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De laatste trainingen komen in zicht. Iedereen kan zich nog een laatste keer

volledig geven op training (en op de fiets). s’ Avonds klinkt DJ Mario door de

boxen op onze flower power hippie party. Met wie gaan jullie slowen?

hippie jaajh jeejh!

Viva bomma
Pataten met saucissen
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quote by Dr Dré



• De diva in BVR kwam tot uiting gisteravond. LDP kreeg er naar eigen zeggen meteen 

oorkanker van

• EL neemt haar kamergenoten LDP, BVdB en MVH ‘s nachts mee naar de dierentuin, 

door een heel klanken- en bewegingsspektakel

• De U17J willen eens graag met de U17M spelen. SC wou ook eens met de U17J 

meespelen, maar kwam begot niet over het net

• MN heeft door de jaren heen eindelijk geleerd dat har… met een t, en niet met een 

d is

• “Pee, waar zijn mijn antennes”, zei JS tegen JDB

• Opgepast, EP is gearriveerd, de scheetjes zullen enkel toenemen

• AO had pijn aan haar ‘harmstring’

• U15M1 haalden hun beste voetbalskills boven op training bij JDB

• MB (U11) wordt de nieuwe coach van de U11

• LB blies haar ploeg bijna van de bakken tijdens het facebookspel, gevolgd door 

-jawel- een stinkende geur

• Kapers op de kust: PD mag zijn borst nat maken voor RB. Zijn passionele liefdesbrief 

was een schot in de roos

• In het facebookspel, maar nog niet facebook official: LP en LN 

adopteerden LL als hun dochter

• LP was hét mikpunt bij het waterballonnen gooien. 

Te zien aan zijn rode tatoeages op de rug

• Het fotospel van de sprookjes werd gewonnen door AO, LD en EM!

De zoektocht naar de

Grootste Tijdsreiziger

loopt op z’n eind. Deze

spelers spelen helaas niet

meer mee…
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