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Umidità soleggiata
Nel paese con una delle migliori
squadre di pallavolo, c'è un vero
tour paracommando dopo la
formazione.

Oggi, sbriciolando, correndo,
spazzato e spruzzato sulle rigide
pianure di Brasschaat, in un
ghiaccio di 30 ° C!
Fortunatamente Sacha tornerà
al partito e gioca con il suo
serpente.

Dare un giro durante il viaggio,
ricevi un budget ben meritato
per fare una serata di 'Olivier
Deschacht'.

In het land met één van de beste
volleybalploegen volgt er na de
training een echte paracommando
tocht.

Vandaag wordt er gekropen,
gelopen, gezwoegd en geploeterd op
de harde Brasschaatse vlaktes, in
een zwoele 30°C! Gelukkige zal
Sacha weer van de partij zijn en met
zijn slang spelen.

Door je te smijten tijdens de tocht
ontvang je een welverdiend budget
om ‘s avonds te vergokken, ‘een
Olivier Deschacht-je’ te doen.
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Naast de mol bij de begeleiders,
doken er gisterenavond nog vele
mollen op tijdens La Taupe
Spéciale. De ploeg van Inès
DM, Louis, Amelie, Emma en
Carl waren de grote winnaars.
Heel wat ploegen verloren
punten door de briljante mollen
Tine, de twee Cato’s, Liana,
Laure, Lot, Lars N, Robbe, Aiko
en Joshua.

- Eerste spoedbezoek
- Eerste dokterbezoek
- Eerste lid die het kamp 

verlaat door ziekte
- Zes draadjes in totaal
- Al vele zere voeten en 

knieën. 

LE PRIME VITTIME

Een geconcentreerde Heren 2 ploeg is
redelijk zeldzaam. Bij het oefenen van
zijn onderhandse techniek, hoorde de
fotograaf tochwel een vreemd geluidje
bij Joshua.
Iets te diep gezakt?



Fatto-tu-che?
TVB heeft een klap van haar surfboard gekregen op surfkamp. Hopelijk doet de rode plek, in haar nek, 
niet te veel pijn.  

IV haar teenhaar gaat overeind staan als ze haar grote boodschap doet.

CVS viel bijna in slaap tijdens de training van JV.

Tijdens de Flan op de MontBlanc rook het eerder naar Camembert :
JS en CV verdienen een voetbadje.

LDC kent het verschil niet tussen borsten en een torso (tussen Pommeline en JV).

Volleybal wordt beter gespeeld op het gras en over een haag, dan in de zaal met een net ;-) 

De meisjes van U17 hadden het naar hun zin in het zwembad. Grappige en stoere redders zouden hen met 
plezier uit het water halen.  

EM wou ook eens weten hoe het voelde om in een eendenstront te staan. 

Een echte roddel: bij AK en LN werd het wel heel intens in de kamer… 

Dankzij MC hebben we lekkere ijsjes onder de ondergaande zon kunnen aflikken. Nogmaals dankjewel!

MVP is huiswaarts gekeerd, om in alle rust uit te zieken. Veel beterschap!!!

BVDE is niet bang van hoogtes. Hij waagt zich zelfs aan salto’s. 

Ware zusterliefde bestaat toch : vraag maar aan BV en ZV.
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