GROOT KLJ-SPEL IS 'UIT DE HAND GELOPEN GRAP'
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Op een van de nachtelijke tochten werd de politie opgebeld. Die liet de KLJ gelukkig haar gang gaan. Osw

NEVELE - Wie een dezer dagen een tafel, schoenen, fles, keukenrobot, televisie en
muziekinstallatie in zijn tuin vindt, mag er zeker van zijn dat hij of zij het slachtoffer is
geworden van een uit de hand gelopen grap van KLJ Nevele.
'Het begon nochtans allemaal onschuldig', vertelt Jasper Rogiest van KLJ Nevele. 'Enkele weken
geleden vonden we die meubels en als grap plaatsten we ze in de tuin van een van de KLJ-vrienden
om er een foto van te maken voor op facebook.'
Maar die vriend nam wraak, door de meubels in een andere tuin te plaatsen, en zo ging de bal aan het
rollen. Intussen stond de tafel al in 26 tuinen en legde in totaal al 95kilometer af, tot in Grammene en
Deinze toe. 'Tijdens één nacht stond de tafel al eens in vier verschillende tuinen.'
Swiffer
De 'gelukkige' die de tafel in z'n tuin of oprit aantreft, krijgt er meteen ook een hele huisraad bij. Enkele
stoelen, een KLJ-vlag, een televisie, muziekinstallatie, een plateau met glazen en een lege fles,
laarzen, een mat, een knipperlicht, schoenen, keukenrobot en een swiffer.
'De regels zijn vrij eenvoudig', vertelt Rogiest. 'De tafel mag niet worden geplaatst in een tuin waar die
al heeft gestaan, alle attributen moeten erbij staan en je mag er ook geen onmogelijke dingen aan
toevoegen. Ons principe is dat alles in een gewone auto moet kunnen. Dus je mag er bijvoorbeeld
geen ijskasten of een ex-lief dumpen', lacht hij. 'Ten slotte moet van het geheel een foto worden
gemaakt, die op de KLJ-site wordt gepost.'
Toen het spelletje pas begon, vermoedde ex-KLJ'er Sven De Waele dat hij wel eens de volgende zou
kunnen zijn. 'Twee avonden heeft hij ons gevolgd, om zeker te zijn dat de tafel niet in zijn tuin zou
terechtkomen. Hij had zelfs een soort alarmsysteem gemaakt met draadjes verbonden aan colaflesjes.
Maar uiteindelijk is het ons toch gelukt', glimlacht Rogiest.
Een ander avontuur tijdens een van de 'acties', was een aanvaring met de politie. 'We hadden de tafel
in een tuin gezet, maar nogal snel, en er zelfs geen foto van kunnen nemen. We keerden terug voor
de foto, maar de buurvrouw had intussen de politie gebeld. We hebben de agenten dan maar ons
opzet uitgelegd, en toen mochten we onze foto nemen.'
Hoe lang de actie nog loopt, is onduidelijk. Iedereen die zich iet of wat verbonden weet met KLJNevele, is immers een potentieel slachtoffer. 'Maar als de actie gedaan is, plannen we wel een groot
feest voor alle getroffenen!'
Volg de avonturen van tafel en toebehoren via www.kljnevele.be/tafel

