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De spaak? 

 

Dat is een spannende en hilarische krant die je op Hoera 8 aan het begin van elke dag zal ont-
vangen. Dit dagblad werd – intussen al 10 jaar geleden – in het leven geroepen als tegenhanger van 
de Joeper. Je weet wel, dat saaie krantje van de Joepie dat eigenlijk op niks trekt. Omdat de verbaste-
ring van Hoera naar … iets moeilijker ligt dan dat van Joepie naar Joeper werd het krantje gedoopt 
met de gezegende naam ‘de Spaak’.  

 

De HOKO redactie is ondertussen al druk in de weer met het voorbereiden van de printer en het 
aankopen van massa’s papier, zodat jullie, net als jullie voorgangers, opnieuw veel leesplezier mogen 
beleven aan het lezen van deze krant. 

Wat is dit allemaal? 

Hoera? 

 

Dat is een toffe vierdaagse fietstocht voor jonghernieuwers en zwervers. We maken prachtige 
fietstochten die gaan door de mooiste streken van België en de rest van de wereld. Vier dagen 
lang moet je zelf eten maken, zweten, stinken, slaapplaats zoeken, de weg zoeken, fietsen, door-
zetten en op je tanden bijten. 

Het mooiste van de tocht is dat je vier dagen lang vrienden en vriendinnen beter leert kennen 
en dankzij dit prachtige dagblad ook heel wat te weten komt over elkaar.  

Al sinds 2004 heeft de HOERA als eindbestemming X geweest. X1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 kennen we, 
maar X8 zullen we pas kennen op de vierde dag van de tocht. 

  

HOERA 1: Leuven 

HOERA 2: Turnhout 

HOERA 3: Geraardsbergen 

HOERA 4:  Deal (Verenigd Koninkrijk) 

HOERA 5: Doornik 

HOERA 6: Geel 

HOERA 7: Genk 

HOERA 8: X 

 

HOERA wordt georganiseerd door HOKO (Hoera KOördinatie, in de oude spelling, ja). Dat zijn 
vijf toffe mensen die ervoor zorgen dat jullie jullie tanden niet kapot hoeven te bijten. Je vindt 
ons dan ook in de twee HOKO-auto’s. HOKO wordt je beste vriend. Je zal ons immers nodig 
hebben om jezelf te voorzien van wegbeschrijvingen, om eten te vergaren, om jullie defecte fiet-
sen te herstellen of te vervoeren naar de fietsenmaker en om jullie te komen zoeken indien blijkt 
dat die ruimtelijke oriëntatie en kaartleestechnieken jullie in de steek hebben gelaten. 



Data en uren 

11 januari HOERA - infomoment, de bar 

27 maart Uiterste inschrijvingsdatum 

3 april  Fietsencontrole 19u-20u, Bosjoenk 

14 april Start Hoera 8 om 6:30 u 

17 april Einde Hoera 8 +/- 20:30 u 

Wat neem ik mee? 

 

• Kleren  perfect uniform - slaapzak en matje - onderbroe
   ken, 

• Slapen  sokken, t-shirts, broek, schoenen, trui - regenjas- 
   en  broek - zwemgerief 

• Eten   lunchpakket voor de eerste middag - wat zakgeld 
   (voor versnaperingen en extra’s) - 1 keukenhand
   doek - gamel - drinkbeker en bestek 

• Fiets   gecontroleerde fiets - helm - slot - fietszakken - 
   reserve binnenband - fluomateriaal (hesje krijg 
   je) - een goed werkende  fietsbel - balpen en pot
   lood – identiteitskaart 

Inschrijven 

 

Begint het bij jou ook al te kriebelen? 

Schrijf je dan snel in door 75 EUR over te schrijven op de rekening van KSA Oostende:  

BE 38 8334 2468 6272 met als mededeling HOERA 8 en je naam. Je kan je inschrijven tot en met 27 maart 2019 . 

Contact 

 

Vanaf dit moment kan je ons volgen op 
facebook! Zoek “HOERA 8”. 

 

Je vindt er info over HOERA, je kan er 
vragen stellen en nog wat meer! 

 

Tijdens HOERA kan het thuisfront deze 
pagina ook volgen en er berichtjes ach-
terlaten voor de deelnemers. 

 

Oproep! Het is altijd leuk om iets te le-
zen van ma, pa, lief . . . in de Spaak. 
Stuur tijdens HOERA dus zeker heel wat 
berichtjes! 

Tel. 0032 491 06 19 54 

(Arne Dumarey) 

 

Post: 

Smientstraat 14, Oostende 
E-mail: 
HOERA@ksaoostende.be 

PRAKTISCH 

HOERA-INFOMOMENT 

 

Op 11 januari willen we met het HOKO-team graag wat meer informatie geven over de HOERA! Dit zouden we doen 
om 17u15 (net na jullie activiteit) in de bar in de Ieperstraat. 

Dit duurt tot ongeveer 18u15. Ook de ouders zijn hierop meer dan welkom! 



VEILIGHEID 

Welke zakken? 

 

Kies voor fietszakken! Een rugzak dragen begint lastig te worden vanaf dag 3. Zorg dat de zakken waterdicht zijn 
en pak je belangrijkste materiaal in plastic zakjes in. 

Let er bij het laden op of ze niet uitpuilen en tegen je wiel 

komen te zitten! Als laatste: tweedehands is OK! 

Fietscontrole (verplicht!) 

 

Op vrijdag 3 april 2019 houden we fietscontrole tussen 19 en 20 uur aan het Bosjoenk. 

Neem dit zeker mee: medische fiche, fiets, helm, passende reserveband en slot. 

Zorg dat je fiets in orde is! Als er een serieus gebrek blijkt te zijn of je hebt iets niet mee, dan moet je 
hem later nog eens opnieuw laten keuren. 

Papieren 

 

Dien je medische fiche in bij de fietsencontrole.  

Neem zeker je identiteitskaart mee. 



Het is al eens gevallen na bijvoorbeeld een tegenvallende fietsdagtocht tegen wind: “de Hoera 

is te lastig”. 

 

Het antwoord hierop is nee! Natuurlijk is de kans groot dat ieder tijdens de tocht wel eens een momentje schuim-

bekkend uitkijkt naar “wanneer we eindelijk in dat slaapdorp zijn” of het even heeft gehad met “die codering die 

veel te ambetant en ingewikkeld is”. Dit kan en zal zeker gebeuren, it’s part of the game net zoals dit ook het geval 

is bij de Joepie. Een beetje afzien hoort erbij, ook dat is KSA, het maakt het achteraf alleen maar zoveel mooier. 

 

Maar om te zeggen dat de Hoera nu echt lastig is, kunnen we meer volmondig “nee” antwoorden. Hoera is zoveel 

meer dan enkel die km’ers die je zal afleggen. Hoera is ook beleven. Elke dag een nieuw landschap, een nieuwe om-

geving kunnen verkennen met z’n eigen typische natuurschoon, erfgoed en charme. Al fietsend kun je zoveel meer 

zien van wat Vlaanderen of de rest van Europa (wie weet waar er gefietst zal worden?) te bieden heeft dan pakweg 

in de auto of te voet. 

 

De tocht is meer dan haalbaar voor iedereen, ook voor de minder geoefende fiets(st)er. Daarnaast is de Hoera is 

ook een heus evenement, waarbij er voldoende ruimte is voor andere activiteiten. Zo wordt er elke avond een 

avondactiviteit voorzien in het slaapdrop van die dag. Op de laatste dag eindigen we dan met een specialere activi-

teit! Verrassing verrassing! 

 

Tot slot is de Hoera ook iets wat eigen is aan KSA Oostende Meeuwennest, aangezien dit ons eigen evenement is, 

in tegenstelling tot de Joepie. Al 18 jaar lang wordt de tocht (met uitzondering van 1 editie) tweejaarlijks door een 

groep Jonghernieuwers en Zwervers gefietst. Het zou mooi zijn deze traditie in ere te houden. 

 

Daarom beste Zwerver of Jonghernieuwer, ga de uitdaging aan, je zal er geen spijt van hebben! Hopelijk zien we 

jullie allemaal terug op het HOERA-infomoment! 

 

Groetjes 

 

HET ENTHOUSIASTE HOKO TEAM! 

TOT OP DE HOERA?! 


