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woord vooraf 
Dag jinners,

Het is juni,…de laatste maand met jinvergaderingen voor jin99… de laatste maand 
met elk weekend vertier en plezier…de laatste maand JIN YOUR FACE uit volle 
borst…

MAAAAAR niet getreurd, want deze maand wordt nog een knaller van formaat! We 
gaan nog extreem zalige vergaderingen tegemoet en momenten van intense vreu-
gde! Als kers op de taart volg uiteraard ook nog ons buitenlands kamp waar we 
den tijd van ons leven gaan hebben. Maar laten we het eerst eens over die maand 
juni hebben. Ons programma ziet er als volgt uit:

Eerst en vooral: Tijdens de maand juni kunnen nogal eens hoge temperaturen 
bereikt worden, voorzie jullie er daarom steeds op dat jullie wel eens nat zouden 
kunnen worden.. Tis maar nen tip dat we meegeven ;-).

MAAR Goed, 

MAAK JULLIE KLAAR VOOR...



DE FINALE
           

MET...







Beste Jinners,
 
Zijn jullie nog mee in het waargebeurd epos over Pettachi en zijn geliefde Faat Za-
kirov? Ik begrijp het. Het is ingewikkeld. Het leven zoals het is, is nu eenmaal niet 
eenvoudig en zit vol onverwachte wendingen. De realiteit overtreft vaak de fictie, 
en dat is ook het geval voor het  echt gebeurde verhaal van Pettachi. Jullie denk-
en, nee, dat kan niet. Maar dan denk je fout ALLE ZAKEN DIE IN HET VERHAAL GEBEUREN 
ZIJN ECHT GEBEURD, OF WORDEN GETEST OM IN DE PRAKTIJK TE BRENGEN. Liefste jinners, 
voor jezelf én voor de levensvreugde van jullie potentieel nageslacht, leer en 
handel naar wat je leest in dit verhaal. 
 
Survival of the fittest is not the strongest of the species that survives, nor the 
most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.
 
Alvorens jullie  mee te nemen naar de ontknoping van het verhaal dring ik met 
klem aan  volgend nummer op te zetten. ‘Carl Orff - Carmina Burana’.
 
Klaar? Nee, het staat nog niet op!
 
Ok, druk nu op play!
 
Het einde moest nabij zijn voor Pettachi. De enigste plek op aarde waar hij veilig 
was tegen de legertroepen van Poetin (Vladimir), leek ook de enige plek op aarde 
waar hij zijn kloeke mannenlijf de strijd tegen de grenzeloos macht van de natuur 
leek te verliezen. De flitsen in zijn hoofd van oppoppende kaders bleven weder-
keren. Ontelbare keren 0 en 1 rolde over zijn netvlies met sporadisch een C:///
(ACID), °GF$CACTUS, ^NSN(HUMAN)?à en (AND+OR+NOT) tussen. Pettachi besefte zelf 
dat zijn laatste hartklop niet meer lang zou uitblijven. Het idee te sterven liet 
hemzelf redelijk koel, maar het feit dat dit zou gebeuren zonder een laatste kus 
van Zakirov was ondraachelijk. Opnieuw een flits! Nu echter helder en duidelijk. 
Een bericht in msn-achtig chatvenster werd gebrand op zijn netvlies. ‘GEEF NIET 
OP’. Was dit echt? Was dit een hallucinatie van het muggengif dat zijn bloed ver-
ziekte? Een nieuwe flits ‘ZAKIROV IS OP KOMST’. Pettachi kon niet anders dan bin-
nensmonds en nauwelijks hoorbaar mompellen ‘wie ben jij?’ Quasi direct kwam er 
antwoord op het op zijn netvlies gebrand chatvenster. Pijlsnel volgde het ant-
woord ‘CITIZENFOUR’



(zet Carmina Burana af en vervang het door ‘Love is in the air’ van John Paul 
Jones)
 
…ondertussen in Piz Zuppo deed de oplopende testoteron de temperatuur zo sti-
jgen dat de grond begon te smelten. Tot totale verbeisternis van de Russische 
leger beval Poetin (Vladimir) de troepen tot het terugtrekken achter de linies 
tot ver achter het Oeral gebergte en maande hij tevens de bevolking van Piz 
Zuppo aan om terug in hun primitieve hutten te kantklossen. Na een aftocht van 
een klein kwartier waren op de eens zo drukke plek enkel nog Walter, Dimi, Poetin 
(Vladimir) en Poetin (Piz Zuppo) aanwezig. De zwoele spanning was te voelen in 
de lucht, maar toch werd geen woord gezegd. De Poetins keken elkaar diep in de 
ogen.  
 
( ze het nummer  ‘Love is in the air’ van John Paul Jones af en zet ‘Paranoid An-
droid’ van Radiohead op)
 
Na een uitgebreide bagagecontrole kon Faat Zakirov eindelijk via de tarmac naar 
zijn vliegtuig richting Madagascar gaan. Een klein kramiekelig vliegtuigje van 
Aeroflot  stond klaar. Bij het instappen keek hij rondom hem, maar hij was de 
aller enigste die al op het vliegtuig zat. Het uur van vertrek naderde, maar hij 
bleef alleen zitten op het vliegtuig.  Desondanks zette het vliegtuig aan voor 
opstijgen in een eenzame koers naar  Antanarivo.
 
Ondertussen in de Jungle van Madagascar…  Pettachi momelt verder ‘Dit is niet 
echt, dit is een droom. Waarom doe je dit?’ De zelfgenoemde ‘CitizenFour’ commu-
niceert onverstoord verder     met het chatvenster op het netvlies van Pettachi 
‘Poetin (Vladimir) heeft geheime agenten van  de ‘Central Agency of Conceptual 
Treatments of Unusual Suspects’ (beter gekend als C.A.C.T.U.S.) software laten 
instaleren in uw en Zakriov’s hersenen. Via trainingsprogramma’s en inplantant-
en hebben de ploegdoktors van de wielerploegen QuickStep en Katusha spioner-
ingssoftware al jaren in jullie breinen geïnstalleerd. Ze willen jullie vinden en 
verplichten om publiekelijk  chuld te bekennen voor het belijden van de heren-
liefde, en dat enkel omdat jullie elkaar graag zien!’ Terwijl bij Pettachi traag 
maar gestaag de impact van Poetin’s (Vladimir) C.A.C.T.U.S. –software begint door 
te dringen antwoord hij: ‘Maar als dat waar is, en jij via die software met mij 
communiceert, hoe weet ik dan dat jij te vertrouwen bent?’



‘Je MOET mij vertrouwen, anders sterf je zeker!  Poetin (Vladimir) is volledig gek 
geworden’ Pettachi, uitgeput van de erbarmelijke overlevingstocht in de jungle 
en van de kaart van de nieuwe ontdekkingen/hallucinaties valt de verbinding 
weg en valt hij flauw.
 
(Stop muziek)
 
In Piz Zuppo vindt Walter het wel al welletjes met al dat aanstelliger gevlei 
tussen de Putin’s. Daarom komt hij tussen met het stelde voorstel om ‘waarheid 
duren doen’ te spelen. Iedereeen stempt in. Dit kwam geen seconde te laat. De vier 
volwassen heren ontpopte zich als waren het vrienden van de kribbe. Het vertier 
dat die vier hadden was werkelijk onbeschrijfelijk. Om de sfeer er nog extra in 
te brengen gaat den Dimi bij de dorpelingen wat van de lokale drank ŻUPBRÓWKA 
halen, een lokale toepasselijke specialiteit van het dorp 
Deze momenten willen we jullie alvast niet onthouden: Walter koos voor DOEN 
en moest als opdracht naakt in het meer van Piz Zuppo gaan zwemmen, Dimi koos 
voor WAARHEID en gaf toe dat hij ooit nog stiekem een oogje had gehad op  Phaedra 
Hoste, maar de twee meest opmerkelijke feiten, liefste jinners, kwamen toch van 
de Poetin’s. Zo koos laat op de avond rond het kampvuur Poetin (Piz Zuppo) voor 
WAARHEID en ontblootte hij zijn grootste geheim aan zijn drie vrienden. 

Hij was niet wie hij al een tijdje aangaf dat hij was, een gewone symphatieke baas 
van een bergdorpje in Noord-Italië. Hij sleepte een opmerkelijk verleden met 
zich mee. Hij was geboren op 29 september 1936 te Milaan als ‘Silvio Berlusconi’. 
Onder die gedaante werd hij een succesvol zakenman en politicus die tot 2011 
premier geweest was van Italië. Na het gemeen onderuithalen van zijn carrière 
moest hij noodgedwongen menig gezichttransplantatie ondergaan om niet overal 
nageroepen te worden. Verder moest hij uitwijken naar de VS. Na op zijn effen te 
komen nam hij een andere identiteit aan en mengde zich opnieuw in het publieke 
debat.  De naam waaronder hij zich in de VS schuil hield was Donald Trump. Omdat 
zowel de pers als de rechters als het ambtenaren-apparaat ook hier hem het 
leven zuur maakte besloot hij dat het genoeg was. Hij ging niet opnieuw op zijn 
kop laten zitten en liet een dubbelganger zijn job over te nemen. Hijzelf ging ter-
ug naar zijn Noord-Italiaanse roots en trok zich terug in de bergen. Daar werd hij 
baas van het klein maar dappere dorpje Piz Zuppo, waar de inteligente dorpsbe-
woners wél zijn grote capaciteiten erkenden.



Poetin Piz Zuppo was heel de tijd denkende dat hij dit verhaal in alle geborgen-
heid kon vertellen aan zijn vier kameraden. Niets was minder waar! Ze werden  
afgeluisterd door C.A.C.T.U.S. die nu enorm gevoelige informatie had over het af-
treden en ongrondwettelijk opvolgen van de Amerikaanse president. Desondanks 
was dit nog niet de grootste verrassing die in het ‘Waarheid durven of doen’ spel 
naarvoor werd gebracht…
 
Net voor het vliegtuig daalde op zijn landing in te zetten, kwam een man met cape 
het passagiersgedeelte van het vliegtuig ingewandeld. “Ik weet wie je bent, en ik 
weet wat je wil’ zei de geheimzinnige man. “Maar wie ben jij?” Sprak Zakirov ver-
rast. “Dat is voor later! Ik heb de recentste locatiegegevens van Pettachi achter-
haald volgens de FFTIOP en 57UYT technologie zodat C.A.C.T.U.S niet kan achterh-
alen waar wij zitten”. Te aangeslagen door wat hij allemaal hoorde liet Zakirov 
de onbekende gecapete man verder praten. “We zouden binnen 5 minuten moeten 
landen in de jungle, hoe je goed vast, want de klap zal hard zijn. Om Pettachi te 
helpen moeten we ons haasten.” Voor hij iets kon inbrengen was de man al terug 
de cockpit ingedoken en ging het vliegtuig laag boven de jungle van Madagascar 
hangen.

“Ik neem DURVEN” zei Poetin (Vladimir) uit het niets. Het beven in zijn stem deed 
iedereen vermoeden dat er iets spectaculairs ging volgen. Macho dat Poetin 
(Vladimir) normaal was, had hij normaal niet de minste aarzeling in zijn stem. Hij 
begon zachtjes te huilen. “Ik ben altijd al een smeerlap geweest! Pussy Riot naar 
de Goelag sturen, oppositieleden laten afmaken, de Krim annexeren, de klimaa-
topwarming niet serieus nemen. Ik dacht dat ik dat moest doen om aanvaard te 
worden als leider en persoon, ik wou alles behalve overkomen als een janet. Nu 
merk ik dat ik me eigenlijk heel goed kan hebben zonder al die dingen te doen, 
ik ben een beter persoon maar heb me nog nooit zo mannelijk gevoeld. Die grote 
transformatie naar de betere ik heeft maar een reden.” De spanning begon zich 
verder op te bouwen rond het viertal, enkel Walter was ongoocheld dat Poetin 
(Vladimir) niets geks deed maar enkel maar vertelde, hij had immers ‘durven’ 
gekozen, en niet ‘doen’. Poetin (Vladimir) rechte zijn rug, schraapte zijn keel en 
keek Poetin (Piz Zuppo) Recht en zei plechtig: “Wil je met mij trouwen?” De rest is 
geschiedenis.



Half groggy staptte Zakirov uit het vliegtuig, niet goed wetend wat er allemaal 
gebeurd was en hoe de landing was geweest. Zijn hoofd bloedde, maar hij leek 
niets gebroken te hebben. Daar stond hij dan, in het midden van de Jungle. Hij keek 
rond, en daar stond hij, in levende lijve, de enige echte, de kei-nijge, de onweer-
staanbare, de allersnelste en de allerknapste de hunk der hunken, Allesandro 
Pettachi! De man in de cape zei ‘jullie zijn terug samen’
 
Zo zie je het, beste jinnertjes, het leven kan mooi zijn! Eind goed al goed? Voor 
onze 3 verliefde koppeltjes zeker wel! Voor de rest van de wereldbevolking 
breken er onduidelijke tijden aan. Zowel de leider van Rusland als van de Vereni-
gde Staten zijn van het toneel verdwenen en Europa heeft nog nooit een grote, 
verbindende leider gehad. Het machtvacuum is compleet. Er is, liefste jinners, 
echter nog nooit zo een grote nood geweest aan heldhaftig leiderschap om de 
uitdagingen van de 21ste maar ook de 22ste eeuw tegen te gaan. Daaromzullen 
wij als plichtsbewuste wezens de orde naar onze hand moeten zetten. Dit is geen 
wandeling in het park, maar een doorgedreven boot camp zonder voorgaande. 
‘Survivors of The North’ zullen voor de opvolging moeten zorgen. Tot op kamp...
 



THE JINNER
                            TAKES IT AlL



Vrijdag 2 juni
Fucking examens! Wie heeft dat ooit uitgevonden?! En zo typisch he, ’t wordt just 
eens wa schoon weer en moeten wij weer achter die boeken kruipen, maaf!

Heb jij ook dit gevoel? Vervloek jij ook vanbinnen de examens? Tel jij ook zo af 
naar de zomer? Kom dan zeker naar deze vergadering waarop we 2 uur lang ons 
inbeelden alsof het al zomervakantie is! Je zal ontspannen tot de duusendste, je 
zal even alle stress vergeten en vooral even terug sociaal contact hebben.

Aah vrienden om je heen.. Kom gewoon af om 20u voor Karree en laat aub uw stud-
ieboeken thuis.

 Om 22u is het helaas Back2Reality en keren we terug huiswaarts (of nog ne snel-
len schellen in Karree?).

We verzamelen om 20u aan de karee, uiteraard weer vergezeld van onze trouwe 
stalen ros. Verwacht jullie aan nog eens een echt scoutesk spel waar iedereen 
zijnen beir kan uitlaten.

 Taktisch denken, spitsvondigheid en fysieke kracht kunnen misschien wel in jouw 
voordeel spelen! In elk geval, spanning alom maar vooral... 

...be there or be nen dobbeleir.

zaterdag 10 juni



vrijdag 16 juni 

Zondag 25 juni

Jow keirels! Vandaag spelen we het grote, alomgekende vrijdag-16-juni-spel. 
Meer uitleg moeten we eigenlijk niet geven, want geef toe, dit spel heeft iedereen 
wel al eens gespeeld. Vandaag wel een lichte variant op de gewone, klassieke 
versie, maar des te graver! 

We maken er verder geen woorden aan vuil: 20u-22u @Karree met Fiets

Vandaag is het de laatste vergadering van het jaar! Omdat we 2 uurtjes veel te 
kort vinden om al onze ideeën nog te kunnen bundelen, maken we hier gewoon 1 
grote jin99-dag van! We trekken er een hele dag op uit en beleven dolle pret. Nee, 
echt waar, ’t wordt awesome! We verklappen nog niet veel, maar volgende zaken 
moet je wel zeker meenemen:

 - Lunchpakket + drinken
 - Zwemgerief
 - Petje tegen de zon
 - Zonnecréme
 - Zonnebril
 - € 5 voor verrassing
 - Je goed humeur
 - Moppentrommel (maar niet te luid)

We spreken af om 10u aan Karree en zijn terug om 17u. Verdere info kan nog vol-
gen via facebook. We keep in touch!



Bon, dat was het voor de maand juni. Het weekend van 30/06-2/07 is het dus geen 
vergadering aangezien wij 4 juli al vertrekken richting het warme Noorden..

Adios amigos en hopelijk zien we jullie in grote getale op onze vergaderingen!

Scouteske groeten,

Cisse, Andy, Niels, Aster en Poot



            leiding@jin-sint-niklaas.be

niels blomme:   04 87 68 50 94
cisse geleyn:   04 98 15 54 04
aster baeck:   04 93 63 11 41
laura vercauteren:  04 97 67 53 79
Andy luyckx   04 73 89 40 67 

jin             sint-niklaas


