
Semper 5 naar Walibi 

 

Sinds 21 december 2015 is Semper 5 al bezig met de voorbereiding voor het weekendje weg naar 

Walibi dat van 1 t/m 3 juli 2016 plaatsvond. In de tussenliggende periode moest Semper 5 twee 

hordes nemen om uiteindelijk in Walibi te belanden. 

 

Horde 1 was het organiseren van een feest 

op 1 april in Ton's Muziek & Eetcafé. Het 

thema hiervan was Proud 2be Fout! 

 

Na het geweldige Proud 2be Fout! feest wat 

Semper 5 had georganiseerd in Ton's 

Muziek - en Eetcafé op 1 april 2016. Op 16 

april jl. was het sportcarnaval in de A12 

studio's te Bunnik waar de uitslag van "De 

Beste 3e Helft van Nederland" bekend werd 

gemaakt. Semper 5 is de winnaar geworden 

van de regio Rijswijk.  

 

Op vrijdag de 1 juli vertrok de groep na lange voorbereiding dan eindelijk naar Walibi om de prijs te 

incasseren. Toen de koelkast eindelijk gevuld was en iedereen zijn plaats op het terras had 

ingenomen viel er een last van de schouders af. 



Op de vrijdag werd er door een aantal personen al geoefend voor het 

spel Mario Kart. Helaas waren de echte karts nog niet beschikbaar en 

werd de schoonmaakster overvallen en moest ze haar sleutels van het 

golfkarretje afstaan. 

 

Na het spelen van Mario Kart werd het voor een aantal mensen tijd om 

zich langzaam aan voor te bereiden om de eerste avond stappen. 

 

De eerste avond stappen heeft plaatsgevonden in Harders Plaza te 

Harderwijk. De beelden van deze avond zijn op een mysterieuze wijze 

verloren gegaan. De buschauffeur had op de heenweg op verzoek van 

Henk H. even omgereden via Muziek Club Kampen. Henk H. wilde aan de 

150 personen die in de bus zaten laten zijn waar hij 90% van zijn jeugd 

had doorgebracht. Het gerucht ging zelfs dat hij mede eigenaar was 

geworden van de club. Dit is echter nog niet bevestigd cq. ontkend. 

 

De volgende ochtend was iedereen zich gereed aan het maken om dan toch eindelijk een keer Walibi 

in te gaan. Er stond maar 1 opdracht op het programma en dat was Mario Kart in “real life” te gaan 

spelen. 

 



Na een volledig dag in Walibi rond te zijn gaan hangen en met een 

goede kater alle achtbanen te testen werd het tijd om terug naar 

de villa’s te gaan. Hier kwam een hevige discussie op  gang wat we 

nou met het eten gingen doen. Uiteindelijk heeft de snackbar voor 

ons gekookt evenals de plaatselijke Chinees. 

 

Na het avondeten ging Semper 5 met zijn allen kijken naar de 

wedstrijd Duitsland – Italië. Omdat de wedstrijd zelf saai was kwam 

de “zingende tandarts” op een idee om een drankspel te doen 

tijdens de wedstrijd. Normaal het je het spel zapp de bril, maar de 

zingende tandarts kwam met het spel: Zapp de Löw! Dit was een 

variant waarbij iedereen een shotje moest nemen zodra Löw met 

de hand aan zijn neus zat. Dit gebeurde zo vaak dat er met spoed 

naar de bar gerend moest worden, omdat alle flessen opwaren. 

 

De zaterdagavond gingen we dan toch echt op stap naar de club 

waar Henk H. zijn jeugd had doorgebracht. Na het feest in Muziek 

Club Kampen ging de afterparty door in Bungalow 47. Bungalow 42 

waar de officiële afterparty zou plaatsvinden had de deuren 

moeten sluiten ivm de te sterke concurrentie. 

 

De laatste dag werd het huisje 

schoongemaakt en werd er 

door een gedeelte van de 

groep een bakje haver gegeten 

op het landgoed van Anky van 

Grunsen. Bonfire en Salinero 

zaten ook lekker aan de haver. 

 

Na het schoonmaken en het 

ontbijt gingen de eerste 

personen op huis aan. 

 

De overige personen gingen nog even Walibi in om de daar de 

show te stelen. Er waren er zelfs een aantal bij die meewilde doen 

aan een wet t-shirt contest. 

 

Na te zijn wezen schuilen in Walibi voor het noodweer wat 

kortstondig overtrok besloten ook de overgebleven personen op 

huis aan te gaan. 

 

Semper 5 had weer een topweekend! 

 

 


