerste ideeën werden op papier gezet. Langzaamaan kreeg onze tocht meer en meer
vorm. Of anders gezegd “het verhaal” kreeg meer vorm. Nu nog het parcours uitzetten.
Ook hier volgde de eerste verkenning al snel. Onze locatie biedt nu niet echt heel veel
mogelijkheden, maar deze die voor handen lagen werden afgestapt. Op papier zag het er
niet slecht uit, maar toen we op wandel gingen werd toch het één en ander snel duidelijk.
Onze tocht zou niet over rozen gaan. Helaas kregen we ook niet overal toestemming om
te passeren. Zo werd ons de toegang tot het meer dan geschikte bos achter onze club
geweigerd. Dit betekende een serieuze streep door de rekening. We konden niet anders
dan onze tocht opnieuw uit te tekenen. Maar voor onze parcoursbouwers (Manuel, Sven,
Freddy en Yves) was er geen hindernis te hoog, geen brug te ver! Zij wisten een parcours
uit te stippelen waarbij we “slechts” tweemaal de openbare weg moesten oversteken. De
rest van de tocht ging door het bos. TOP!
Nadat het parcours gekend was werd dit door de parcoursbouwers bewandelbaar
gemaakt. De proeven kregen ondertussen ook al meer vorm en de film die moest worden
ingeblikt was al van een gans script voorzien. Om de kosten voor de eerste editie zo laag
mogelijk te houden was de opdracht aan alle medewerkers alles “low budget” te houden.
Dit was echter niet te merken aan de kwaliteit van de film, de hoofdrolspelers en de sets
waarop gefilmd werd. Eens deze film ingeblikt moest de regisseur/hoofdrolspeler gaan
monteren. Ook hier werd een topproduct afgeleverd. De aanvraag om deel te kunnen
nemen aan de Oscarnominaties is binnen. De eerste onderhandelingen om de film te “remaken” worden “as we speak” gevoerd.
We hadden dus al een parcours, een film die de basis vormde van het Halloweenverhaal,
proeven die moesten worden afgelegd. Nu nog massa’s “Walking Deads” om de tocht
beangstigend te maken. Na heel wat castings werd een selectie gemaakt uit de duizenden
kandidaten.
Onze kantine werd op een week tijd omgebouwd tot een heus spookpaleis met speciale
dank aan Steve (T1), die zich ontpopte tot Halloween addict, Lindsay (hoofdrolspeler) en
Lars, Clint (zoon van één van onze sponsors), Mieke (soep en examen(voor)bereider),
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Kurt (hoofdrolspeler en redder van tenten) en Maurice (leverancier van 80% van de
inrichting en maker/sponsor van de affiche).
De U8/U10 ouders waren bedeeld met een taak “iets” te organiseren rond muziek. Gezien
de te korte voorbereidingstijd die hen gegeven was, werd besloten de armen in elkaar te
slaan en zo samen onze plannen verder uit te werken.
De ouders U8 en U10, onder leiding van Dave, zouden de Halloweenparty voor hun
rekening nemen met alles wat daar aan verbonden was. Dus zij namen ook de kantine op
zich. Dit betekende dat zij voor alle drank en spijzen hebben gezorgd. Dit van 14:00 uur tot
07:00 uur de dag nadien! Omdat de U8/U10-ouders niet zomaar de eerste de beste zijn,
zagen zij nog een mogelijkheid om de Halloweentocht voor onze kleinsten MET
randactiviteiten te organiseren! Want voor de – 12 jarigen werd een aparte Halloweentocht
uitgestippeld. Om onze kleinsten met geen Halloweentrauma’s op te zadelen werd deze
tocht gewandeld in het daglicht. Vóór deze tocht konden de kleinsten zich laten grimeren,
deelnemen aan verschillende workshops en zich tegoed doen aan “Halloweenafgesneden-vinger Hotdogs” en “creepy croques” of een heksensoep die daags voordien
was klaargemaakt door M.M.L. (Mieke, Maddy en Lindsay).
Vanaf 14:00 uur konden onze “Acteurs” zich laten schminken in de kantine van onze buren
(tafeltennis). Onze dames en meisjes van de schmink werden bijgestaan door enkele
professionele grimeurs. Het resultaat was dan ook SUPER!
Toen het echt donker werd, was het tijd voor “het grote werk”. Niet minder dan 28 ploegen
namen deel aan deze tocht. Het vertrekuur lag tussen 18:30 en 24:00 uur. Dit maakte dat
onze “Walking Deads” van 18:00 tot 02:30 uur in het bos hebben gezeten, gelegen,
gehangen of gestaan. Diep respect, want op een gegeven moment sloeg het weer om in
storm en regen. Gelukkig regende het niet gans de nacht, na een klein uurtje waren de
buien over. Maar desalniettemin zullen er enkelen een nat pak aan hebben overgehouden!
Dat de elementen van de natuur sterk en soms onverbiddelijk zijn konden onze “uitbaters”
van het slachthuis ondervinden. 3 zware tenten vlogen door het decors en vielen letterlijk
en figuurlijk in het water.
Professioneel zoals we zijn hebben weinig van onze deelnemers hier iets van gemerkt.
Halfweg het parcours wisten de dames van de bevoorrading hun tent wel op de grond te
houden (sterke geslacht??).
Bedankt aan alle proefverantwoordelijken voor het uitwerken van uw proef en de inrichting
van de locatie! Maar het kerkhof en de vijver waren de blikvangers bij uitstek. Velen …..ten
in hun broek bij het kerkhof! En allen waren zeer onder de indruk van wat er zich
afspeelde op, rond en in de vijver! Jammer dat de duikers te weinig water hadden om zich
volledig te verstoppen ( 50 cm is dan ook niet veel). Maar het gekrijs en geschreeuw dat
soms tot aan de kantine te horen was, gaf toch maar aan dat deze zich desondanks toch
nog goed wisten op te stellen.
Ook wil ik nog meegeven dat ik meer dan aangenaam verrast was bij het opruimen van
onze tocht. Dit verliep zeer vlot. Iedereen op het parcours hield zich aan de afspraak, zelfs
na zoveel en lange uren in het bos, dat ieder zijn eigen plek diende op te ruimen. Respect!
Er moest ’s maandags op het parcours dan ook haast niets meer worden opgeruimd!
Rest er mij enkel nog te zeggen: “Waar een wil is is een weg!” En “Yes we Can!”
Met meer dan 80 medewerkers is er gewerkt aan “onze” Halloweentocht.
Ik heb reacties mogen horen als: “ dit heeft zich in de geschiedenis van de club nog niet
voorgedaan”, “een topevenement”, “we hebben nog nooit zoveel mensen tegelijk zich zo
voor de club weten inzetten”. Opmerkingen waar ikzelf warm van word. Ik kan alleen maar
hopen dat dit ook jullie ervaring is/was.
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Dat het ons wat opgebracht heeft is meer dan zeker. Maar hoeveel precies is me op dit
moment niet duidelijk. Buiten dat dit uit te drukken is in geld, is het zo dat het ook de
ouders dichter bij elkaar heeft gebracht en niet enkel diegene met wiens kinderen jouw
zoon of dochter samenspeelt. Het ging hier uiteindelijk over een samenwerking van gans
de club!!!!
Er rest mij enkel een welgemeende Dikke merci
“CB”
Ondertussen heeft de jury, na urenlang alle foto’s te bekijken, de winnaars bekend
gemaakt voor “best verklede individu en groep”.
- De prijs voor “Best verklede individu” gaat naar de “Creepy Silent Clown“ Peter
Van Kogelenberg.

- De prijs voor “Best verklede groep” gaat naar “De broekschijters”

Dikke proficiat aan de winnaars ! Jullie krijgen kortelings bericht om jullie prijs af te halen.
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Slotwoordje vanuit de RvB
Het was inderdaad een schitterend georganiseerd evenement waar vele leden, ouders en
zelfs mensen van buiten onze vereniging hielpen om dit te doen slagen. SAMEN hebben
ze er een schitterende activiteit van gemaakt waarvoor een DIKKE MERCI zeker op zijn
plaats is maar … nadat een zekere “CB” iedereen hiervoor in de bloemetjes heeft gezet,
willen wij langs deze weg CHRIS BOLCKMANS alias “CB” bedanken voor zijn inzet,
organisatie en begeleiding van medewerkers en deelnemers. Chris ook voor U … een
DIKKE MERCI … van de RvB en vele medewerkers!!!!
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