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2. Voorwoord
Waarde Scaldisianen,
Vooraleerst wil ik jullie, namens het hele Scaldis praesidium een gelukkig Nieuwjaar
toewensen. Wij hopen dat 2008 voor jullie een jaar mag zijn zonder zorgen, veel gelukkige
momenten enzovoort. 2008 belooft trouwens een boeiend jaar te worden. 75 jaar geleden
besloot dhr. Alois Gerlo immers om een studentenclub op te richten voor mensen uit
Dendermonde. Scaldis was geboren! We moeten er U niet op attent maken dat we dat met
de gepaste feestelijkheden laten gebeuren.
Als ik terugdenk aan het voorbije half jaar, dan schieten er mij enkel toffe herinneringen
binnen. We mogen, zonder schroom, terugblikken op een uiterst geslaagd half jaar. We
hebben zes verloren schaapjes het licht getoond en we hebben ons over hen ontfermd. Zij
maken nu ook deel uit van onze roemrijke club.
Ook onze activiteiten waren zeker geslaagd. De cantussen onder Tim’s leiding draaien
steevast uit op een gezellig samenzijn met gedeelde hilariteit (voor de gelukkigen die erbij
waren, denk maar aan de oud-leden cantus!). Scaldis heeft naast de vertrouwde
ingrediënten, zoals de cocktailfuif bijvoorbeeld, ook nieuwe horizonten ontdekt; zo waren
we aanwezig tijdens een opname van de provincieshow en hebben onze eer verdedigd
tijdens de bierrally.
2008 is een speciaal jaar voor ons en dat willen we gepast vieren. Het begint eerst en vooral
al met het Galabal. Voor ons 15 jarig heroprichting lustrum jaar is iets speciaals wel gepast.
Ik hoop er veel mensen terug te zien en te ontmoeten.
De week daarna gaan we gepast door met de feestelijkheden, namelijk de lustrum week. Een
hele week lang hebben we elke dag iets georganiseerd, voor elk wat wils. Kom dus gerust
mee cantussen of een cocktailtje drinken. We zullen u met open armen ontvangen.
Later op het jaar gaat Scaldis ook een onderwijzende functie uitoefenen. Ons plan is om de
studenten uit Gent kennis te laten maken met wat Dendermonds producten op onze
streekbierenavond.
Voor wie het niet wist, Scaldis heeft meerdere keren de krant gehaald. Denk maar aan de
heropflakkering van de vete tussen ons en Aalst dankzij Jern (zie later). Daaruit is trouwens
het idee ontstaan om een echte vete cantus te houden tussen Moeder Oilsjterse en Scaldis.
Het wordt dringend tijd om te tonen dat Scaldis leeft en Aalst beeft!
Ik hoop dat jullie evenveel plezier beleven aan het lezen, dan ik heb gehad tijdens het
schrijven.

Ut vivat, veleat et crescat Scaldis!
Maarten
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3. Yves inspecteert…
Welkom bij de tweede uitgave van Scaldisgalm. Terwijl jullie nog steeds in de ban zijn van
onze vorige editie en hopelijk eindelijk doorhebben dat de sudoku’s slechts mopjes waren
nog flauwer dan de humor van Junior, heeft de “redactie” een nieuwe versie uit hun brein
geperst. Wat kun je deze keer verwachten? Ik heb geen flauw idee, ik weet nog minder over
de inhoud van deze versie als Jern over zijn cursussen. Het enige dat ik zeker weet, is dat er
in dit boekje wederom grappige anekdotes, cartoons, etc. zullen staan, waar je spontaan van
omvervalt. Als ik een gouden raad mag geven in verband met dit boekje, bewaar het op een
voor ons allen heilige plaats: het kleinste kamertje beter gekend als de plee ofte WC. Niet
om je gat af te kuisen, neen zeker niet, er is gewoon geen betere lectuur dan een
Scaldisgalm tijdens de grote boodschap, de beste boeken worden immers verslonden op het
toilet. Als je nog niet overtuigd bent van onze Dendermondse creativiteit, blader dan zeker
verder en geniet van studentikoze literatuur!
“Scaldis leeft en Oilsjterse beeft!”

Ut Floreat, Valeat, Crescat Scaldis!
Yves De Roos
Praeses Scaldis 2006-2007

Beste Scaldisianen,
Scaldis leeft nog steeds en werkt aan haar toekomst!
We mogen de banden met het verleden zeker niet vergeten.
Wij zoeken daarom naar memorabele verhalen, fotomateriaal en andere archiefstukken.
Laat onze geschiedenis niet verloren gaan!
Neem daarom gerust contact op met Jern (jernvermeiren@yahoo.co.uk of 0496776564)
of via onze Scaldis e-mail (scaldis_dendermonde@yahoo.co.uk)
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4. Het doopverslag
Weken zagen, bellen, sms’en, verder zagen, mensen omkopen met bier, eten en andere
vunzigheden, wederom zagen, zuchten, beginnen wenen en uithuilen op de schoudertjes
van de quaestor en terug beginnen zagen. Het leven van een ronselende schachtentemmer
is hard.
Volgende stap : winkelen. Men heeft twee dingen nodig, zijnde een mama voor de
zwaardere dingen mee te brengen van ‘den Delhaize’ en een quaestor, voor de dingen te
betalen. Ondertussen ontdek je dat ons Valérie, die er misschien langs de buitenkant
braafjes uitziet, een ongelooflijk sadistische geest heeft, terwijl de vismousse, olijven en roze
slabbekes hun weg vinden in ons mandje.
Een dag later verplaatst een bijna compleet praesidiumleger, versterkt door enkele
prosenioren, zich naar de Overpoort resto. De eerste schachtjes geven op wegens ziekte,
waarbij de frustratie temmer langzaamaan zich opbouwt naar een hoogtepunt. Twee
lieftallige vrouwen, Elien en Maxime, zitten gereed om zich over te geven aan mijn
hersenspinsels.
De eerste opdracht : verkleed jezelf als ridder en maakt een condoomachtig vriendje om
door te spreken is al een ware verschrikking voor sommige. Bij deze zou ik dan het
vriendelijke advies aan Ximme willen geven dat een lange naam voor je vriendje geen goed
idee is. Flater 1 van de schachtentemmer: vergeten verf in de Scaldis kleuren te gaan halen.
Er wordt gekozen voor de simpele oplossing, smeer elkaar dan maar in met tandpasta.
Probeer dit zeker niet thuis, blijkbaar zit er in tandpasta een soort van bleekmiddel dat niet
zo goed is voor kindjes met een iets gevoeligere huid. Verder is het grote Overpoort resto
mysterie opgelost. Het is mogelijk om rond de resto te lopen en terug bij het beginpunt te
geraken. Na drie toertjes van onze schachten waren we zeker. Om de drinkcapaciteiten van
onze schachtjes te leren kennen, raakte goedkoop Aldibier voor de eerste keer hun tongen
aan. Ad fundum werd verbasterd tot Ad vide en het bier was slecht. De schachten falen
zwaar voor de eerste keer.
De weg vervolgt zich naar het Sint-Pietersplein waar de schachtjes gedoopt worden met vers
Scheldewater en een ronkende naam krijgen zoals ‘ego’ en ‘ergo sum’. Reden van de namen
is bij de ene al onbekende dan ander. Er is toch nooit gezegd dat je als temmer diep moet
kunnen nadenken. Bo faalt dan voor de eerste keer en zingt een eigen versie van het
Scaldisclublied. Het praesidium schaamt zich in zijn plaats. Maxime geeft het beste van
zichzelf als overgeile zeehond en Elien begint te zagen dat ze het koud heeft. Het begint te
regenen, terwijl de schachten een ajuin eten en de temmer begint aan zijn derde banaan
van de dag, verschuilt het praesidium zich in ondergrondse parkeergarage en buigt zich over
een zeer belangrijke vraag: welke pizza gaan we eten deze avond?
Het pad der Scaldianen leidt ons naar de Hoverniersberg (en vooral dan de chocoladebar
waar we onszelf opwarmen met warme chocolademelk), terwijl de schachten de berg
afrollen, terug opklimmen en weer afrollen. Het nut is zoals gewoonlijk weer ver te zoeken,
maar bon, als de corona zich maar kan amuseren. Op de Zuid begint de grote ‘zoek Valérie
een man’ show (foto’s steeds verkrijgbaar bij ondergetekende) en de grote sexenquête van
Gent. Mannen hebben steeds vroeger sex en staan open voor trio’s, waar gaat het toch naar
met de jeugd van tegenwoordig.
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De quiz in het Zuidpark getuigde van een abominabele kennis van Dendermonde traditie en
weetjes en van pure ‘stoemigheid’ bij de doorsnee schacht. Ze verdienen dan ook zonder
twijfel de titel van domme schacht en domste schacht. Na nog een ontspannend rondje in de
speeltuin en een spelletjes van verstoppertje, had de temmer er genoeg van en werd de
buitendoop afgesloten met een frisse pint voor de corona in de Bowling en een
verwarmende douche voor de schachtjes.
Het was een ervaring om nooit te vergeten…

Vanwege uw dienaar,
Jan

5. De doopcantus
De doopcantus; de verschrikking van elke nieuwe schacht, het hoogtepunt van de corona.
Dit jaar was het ook weer een hoogtepunt. Met zes nieuwe schachten is het voortbestaan
van Scaldis weer even verzekerd.
Alhier het verslag van de doopcantus, om jullie weer even te laten proeven van hoe een
cantus er aan toe gaat. Veel plezier!
20.54

21.02

21.10
21.12
21.18

We zijn al in retard. We wachten op het gloednieuwe, spiksplinternieuwe, ultramoderne,
fantastische schild, maar dat ligt in de auto van enkele schachten.
Jern zit aan de vrouwenkant, samen met Elisabeth, Sofie en Scratchy, omdat hij de dikste tetten
heeft van alle prosenioren.
Cantus in. We zingen het clublied, “Hoerder dan ons, zo vindt men er geen!”. Met Jern ‘4 in 4
weken’ clubslet is dat niet moeilijk.
De Dolle Koe heeft een rare zaal, maar wel een mooie akoestiek. De slag om het Gravensteen is
nog nooit zo mooi gebracht.
Enkele schachten kregen een plezierreisje naar Dendermonde en mogen zich aan zwaardere
straffen verwachten. Sven begint spontaan zijn broek los te knopen. NEE, zo zwaar nu ook weer
niet! ( Tim )
Bok wil Sven graag 3 vingers in Junior zijn gat zien steken. Junior is not amused.
Junior keurt de schachtenpap met het label: Junior not approves.
Jern en brullen? Allez, meendet?
KOP IN DE KAS! GODVERDOMME! (1) Jern en brullen…komaan, wie verzint da nu?
Val wil aandacht. Niemand luistert. Ik zou willen opschrijven wat ze gezegd heeft, maar ik
luisterde niet. Jammer, volgende keer weer proberen, Val.
Heee, Tom Lanoye in onze cantus? Ahnee, tis maar de Junior met de bril van Baek. Die drie
vingers in Junior zijn gat are making sense nu dat hij op Lanoye lijkt.
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21.22

21.26

21.31
21.34
21.38
21.51
21.55
22.01

22.2°
22.21

22.46
22.58
23.01

23.08

En nu we toch met Lanoye bezig zijn, er staat een grote kartonnen doos klaar voor onze
schachtjes. (dit is blijkbaar een doordenkertje…cultuurbarbaren toch!)
KOP IN DE KAS GODVERDOMME! (2)
Prosit meester, prosit senior, prosit prosenioren, AD VIDE. ( ad fundum heeft afgedaan bij
Maxim )
Rijmwoordjes: Ovide, elektromagnetisme, menstruatiecyclus en banaan
Sven, Junior beginnen te zingen over Ovide (Kijk uit malloot, een kokosnoot. Wie laat ons lachen,
gieren? Ovide en z'n vrienden. Wat zij ook doen, we leven mee. Ja, met Ovide's vrienden op tv.
OP TEEVEE! )
Jeugdsentiment op zijn allerbest!
Maxim mag van de schachtenpap smullen. Om het wat sneller te laten gaan, roept iemand;
“Denk dat het Sven zijn zaad is”. Maxim begint te kokhalzen. Pijnlijk!
Bo wil ook van de pap proeven. Bo approves.
Het schild is aangekomen. Joeri heeft er schrik van. Het steekt.
Boe Bo! Bo zong deze middag het clublied verkeerd.
Ochiern Azoen dutsken! ( Jern toont geveinsde compassie met de smullende schachtjes ).
We zingen A a a Valete Studia. In canon. Best mooi
Elien (die van Bo) mag naar voor kruipen. Ze komt op haar knieën tot juist voor Bo zijn benen
gekropen. Bo grijnst.
KOP IN U GAT, VERDOMME!
Voor wie een banaan nodig heeft. Bok heeft er altijd een in zijn broek. Elisabeth is
geïnteresseerd. Ze wil weten of hij groot is. Bok knipoogt. Rauwtch!
Tim zijn stem faalt voor het eerst.
Zitten naast Baek kan slechte gevolgen hebben. Gelukkig heeft Yves een oplossing! Nu zit hij met
zijn potske over zijn linkeroor.
Jern heeft een spuitje gevonden. Nu kan hij voor het eerst eens met een echte spuit spelen.
KOP IN DE KAS!
Brillie mag ad pistum komen omdat hem naar Dendermonde ging. Hij krijgt als beloning een
tweede bekertje pap.
No den iejemmer kaike!
Ni na d’ oegen van de Jern kaike! ( De Antwerpse inmenging in onze club laat zich al gelden ).
Het zal u leren om op een Scaldis activiteit aanwezig te zijn! ( Baek ).
Da was fucking snel ( Bok ). Ze mochten het!
De snelheid waarmee gulle dat binnenkapt zegt veel over de Antwerpse keuken ( Bok is on fire!
Zoals gewoonlijk makom )
Colloquium in. Tis tijj vo lawijt! ( Baek )
Elien mag koekoek zijn.
Sofie staat garantie voor blote tetten
Tim kan nog altijd geen commilitones zeggen.
Opdrachtjes:
Maxim mag naar Dendermondse bieren op zoek
Elien naar 3 boxers/bh’s in de clubkleuren.
Brillie krijgt stempels op zijn gat.
A2 aan alle mensen met een scherzliche lange balzak ( Eine Seefahrt )
Ja dat hat deine pro Cantor!
Doos, ik drink u toe! Elien is slim en blijft zitten.
Brillie heeft maar 8 stempels. Straf voor het niet slagen is een overheerlijke pint met karnemelk,
een brokje katteneten en mosterd. Smakelijk!
De prosenioren komen terug met de praeses van Vader Oilsjterse. Als passend eerbetoon zingen
we het Ros Beiaard.
De koekoek is flauwgevallen.
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23.17
23.22
23.24

00.01
0.03

0.12

00.39
1.13

Bo panikeert. Hij dacht dat hij weer single was
Er is na Sarie Mareis voor melis nu ook iets voor Baek, namelijk my bonnie ( oh drink baek, drink
baek,… )
We zitten met 12 man binnen, schachtengespuis meegeteld
Maxim heeft Tripel Karmeliet en Malheur mee.
Arjan komt toe. Hij vindt het bijzonder passend dat er hapjes zijn. Jammer genoeg zijn dat de
kattenbrokjes…
Nog nooit zo snel what shall we do with the drunken sailor gezongen!
Chevaliers de la table ronde… entre les genoux
Arjan : Wat doen die daar tussen die knieën ?
Tim : Sight seeing
Bok : de muren behangen
Maarten : de kelder witten ( wink wink )
De vrouwen komen terug met de tettenfoto’s!
De venten met het eten…
Wat moet ne vent meer hebben… tetten, frieten en bier. Life is good!
Jef…ge…moet…naar…huis…toe…gaan…
Bo, het kan mss net dat ietsje vlotter ;).
De meisjes waren iets later dan afgesproken terug met de foto’s.
Liever een half uur langer weg en terugkomen met mooie foto’s!
Daar drink ik op ( Arjan )
Daar ruk ik op ( Bok staat weer heet )
SIIIIIIWWEEEEEJJIIIIUUUUM ( Lex )
Zwartbruine bier
- blijkbaar is Elisabeth een sletje
ze mag aan Bok zijn banaan trekke ( Jern, in een gefaalde poging te rijmen en iemand anders
clubslet te noemen )
- en Jern, die kan al niet meer rijmen
en dit bewijst het dan ook ( Junior )
- en later vannacht zit het Tim echt niet mee
want hij moet likken aan de rode zee ( Sven )
- en Tim liep vrijdag een beetje scheef,
Omdat hij in Aalst een blowjob kreeg ( Jern in een tweede poging om iemand anders
sletteriger dan hem over te doen komen )
- En junior moet nog eens van bil
Maar moet dan eerst een lelijk wijf vinden dat wil ( Sven )
- Lex zit de hele tijd te memmen
Ik vind dat hij ook een pint mag Emmen ( Junior )
- En junior wist zijn rijm niet meer
Zijn bijnaam is niets voor niets mastuur-de-beer ( Sven is op dreef )
- Jern kust heel graag wijven met krullen
Hij heeft zeker heimwee naar die geit dat in de wei staat te brullen ( Tim… jéééééérn
jéééééérn )
- Over dik en lelijk zullen we maar zwijgen
Tis het enigste da junior kan krijge ( Jern )
Joeri laat een scheet, op zijn Dendermonds jawel
Amor amor amor amor
Elisabeth komt enkel maar in het verslag op de verkeerde manier. Ze is zo geïnteresseerd naar
Bok zijn banaan dat ze de pappenheimer vraagt.
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1.13

Wie is er met mijn strootje weg ( Junior ) ?
Dat zal u leren ( Jern )
Ja, dat zal Junior leren ( Junior )
Cantus ex! Confrater in!

‘t Ros Scaldis
De vrije versie op het Ros Beiaard al gezongen door de mannelijke schachten:
T: J. Van Steenbergen & B. Van Dael,
Doopopdracht als leden extra muros.
M: Oud Volkswijsje uit Dendermonde, 12e eeuw.

1. De Joeri lijkt al oud,
maar zijn hart dat is van goud.
Zijne lever is kapot
van die pinten door zijn strot.
Keerzang:
De Scaldis hier in Gent,
een club met trots en moed!
Ziet ze rollen,
bij de Scaldis zit je goed.
2. De Svennie had ne staart:
vroeger trok hij op het paard.
Het Ros Beyaerd pakt hij koud
net als ridder Reinout.
3. Den AB heeft een nieuw clubslet.
Wie had er ooit op de Jern gewed?
Boer en boerin, hij doet ze binnen.
Wanneer komt hij tot zijn zinnen?
4. Den Yves die lijkt op Jern.
Hij hoort ook tot de Scaldis-kern.
Toen viel hem de schand te beur:
hij ging bij de Malheur!
Alternatieve keerzang:
De Scaldis hier in Gent,
’t is genen AB maar ‘t went!
Ziet ze rollen.
De Scaldis overal bekend.
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6. Een schachtje vertelt…
(en is getraumatiseerd voor de rest van haar leven)

De doop van Scaldis, het evenement van
het jaar. Door omstandigheden waren we
maar met twee in Gent, namelijk Elien en
ik. Het was een magere opkomst, maar
twee schachten is nog altijd beter dan
geen zou ik zo zeggen. Het begon allemaal
goed, twee bananen in een condoom
stoempen (ja, stoempen!) en dan die
condoom een origineel naamke geven.
Het moeilijkste voor mij bleek dan nog om
die naam naderhand te onthouden, maar
bon, ik had maar niet zo'n moeilijke naam
moeten geven. Dan het gezicht vol met
tandpasta, hiphoi. Bleek er iets lekkers in
die tandpasta te zitten om u tanden extra
wit te maken en het was niet zo'n goed
idee om dat dus over u gezicht te smeren .
It burns, trust me. Dan een ajuintje eten,
jamjam, en naampjes krijgen. Elien was
ego, ik was ergo sum. (weet iemand
trouwens wat ergo sum betekent want op
den doop zelf wist niemand het. Ze wilden
intelligent doen, maar het was een beetje
mislukt).
Nochtans voelde ik mij bijzonder
intelligent op den doop. Zeker toen ik een
geile zeehond mocht nadoen op het SintPietersplein. Daarna moest ik dan liedjes
zingen die ik totaal niet kende, maar dat
was niet zo erg. Bo zong ze ook verkeerd!
Mijn intelligentie steeg nog sneller toen ik
vragen over Scaldis moest beantwoorden.
Rood voor liefde, blauw voor de Schelde
en wit voor de vrede, het had gekund,
maar 't bleek niet waar te zijn. Een beetje
levertraan, wat rauwe eitjes en speculaas

met pikante mosterd waren mijn
beloningen voor men slimheid.
Dan wou Jan een ei kapot slaan op mijn
poep. Gelukkig is mijn poep eier-proof,
zodat Jan zeker 4 keer moest proberen
(mijn hoofdje daarna was minder bestand
tegen eieren). Dan mocht ik me nog eens
jong voelen en in a pile of leaves gaan
jumpen. Mijn jeugdige onschuldigheid
vervloog vlug toen snoodaards (ik verdenk
Bok) vroegen mijn poep omhoog te steken
en voila; weer een ei in men broek! Lekker
warm en knapperig… mrauwtch!
And you may think I'm a wuss, maar 'k
vond de binnendoop het ergst! De
SCHACHTENPAP vond ik een hel in ieder
geval, kon het nog viezer? Echt waar BAH!
Mijn eten van drie dagen kwam eruit! Ik
heb dan al een rothekel aan olijven, krijg ik
een bekertje vol met halve olijven! Vies
vies vies vies vies .
Dan het hoogtepunt! Ximme mocht foto's
gaan trekken van meisjes hun blote tetten
jeeeeeejjjjjjj. Dan nog wat zingen, ergens
bier zoeken, verhaaltje tekenen en ja, dan
kreeg ik mijn lintje van men lieve meter
Wendy. Trotsheid alom!
Het is fijn om bij Scaldis te zijn, en wie
anders beweert krijgt een schoen van mij
op een plaats waar de zon niet schijnt,
nah.
Kben echt trots op mijn lintje en om eerlijk
te zijn, den doop viel echt suuupppeer goe
mee.. En nu: bier!!! Ad Vide! (ad fundum
volgens ons hoogintelligent schachtje)

Maxime
Schachtje Scaldis 07-08
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7. Moptjens!
De drie directeurs van Maes, Heineken en Duvel nemen elke morgen gelijk de trein naar hun
werk. Op een zekere morgen is er een serieuze vertraging en ze besluiten samen iets te gaan
drinken in het dichtstbijzijnde café.
Ze stappen het café binnen, waar ze meer dan 120 verschillende bieren hebben. De
directeur van Maes roept: "Patron, drie Maeskes alstublieft." Eens hun glas leeg is, roept de
directeur van Heineken: "Hallo, barman, zoude wij nog efkes drie Heineken kunne krijge?”
Nadat deze uit is, is het de beurt aan de directeur van Duvel: "Patron, drie Heinekens
alstublieft”.
De twee directeurs van Maes en Heineken verschieten en kijken elkaar verwonderd aan.
Plots zegt die van Heineken: "Man, hoe kan dat nu? Jij bent directeur van Duvel en jij bestelt
drie Heinekens?"
"Awel ja", zegt de directeur van Duvel, op zijn horloge kijkend; "'t is nog wat vroeg om bier te
drinken!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eerste hulp bij bierdrinken:
Symptoom: koude , natte voeten
Probleem: glas ondersteboven vastgehouden
Actie: glas draaien zodanig dat het open einde naar het plafond wijst.
Symptoom: warme, natte voeten
Probleem: slechte blaascontrole, in de broek gepist
Actie: ga naar de dichtst bijzijnde hond staan en beklaag je over zijn zindelijkheid
Symptoom: bier ongewoon bleek en smaakloos
Probleem: glas leeg
Actie: zoek iemand om u een pint te trakteren
Symptoom: vloer wazig
Probleem: u bent door een leeg glas aan het kijken
Actie: zoek nog iemand om u een pint te trakteren
Symptoom: vloer beweegt
Probleem: u wordt aan uw kraag naar buiten gedragen
Actie: vraag of ze u naar een ander café dragen
Symptoom: kamer lijkt ongewoon donker
Probleem: café is al gesloten
Actie: laat uw thuisadres bevestigen door de barman
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Symptoom: taxi heeft plotseling vele kleuren en tekeningen en ruikt zuur
Probleem: bierconsumptie heeft persoonlijke limiet overschreden en treedt uit het lichaam
Actie: bedek mond
Symptoom: u herkent niemand en ook de kamer niet
Probleem: u bent het verkeerde feestje binnengewandeld
Actie: kijk of er gratis bier is
Symptoom: uw gezang heeft enorm veel ruis
Probleem: het biergehalte is te laag
Symptoom: bier is kristalhelder en smaakt naar niets
Probleem: iemand probeert u te ontnuchteren met een glas bruiswater
Actie: sla hem

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Waarde Oud-leden,
Wij streven ernaar om driemaandelijks een nieuw tijdschriftje uit te brengen met meer
nieuws over Scaldis. Aangezien wij zoveel mogelijk oud-leden en sympathisanten willen
boeien is het echter onmogelijk dat wij u dit elke keer gratis kunnen opsturen. Daarom
vragen we u een kleine bijdrage in de vorm van Erelidgeld, waarvan u het bedrag zelf
bepaalt.
Dit geld zal echter niet alleen gebruikt worden voor het uitgeven van deze boekjes, maar
wordt ook aangewend om te investeren in het aanmaken van een deftig archief. Dit archief
zal onder andere geraadpleegd worden bij het samenstellen van het lustrumboek “75 jaar
Wij zonen van de Scheldekant”.
Storten kunt u op rekeningnummer 001-5267819-19, met vermelding Scaldis Galm en uw
naam. Als bewijs van betaling krijgt u een erelidkaart toegestuurd!
* Laat ons zeker eens uw mening weten over onze galm. Wij staan open tot verbetering en
aanpassing. Zelfgeschreven artikels kunnen eveneens hun plaats in een Galm krijgen.
** Onze zoektocht naar Scaldis leden uit het verleden is nog niet ten einde. Als u nog
mensen kent, die geïnteresseerd zijn in dit boekje, stuur ons hun adres dan door.
*** Als u dit bruisende boekje vol boeiend nieuws (niet) wil blijven ontvangen, laat dan een
seintje op een van onze contactadressen.

Met jullie bijdrage zullen er nog vele Galmen volgen,
Wij rekenen op jullie!
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8. Nog wat sfeerbeelden

2 foto’s van de hilarische oud leden cantus
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9. Kalender
Datum
Woensdag 20 februari
woensdag 27 februari °

Wat
Vicerolling
Pooltornooi

zaterdag 1 maart

Galabal Scaldis –
Gasthof ’t Vaderland, Dendermonde

3 tot 7 maart

15 jarige heroprichting
de Lustrum week

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

ModelCantus
Losershoten + gratis vat
Cocktailfuif – Café Confrater
Etentje, Tim’s B-day
Oud-oud cantus

Dinsdag 11 maart

Tim’s B-day Bierbowling – Overpoort Bowl
(aan een verlaagd tarief)

Woensdag 19 maart
Woensdag 9 april *
Woensdag 16 april
Vrijdag 25 april

Themacantus
Vetecantus; Scaldis versus Moeder Oilsjterse
Dendermonds streekbierenavond,
Met Vicaris, Tripel Karmeliet, Kwak …
Ontgroening + Kiescantus

° : Indien niet genoeg belangstelling wordt dit gewisseld met een pokertornooi.
* : De dag in deze week kan nog veranderen aangezien dit in overleg met de praeses van Moeder
Oilsjterse moet gebeuren.
** : Gewoontegetrouw is dinsdag nog steeds de clubavond, kom ons dan gerust opzoeken in de
Confrater of Overpoort Bowl!
*** : De kalender kan nog aangepast worden, via een nieuwsbrief en de website houden we u op de
hoogte!
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10.

Uit den ouden Doosch

In elke galm proberen we een gevoel van nostalgie op te wekken bij onze oud-leden.
Memorabele verhalen, fratsen en anekdotes vinden hier hun plaats. We rekenen hierbij op
jullie, waarde oud-leden. Als u zelf nog een verhaal heeft, dat het nageslacht zeker dient te
horen; aarzel dan niet en stuur het ons op!
Een fragment van een dag uit het studentenleven van Koen:
13:00 Ogen gaan open. Ik rol uit bed. Eerste heftige schrikreactie van de dag; Waar ben ik?
Raar, meubels lijken te bewegen. Wacht, ik draai nog.
13:30 Mijn zicht is voor 70% hersteld. De omgeving van mijn kot komt me weer bekend
voor. Mmmm, het ligt er vuil bij. Geen zin om te kuisen. Besloten morgen te kuisen.
14:00 De smaak van pitta met looksaus hangt nog steeds in de mond. Wetenswaardig feit,
pitta wekt de eetlust op.
14:30 De smaak van Palm, Krüger, Bock Pils en VortenBach verdringen deze gedachte.
Eetlust is over. Ik strompel naar WC. Mond smaakt alsof engeltjes op men tong hebben
gekotst.
15:00 Tanden 100 maal gepoetst. Smaak nog steeds niet hersteld. Ik geef het op.
15:30 Ontbijt wordt naar binnen gewerkt (koffie, krokant brood waar ik de schimmel van
afgeschraapt heb, kaas, salami (of toch iets wat erop lijkt)).
16:00 Volledig ontwaakt. Het eerste aperitief lonkt naar me vanuit een ooghoek.
Misschien maar eens een lidmaatschap bij de AA overwegen.
16:30 Tijd om de maag klaar te stomen voor zonsondergang. Misschien nog eens de
laatste les van vandaag meenemen.
16:35 Ik stop met lachen om mijn goede voornemens en vertrek.
17:00 Zonsondergang in aantocht en Geel kot ook.
17:30 Frieten en andere benodigdheden naar binnen gewerkt. De afvalsmaak in mijn
mond heeft plaats gemaakt voor die van andalouse.
18:00 Terug naar stal om alle nodige ornamenten en zangfeestbenodigdheden klaar te
maken voor gebruik.
18:30 Weer honger en dorst van gisteren. Nog een biertje naar binnen gewerkt.
19:00 Zoektocht naar bereidingswijze van heet water. Uiteindelijk twee noedel soepjes
gegeten.
19:30 Tijd om te vertrekken naar het Proforma
20:00 Nicky wakker maken en hem er van proberen te overtuigen dat het vandaag niet zo
grof zal zijn als gisteren. Nicky is nog niet goed wakker en merkt men sadistische lach niet.
20:30 3 Krügers later
21:00 De menigte verzamelt zich zenuwachtig in de gelagzaal
21:30 De hamerslag
21:32 2 hamerslagen en 4 pinten verder
22:00 De tel kwijt maar nog steeds zindelijk
23:00 Tempuske, tijd om in't café enen te drinken. Zindelijkheid haast verloren. Niemand
gemerkt. Acting cool heet dat.
23:30 Begint weer luid te worden
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00:00 Hier moet ook eens iets gebeurd zijn. Zwart gat.
1:00 Eerste hoofden raken de tafel
2:00 Vaten af, eerste schotels bier worden naar binnen gesjouwd
3:00 Resterende volhouders proberen mij te overtuigen van mijn (on)gezond gedrag. Ik
lach met ze en eet mijn Bicky burger op en spoel door met een Duvel. Lever doet pijn om
een of andere reden.
3:30 Iedereen is overtuigd dat het weer eens teveel was. Ik voel me nu pas echt wakker.
4:00 Dan maar afsluiten.
4:30 Nicky ambeteren met ongelofelijke onzin
5:30 Pitta of frieten? Die eeuwige keus toch.
6:00 Licht begint pijn te doen aan de ogen. Tijd om naar huis te keren.
6:30 Iemand de weg vragen naar huis
7:00 Eindelijk mijn kamer gevonden
13:00 's Morgens uit bed rollen en doen of dat er niets gebeurd is. Besloten morgen de
kamer op te ruimen. AA lidmaatschap ernstig aan het overwegen.
13:30 ............................................................

Dag op dag 6 jaar later:
8:00 Uit bed springen
10:00 Werken dat het niet schoon meer is
20:00 Thuis en eten
00:00 ZZZZZZZZZZZZ.............

Ut crescat, vivat et floreat,
Koen Van Kerckhove
Praeses 1997 - 1998
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11.

De Vierzustersteden

De Vierzusterstedentocht was op zaterdag 25 augustus aan zijn 45ste editie toe. In 2006
hield de carnavalsvereniging de Chikkebollen het voor bekeken, waardoor er een jaar geen
wedstrijd was. Het zag er even naar uit dat de Vierzustersteden een stille dood ging sterven.
Jern kon dit echter niet laten gebeuren en in samenwerking met Erik Reynaerts van
jeugdhuis Zenith besloten ze de wielerwedstrijd van Dendermonde een nieuw elan te geven.
De bedoeling van de Vierzustersteden is om zo origineel mogelijk verkleed en onder
begeleiding een fietstocht van zo’n 35 km te maken. De Vierzustersteden is geen wedstrijd
pur sang, maar een namiddag grappen en grollen. Alle deelnemers moesten zich door de
straten van Dendermonde en omstreken wegwijs maken om uiteindelijk aan zwembad
Olympos een spurtje te trekken. De vroegere bergprijs, die je kon behalen als je eerst
bovenaan een viaduct was, werd vervangen door de kassei-prijs. Hier moest de winnaar zich
als eerste door een kasseistrook ploeteren, die zeker niet zou misstaan in Parijs-Roubaix.
De tocht brengt de deelnemers langs een viertal gemeenten met onderweg ruimschoots de
tijd om even te verpozen. Met haltes in Denderbelle, Baardegem, jeugdhuis Zenith en
brouwerij Malheur konden de dorstigen gelaafd worden en de hongerigen gespijsd. Op de
organisatie was niets te bespeuren. De karavaan van bontgekleurde (ex)studenten werd
bovendien begeleid door motards en zelfs een ziekenwagen! Verder hadden de
organisatoren prijzen voor de origineelst verklede, de meest sexy, de grootste pechvogel, de
grootste aanwezige vereniging, de persoon met de meest sexy benen enzovoort...
Het was een uiterst gezellige middag. Op het gemakje eens langs de stille banen rijden,
genieten van een goed biertje en een boterham met gekapt en dan af en toe eens fietsen.
Life can be good! De vierzustersteden, het was een belevenis en tot volgend jaar!

Van links naar rechts: Jern Vermeiren, Marc Stassijns, Dirk Verheyden, Yves De Roos , Jean
Pets en Joeri Vermeiren
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12.

Een beetje filosofie

Een docent filosofie staat voor de klas.
Hij neemt een lege bokaal, vult deze met keien en vraagt vervolgens aan de klas: "Is de
bokaal nu vol?" Er wordt bevestigend geantwoord.
Dan neemt hij een handvol kiezelsteentjes en strooit deze in de bokaal, waardoor de
steentjes tussen de keien door op hun plaats vallen.
Wederom vraagt hij: "Is de bokaal nu vol?" En opnieuw antwoordt de klas bevestigend.
Dan neemt hij een handvol zand en gooit dat in de bokaal. Nadat het zand z'n weg tussen de
keien en de kiezels heeft gevonden, vraagt de hoogleraar: "En, is de bokaal nu vol?"
Andermaal wordt er bevestigend geantwoord.
"Wel," zegt de prof, "de bokaal; dat is je leven, de keien, dat zijn de essentiële dingen in je
leven: vrijheid , gezondheid, vriendschap, een partner..., de kiezelsteentjes zijn de dingen die
belangrijk zijn: je werk, je hobby’s... en het zand; dat zijn de extra's: luxe, een nieuwe
wagen…"
De filosofie die hierachter steekt is dat je eerst je leven moet vullen met de essentiële
dingen. Want als je begint met de extra's, het zand, dan is er geen plaats meer voor wat echt
belangrijk is. Zijn er hierover nog vragen?"
Staat er een jongen op in de klas, met in zijn hand een blik bier hij giet dat leeg boven de
bokaal. Het bier vloeit tussen het zand, de steentjes en de keien door.

Moraal van het verhaal:

Hoe vol je leven ook is, en in welke volgorde je het ook inricht, voor bier is
altijd plaats!
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13.

Remember Remember, the 21st of
september!

De eeuwenoude rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde gaat eeuwen terug, recht naar de
Middeleeuwen. Als voornaamste element is er natuurlijk de dualiteit tussen het Ros Beiaard
en het (inferieure) ros balatum. Spotnamen werden niet gevreesd. De rivaliteit werd
daarenboven verder aangewakkerd door het eisen van hoge tolrechten op de Dender en de
Schelde langs Dendermondse kant en ook door het toekennen van een rechtbank van eerste
aanleg aan Dendermonde.
In onze vorige editie tilden we al een klein tipje van de sluier op; Scaldis was van plan deze
eeuwenoude vete tussen Aalst en Dendermonde terug aan te wakkeren! (zie de rubriek
“Wist je dat?”). Een kort relaas van een avontuurlijke nacht in Aalst:
'Toen de datum van de nieuwe Ros Beiaard-ommegang bekend werd gemaakt, rees bij de
huidige Scaldis-generatie het idee om dit bekend te maken aan de Aalstenaars', legt Jern uit.
'We willen Dirk Martens voor eens en voor altijd inlijven als Dendermondenaar en hoe kan
dat beter gebeuren dan door hem lid te maken van de enige nog bestaande Dendermondse
studentenclub: HSC Scaldis?'
Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag 21 september voerde Jern woord bij daad. Samen
met nog enkele leden van Scaldis reed hij naar de grote markt van Aalst. Het standbeeld
kreeg van Jern een op maat gemaakt studentenlint en werd getooid met de Dendermondse
vlag. Een spandoek met de datum van de nieuwe Ros Beiaard ommegang mocht natuurlijk
ook niet ontbreken. Daarbij werd er nogmaals benadrukt dat 'ons peird' geen 'ajoinen' lust.
-Intussen is er al tegenactie gekomen uit Aalst, dus ons antwoord zal spoedig volgen!-
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14.

Kruiswoordraasel
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Horizontaal
1. Onze thuisstad (dialect)
2. muzieknoot – Latijnse vier –
Olympique Lyon
3. Bedrijf dat we aanbidden – scary
4. Nederlands Dagblad – spoedig
5. klets – rivier in Italie
6. landbouwwerktuig –
nooitvanzelevenniet ( Engels )
7. Disney visje – wat mensen moeten
ondergaan om bij Scaldis te komen
8. We are the knights who say … Voornaam huidige SS
9. ... pistum! – naam oud clubcafé
10. bestanddeel van bier – voornaam
huidige senior

Verticaal
1. Wat elke Scaldiaan goed
kan – Antwerpen boven
2. wat sommige op hun lint
dragen – onze tweede
moederstad
3. muzieknoot
4. … in het eten gooien –
voornaam cantor – pimps
and …’s
5. synoniem van ja
6. Muzieknoot – rivier
7. bekendste straat van gent
( en neen tis niet het
glazen )
8. niet voor – ???
9. meer – eten vo schachten
– muzieknoot
10. oude lengtemaat –
uitroep van een piraat –
zich … zuipen
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15.

Spelletjes

Deze keer geen grapjes, maar het echte werk! Vul de cijfers 1 tot 9 in, zodat in elke rij, kolom
en apart vierkant maar een keer een getal voorkomt. Veel geluk!

Het volgende raadsel is bedacht door Einstein. Zet die grijze hersencellen maar weer aan het
werk!
Er zijn vijf huizen in vijf verschillende kleuren. In ieder huis woont iemand met een
verschillende nationaliteit. De vijf personen drinken ieder iets verschillend, roken allemaal
een ander type sigaar en hebben ieder een verschillend huisdier.
Een iemand heeft een vis. De vraag is: wie?
Aanwijzingen:
















De Brit woont in het rode huis.
De Zweed heeft honden als huisdier.
De Deen drinkt Duvel.
Het groene huis staat naast en links van het witte huis.
De eigenaar van het groene huis drinkt Vicaris.
De man die Pall Mall rookt houdt vogels.
De eigenaar van het gele huis rookt Dunhill.
De man die in het middelste huis woont drinkt Jupiler.
De Noor woont in het eerste huis.
De man die Blends rookt woont naast degene die katten heeft.
De man die een paard heeft woont naast degene die Dunhill rookt.
De persoon die Blue Master rookt, drinkt Kriek.
De Duitser rookt Prince.
De Noor woont naast het blauwe huis.
De man die Blends rookt heeft een buurman die water drinkt.
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Met dank aan onze meter en peter:

Check out our new website :

http://scaldis.skghendt.be
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