Na het meer dan super geweldige kapiteinsspel – het is moeilijk bescheiden te blijven – konden we
uitgehongerd aanschuiven voor een lekker koninginnenhapje met krokante kroketjes. Vervolgens
moesten we ons direct naar de dojo begeven voor een interessante en leuke initiatie capoeira, van
Johan met H. Deze Braziliaanse vechtsport is vermomd als dans, begeleid door Zuid-Amerikaanse
muziekinstrumenten. Na zo een leerrijke maar vermoeiende dag, was het tijd om te gaan slapen.
Jammer genoeg was dit maar van korte duur. ’s Nachts werden we echter terug gewekt om een
ingewikkelde, uitdagende en nachtelijke escape room te kunnen spelen. We werden per team
opgesloten in een kamer om er dan door middel van raadsels uit te kunnen ontsnappen. Na deze heuse
ontsnapping sliepen we beter dan ooit!

Na opgewekt te zijn door de veel te vrolijke wekdienst, namen we plaats aan de ontbijttafel.
Vervolgens werden we verwacht in de dojo voor een initiatie jiu jitsu. Tijdens deze training werkten
we voornamelijk rond evenwichtsverbreking, oftewel ‘kuzushi’. Bovendien hebben we geleerd om
altijd respect te hebben voor Spider-Man! Daarbovenbij1 voelden we ons echte ninja’s toen we elkaar
mochten bewerken met ‘shurikens’, aka werpsterren. Daarbovenbijop2 kunnen we nu gaan solliciteren
bij de politie na onze matrakkentraining. Hierna3 werden we rijkelijk beloond voor onze inspanningen
met ‘fishsticks’, aka visstokken en spinazie, aka platgekookte sla.

Later die dag was de leiding ons beu en werden we op schattenzoektocht
gestuurd, met als doel om zoveel mogelijk voorwerpen te verzamelen.
Sommige teams vonden het echter leuker om om ter meeste wespensteken
te verzamelen. Anderen gooiden liever eieren kapot. Laterer4 die dag werd
ons opgedragen om macaroni te verzamelen in de eetzaal. Missie geslaagd!
:)

Stripperige groeten van de veel te leuke, knappe, mooie, slimme, briljante,
sterke, gespierde, creatieve, vindingrijke, welbespraakte, verantwoordelijke,
appetijtelijke, aanstekelijke, bloedstollende, charmante, coole, denderende,
gracieuze, eigentijdse, exceptionele, geweldige, glansrijke, fascinerende,
jaloersmakende, meesterlijke, onmetelijke (zeker bij Minibram, aka Johan zonder H), onovertroffen,
onstuitbare, sexy, ijverige, super-de-luxe, uitzonderlijke, verrukkelijke, verleidelijke, waanzinnige,
zeldzame kapiteins. Daaropbijboven5 zijn wij ook nog uiterst bescheiden en origineel!6

XXX Seppe, Jonas zonder H, Jonas met H en Ruben XXX
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Onze inspiratie betreffende signaalwoorden raakt stilletjesaan op.
Nu is onze inspiratie betreffende signaalwoorden spijtig genoeg helemaal op. :(
3
Eureka! We hebben nog een signaalwoord gevonden!!! :)
4
Inspiratie is zoek?!?!
5
Inspiratie is gevonden!!!!
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