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Tot zover iemand uit het Praesidium.
Ilier ziin we wecr. Nog slechts minder dan een semester tot de

zomervakantie en, veel belangrilker, de examens ziin gedaan.

l)e hcrscnen leeg, het verstand op nul, de gedachten zonder
zorgen en in sommige gevallen de hersenoellen aan een

moordend tempo aan het vernictigen met ecn of ander

bedwelmend drankje, storten we ons op ecn nieuw setnester

mct nieuwe lecrstol, nicuwc vakken, misschien nicuwe
docenten,... . Dit alles verdwi.int echter in het niets bij de

nieuwe EM-activiteiten ; paintballshooten,, EM-café, ... .

Verder in dit boekje vind ge welke datums gc in uw agenda

moet aanduiden als « bezet ».

In dit boekje vooral een terugblik op het vorige semester. Met
een cornbinatie van harde wetenschappeli.ike feiten en de

sappigste roddels hopen we u ook dit keel weer ecn toch een

beetje te boeien : zict onze praeses hct hekscngcbeuren wcl
zitten, is de beroemde « bowlingbaar » bestand tcgen de

goedenacht,
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impact van een bowlingbal, hoe zit hct mct dcn Àlbrecht cn ?,



is er bij het schaatsen iemand op zijn bakkes gegaan en hebt
ge iiberhaupt wel schaatsen nodig om u op het ijs te bewegen,
had de spocul toch niet beter de driehoekstrategie toegepast, ...
Onrnisbare informatie zoals de vraag ofonze ab-actis haar lint
aan had op het galabal van den S en ofde openingszin « oewat
oewillen ze, oewillen ze vogelen » succesvol is om
bilvo.rrbeeld !I re vcrsieren,... .

Een_ antwoord op deze en andere levensbelangrijke vragen
vindt u in het EM-mertje.
Ge ziet, waart ge nog niet bekomen van de examens, dat zal
dat niet lang meer duren.
Tenslotte nog dit : ge moet dit boekje even ernstig nemen als
pakweg de lessen van de ( als dit televisie was dan kwam er
nu een « biep » ). Moordadige plannen.jegens mij of andere
personen zijn ( hopelijk ) totaal overbodig.

Hallo Emmer, -ster,

Het tweede semester (en voor velen onder ons

het laatste) is reeds begonnen. Enkele
vierdejaars hebben dit al goed ingezet en zijn
Dublin gaan verkennen. Voor wie er niet bij
was: ge hebt allemaal iets gemist, want Dublin
was bangelijk tof, plezant, op 't gemakske' in't
zonneke; aan de zee, in een pub, in een kasteel
maw, Dublin was gewoon af. Maar ge kunt het
nog een beetje goed maken, want over drie
weken gaan we op weekend. De plaats is dik in
orde, de activiteiten natuurlijk ook (wat had je
gedacht). Dus mensen, voor de laatste sprint
voor het eindwerk, laat je niet kennen en leef je
uit op het EM-weekend. De derdejaars moeten
maar eens op de site kijken naar de foto's van
vorig jaar om te weten dat dit een activiteit is die
niet te missen is.
Vlak voor het weekend is er de sponsoravond.
Dit is een zeer belangrijke avond, waar we
zoveel mogelijk volk veruuachten, zodat de
bedrijven weten dat ze niet voor niets
sponsoren. Vorig jaar was hier bijna iedereen
van drie en vier, dus je weet wat je te doen
staat.
Verder is er het Swingpaleis'Live on stage' , het
EM-caÍé'Vlaamse Kermis', EM-E cantus en nog

De redactor,
Jan

Ps. : Kent iemand het liedje 'klokke Roeland' uit de codex.
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enkele activiteiten na de Paasvakantie.



De volleybal competitie is ook weer begonnen
en den Beckx gaat er voor zorgen dat we het
hier een beetje beter doen dan in de voetbal.
Jeleest het, er is nog vanalles te doen, neem op
tijd eens ontspanning en kom eens af.

Frauke
Senior'02-'03
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Commilitones, ik zou jullie willen vragen om zeker aànwezig te zijn op

de sponsoravond van donderdag 2o maarl.Ik kan niet voldoende

benadrukken hoe belangrijk onze sponsors zijn voor onze kring. Zonder

sponsors geen activiteiten, geen T-shirts, geen goedkope cuÍsu§sen,. ..

Enkele sponsors hechten aan de sponsoravond heel veel belang en

daarom zou ik ook ten zeerste willen aandringen om aanwezig te zijn.

Vanaf 18u voorzien wij voor iedereen belegde broodjes en zijt gerust,

hot zullen er genoeg zijn en we beginnen om 18u30. Normaal gezien zal

het ten allerlaatste om 20u gedaan zrjn.

En omdat iedereen een extra motivatie nodig heeft. .. Wie aanwezig is

op de sponsoravond mag mee gaan PAINTBALLEN voor 5 EURO ipv
15 EUROI ! ! De inschrijvingen starten ook die avond.

DUS ALLEN AANWEZIG !!!!
SPONSORAVOND 20 MAART
18U-20U

Karl

Sponsoravond
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Felice is dé beauty-case

Vrijdag 28 februari zlin we naar het swingpaleis int
sportpaleis geweest en om eerliik te zijn ging ik met de

intentie om er te ziin en dat was het dan. Ik dacht da kan
nooit echt goe worde. Maar ik had mezelf serieus vergist!
Het was fantastisch. Daar kunnen de De Nayer TD's niet

tegen op. Een goed gevuld sportpaleis ging uit z'n dak

toen de vrouwe ploeg de arena betrad' We spreken hier
over Leentje(oud), Isabelle A(voor de Vosse een beauty),

Gena Lisa(gewoon dom) mor dan kwamen Zhora en Ann
Van Elsen, ja das dus lekker en lekker. Het marmen team

was niet veel soéps. Hetgeen heeft biigedragen tot deze

zeer geslaagde avand was het feit dat we op nog geen 10

meter van de vrouwenploeg zaten. Het spel begon en de

sfeer zat er direct goe in bli de EM-mers en

sl,rnpathisanten ik denk dat wij het meeste lawaai bij
hadden van heel de keet. De vosse werd goed op zijn
wenken bedient want Isabelle kwam naar ome kant van

het publiek enja de Vosse had oogcontact en als klap op

de vuurpijl kwam Belle Perez ook nog, onze Feestleider

zijn jaar is geslaagd. Mensen het was een begot goei
feestje, al diegene dat er niet bll waren hadden ongelijk.
Zo'n feesdes maakt ge ni alle dagen mee. De vrouwen
waren schoon(opt podium, ik wil ni dat de verkeerde zich
aangesproken voelen),de sfeer zat er goe in, tsportpaleis
ging uit ziln voegen en er werd afgesloten met een mini-
mini optreden van de Kreuners. l'JVa kan een mens nog
meer willen. Het was af

Uw verslaggever in party-heaven

De Koniinencantus

Zoals gewoonlijk begonnen we om 20u met de cantus. Na eeÍst
een woordje uitleg en het smeren van de stem weerklonken de
liederen weer zoals nooit voorheen. Iedereen keek echter uit
naar den eersten tempus want dan gingen we konijn met
frietjes eten. Nadat iedereen zlin buikje volgegeten had met
deze overheerlijke lekkernij (sommige zelfs overvol) kwam er
nog wat versterking van enkele bezoekers bij. Alles verliep
weer normaal, hoewel opeens, totaal onverwacht, stond daar
een "heilig" man. Het was de sint, vergezeld door zwarte piet.
In zijn dikke boek bleken een aantal mensen te staan die toch
wel het een en het ander mispeuterd hadden. Zii werden dan
ook op het matje geroepen en na een meestal zinloze poging
om alles uit te leggen werden ze op een gepaste manier
"gestraft" (hoewel het voor sommige eerder een beloning leek).
Het verdere verloop van de cantus ging als volgt, er werden
nog wat liedjes gezongen, nog wat (veel) bier gedronken, een
aantal oud-leden gingen uit de kleren, kortom niks abnormaals.
De senior bleek toch een beetje aangeslagen van dit alles en
ging dan ook voor heel den EM op de knieën. Tot slot kunnen
we zeggen dat dit weer een zoveelste bangelijke EM-activiteit
was.
Voor de mensen die het gemist hebben zou
zeggen, zie da ge er de volgende keer zeker bij
echt de moeite.

bent
nog willen
want het is

Stas
(Vice-Praeses

K.
'02-'03)

I
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Bierbowling

Op de vierden december zijn we gaan ( bier- )bowlen. Afspraak in de

Wachtzaal, om daarna met den otto te vertrekken. De Stas zou de weg

kennen. Dat was ook wel zo, maar hij had blijkbaar zin een safari'

Wegskes van amper 3 m breed, geen mens te bespeuren, ... ge kent dat

wel.
Maar bon, uiteindelijk kwamen we dan toch of onze bestemming aan, waar

op de eerste verdieping zes banen op ons lagen te wachten. Na van die

belachelijke, ongemakkelijke schoenen aan gedaan te hebben, kon het spel

beginnen. Een spelletje, twee spelletjes, en sommigen drie'

Plots hoorden we een knots op de baan waar de groep met onder andere

Anja en Jelle bezig waren ( aan het bowlen ). Zij speelden bierbowling
geÀeel volgens de regels van de kunst, en Anja deed het blijkbaar niet zo

goed, met alle ( prettige ) gevolgen vandien. Om even terug te komen op

àie knot., dat was waarschijnlijk een wetenschappelijk experiment van

Anja om te testen ofde 'bowlingbaar' tegen de inpact van een bowlingbal

kan, wat het geval bleek te ziln. Het zou echter misschien ook wel kunnen

dat zij, gezien haaÍ toestand, niet gezien had dat dat 'kegelmachien' nog

bezig was.
Zo rónd een uut ofelfkeerden we terug naar de wachtzaal,

die nog dorst hadden daar iets aan konden doen.

De pannenl«tekenslag

Vorig semester heeft den EM nen pannenkoekenslag georganiseerd' Het

;.d;iil;i op n. *o.n dugÀidàag' Na te hebben gaan shoppen in de

Colruyt - de meeste mensen"tteUbe'i niet de ingrediënten in huis om

,'J*Ë* mO p*nenkoeken te bakken - moesten we een productielocatie

#r'i! ,itOËr. De keuken bij Frauke thuis bleek hiervoor uitermate

*"*r,i[, ," ,i:n. oi impliceerde wel dat we de keuken moesten 'clearen'

door het gezin dat op a" g"g",* io"atie aan het eten was te verjagen' of (

ïààt"È"G a"*, àat ui Éraesidium bestaat uit een bende onmenseliike

i""."ïit "r"Ét*t ) 
zo is hei ioch 'ongeveer' gegaan' Het eerste dat ge

""i*àig"ri", 
móet doen om pannenloekel * b'k}:l is deeg maken'

onze praeses had een r"""pt uit- n" kookboek gevonden, dus we konden

;ï" ;;;b;m, melk, 
"i"'"n, "' 

, alles in een grote kom en gemixt met

;;;il;;-"óa"t ii het hto betonbouw zou verwachten' maar wel

ï.."à."fr."fË"0. Toen dit lebeurt was bleek !at. ,het 
deec nogal

'nlattekes' was. Dus wil de sarienstelling aanpassen totdat het goed leek'

d;ï:;;i""'f";;;;;"u,"iutiit.'"n' roen kón het bakken beginnen' Met

ilffi;lóïk ging dat goed iootuit' maar toch duut het nog lang eer

ge een paaÍ honderd pu*"nkotÀ gtiukk"tt hebt' Zo rond een uur of

:;";;- ;;;"erde ''chef Woestíe een aantal speciale creaties'

ilïlïrb:;iil;'pu*"*o"t met pasoa' wat best meeviel' wist ge

;.ïï#à;ï;;,k"tk ipututor"" een pannenkoek met chips'

ö;ltjk ;"ï*;" *Àuur.,r D1t geheet terzijde' konden we de volgende dag

ons handeltje opzetten rn oe 
"polyvalentè zaal' En.daar bleek dat onze

;tirffi;il-h;t'recept niet zà'n'succesvolle zet bleek te zijn' om het

statistisch uit te drukken: àe gemiddelde student Weeg za'r. 2'4

p*""Jà"f."p, ,erwijl iedereen recht had op 5 pannenkoeken'

Maar alleszinds kan er nremand zeggen àat hij of zij dienen dag met

honger verder moest !t!! ! !

waar diegenen

Den redactor,
,Ian

Den redactor,
.Ian
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EM-caft: Friday the l3th

Op dezen dag konde we toch geen beter thema verzinne.
En eerlijk gezegd, sommige mensen verkleed of niet
zagen der wel degelijk spooky uit. (zeker later op den
avond). De opkomst was weer formidabel. Allerhande
mensen uit verschillende culturen kwamen eens een
pintje drinken en zagen tevens dat den EM da weer goe
georganiseerd had. Sommige mensen waÍen zelfs mooi
verkleed dat het mnde was dat ze er zo niet bijlopen in
het dagelijks leven (hè Kenny).
Graag willen we toch weeral iedereen bedanken voor
deze massale opkomst, en hopelijk zien we mekaar
weeral op de volgende EM-aktiviteit.

Eerr.óf*12.-1a/.let-rrri/u

&,rumarubml&rrbdi*feu
gr'wlunag'toe'tuibLi4212'"?'ub'/ou'v/caanar'rogi»u

lln*eda,l7ag,A?,/.rrraetó/a«4rc,oa'/ac*&Az*toz*a

"/g"1"/
'ga, da/ her4rhzz ;/" ot gt'
'E* /.er tcon"/cr l"?,i, ?'
'tht{a"rvhaata,tz,tXz,/freaoa,'ca'azae/vtt''tt/

'fuat.,1{---rr.*7*too/ttrogttuart/z*&ol/tlo'b"'aa'
élail@,; í<e, dz ma,ru orye,aaa$' l'a,,/ u"ooo'

Qil",n'?'
&r,inl.ezdaadra/4,1Pr/ill"2d,erma*aaruler6ae'n$/a'ru

'91blt/ol.leaa,nagrhc.lm.gtaeil4*ï6g2-a«tald?"At
a, ?'
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Íl Íl DÍocent slechts van de Amerikaanse
í rUÀ"nr,"t b.weert dat sex-appeal bij
vro-uwen betangrijk is. Aan de ogen (34olo) en
lach (2o%) zouden ze veel meer belang
hechten. Mannen staan ervoor bekend bij
dergelijke enquëtes niet helemaal eerliik te
antwoorden.

í keer oer week wiien doet ie er zo'n 10

tíaar jónger uitzieí. Pas op, zoek de eeu-
wile jeugd niet buitenshuis, want het effect
verdwijnt bii overspel. Redèn: te veel stress.

j hersengebieden lichten op als mensen de
ïfoto van hun geliefde zien. Ofje Partner
nog opje verliefd is, kan dus wetenschappe-
liiliwóiden vastgesteld. Let wel, de hersen-
zónes die bij verliefdheid geactiveerd wor-
den, zijn niet dezelfde als die wanneer we
seksueel opgewonden zijn'

Q weken, zo lang duurt echte verliefdheid.
frOmdat verliefd ziin (de adrenalinevlin"
ders, de hartkloppingen, slaaptekort, gebrek
aan eetlust) zo veel van ons ei§t, is het nlet
langer vol te houden en zet ons lichaam er
na zes weken de rem op.

Onlangs las ik in de krant een artikel met een onwaarschijnlijke maatschappelijke relevantie. Mijn immer altruistische zelf zijnde kon

ik het niet nalaten dat met u te delen.

{ Í,l orocent heeft al eens de liefde bedre-
I lluln op het *erk. 16 procent van de

Vlamingen koestert gevoelens voor een col-
lega, 11 pÍocent van de Mamingen heeft
zijn,/haaÍ paÍtner op het werk leren kennen,

{ 't cm is de len8te van het EunoPese con-
I f doom. De Amerikaanse man kan het

bliikbaar stellen met een condoom van 16
cm.

i
t

O Íl iaar en 6 maanden, zo lang is de
OíÍl"u-r" .un gemiódeld gÍrouwd.
Raar maar waar, want wouwen ziin minder
lang getrouwd: 29jaar en 8 maanden.

34,ïtll,*.',"i;l,l1'*i:i:r:ï:ïi'iXiii,,
kloppen, verbruikje 6,4 calorieën per ml-
nuuten treden je speekselklieren in werking,
wat goed is tegen Saaties. Nog een arqumeDlnoai"gr I

33*v*:t
voor lTouwen
de belangr[ikste criteria. Er wordt wat Sela'
chen in bed.

van de mannen zint vooÍal oP
met Sevoel voor humor. Ook
(21 procent) is humor een van

O ? procent van de mannen vindt dat zijl
O í wouw met hem moet wijen als ze dadÍ
zelf weinig zin in heeft.

4 S,llmHt Í,:,ï:ïilï"j'j fi:ii:i: ïJ:

.ltt

jaÍigen is dat 25 procent.

/.5'

E E pÍocent van de wouwen hoopt dat de
rf ilman een bloemetje bU heeft op het eer-
ste, echte afspraakje. slechts 28 procent van
de mannen heeft dit begrepen.

f, /l procent van de Mamingen viert Valen-
ilÍtti.ln. van de Nederlanders koopt slecht
2l procent een geschen\ie voor de geliefde.
Clichés zijn er om bevestigd te worden.

E Íl orocent van de mannen is al eens naar
O Uded ge*eest met een wouw aan wie ze
eigenlijk een bloedhekel hadden.

Íl Nederlanders sterven er.iaarliiks na
lfeen spelletje wurgseks. Dà Neàer-

landse spoeddiensten krijgen ook honderder
mensen over de vloer die wellicht de hand-
leiding van de Kamasutra niet goed hebben
gelezen: spierscheuren, verwondingen door
allerhande voorwerpen en zelfs elektrocutie.

60r"'mffi ll,iï:i',iï:5i.ïïï:ï9'
ben, hebben nog meerdere malen per maand
seks.

l! í orocent van de Britse wouwen liet
O{z'ich ooit verleiden tot een one-night
stand omdat ze stomdronken waren.

al íl Drocent van de wouwen werd al eens
Olldp het eetst" gezicht verliefd. Bil man-
nen is dat iets mindeÍ (70 procent), maar zii
slagen er dan beter meerdere keren in hun
leven op slag smoorverliefd te worden.

88fJ:ff :i"ïïi,f-",i:Hï:iil'Ë1{ilï}ï
procent kan leven mei een ontrouwe partneÍ.

91-46-84
zijn de maten van een
barbiepop. In de reali-
teit heeft I op de
100.000 vmuwen zo'n
figuur,

7.488..::sr,Ïï
een wouw in haar
leven. Ze is gerniddeld
zeven jaar ongesteld en
staat dus zeven jaar op
een seksueel dieet.

{ Íl milioen vibra-
I q ítors"gaan er.laar-

lijkí over de Neder-
landse toonbank. Voor
BelSiè bestaan er geen co
het is een feit dat vrouwe
steeds vaker een.speeltje
kopen.

ncrete ciifeÍs, maar
n tussen 25 en 50
voor zlchzelf

1 ,$ 
-'u""n u"lgen zijn single'

{ OÍl miUoen keer per dag wordt er we-
I U llreldwijd geweeën. Hierdoor zou er

dagelijks 250.000 liter sperma over onze
aardbol vloeien,
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l0 .Iaar Bellens

Das t (voor de mensen die niet van dag tot dag leven, maandag l6 december
2002)

Om deze schitterende feestweek in te zetten, verwende den Bellens ons die
ochtend met een schuimwijnontbijt. Hoe kan de dag beter beginnen dan met
een lekker ontbijt gevolgd met een glaasje schuimwijn (of meerdere natuurlijk)
Al waren er enkele dapperen die de volgorde wilden omdraaien, voor hen

begon de dag nog beter. Daarna kwam natuurlijk een zwaardere opdracht,
lessen volgen, of misschien wel een bedrijfsbezoek, maar dat kon de pret zeker
niet bederven. Eén ding was zeker de feestweek was goed ingezet, en was nog
lang niet gedaan.

Dae 2 (voor de dommere mensen die niet van dag tot dag leven dinsdag l7
december 2002)

De dag begon zoals altijd weer veel te vroeg, maar we hadden iets om naar uit
te kijken. Deze avond zou De Wachtzaal veranderen in een kolkende arena,
waar de beste kriigers des lands elkaar zouden bekampen in een nooit
geëvenaard kickertornooi. Van alle windstreken kwamen ze binnengewaaid,
en nadat ze in poules verdeeld waren, kon de strijd beginnen. Het was

verschrikkelijk, bloed zweet en pinten kostte het voor ieder van ons, tot de

winnaars van de poules bekend waren. Daarna volgde dan de halve finales, en

als logisch gevolg daarvan ook de grote finale. De winnaar hiervan zou

overladen worden met eet en roem en voor altijd zou geweten zijn dat hij
heerser van het kaske was. En geloof mij vrij, ik zou niets liever doen dan u
zeggen wie deze onovertroffen atleten waÍen, ware het niet dat ondergetekende
al was uitgeschakeld, en het daardoor geleden verdriet al lang had verdronken.
Droef, droef, droef..

Na weer een dag de hel van Denayer getrotseerd te hebben, keerden we (zoals

altijd) terug naar de Wachlzaal, om te zien welke verassing den Bellens
vandaag weer voor ons in petto zou hebben. Het antwoord was: spaghetti à Ia

table. Een vrij ongewoon concept, waarbij men eerst alles afplakt, daarna een
geweldige portie spaghetti kookt, deze over de tafel verdeelt hierover giet men
hete spaghettisaus en men werke af met gemalen kaas. Men zorge ook dat men
een alternatief bestek bij heeft want gewoon bestek is uit den boze. Vooral
hierbii was te zien daÍ de creativiteit van de student seen sÍenzen kent. Dan
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Activiteitenkslendel

7 maart - week 24
EM-café - Vlaamse Kermis

20 maart-week 26

21 ,22,23 maart - week 26-27
EM-weekend

27 maart - week 27
EM-E cantus

24 april - week 3l
Zwemmen

6 mei - week 33

Vatenmarathon
mei - week 34

Verkiezingscantus
mei * week i4

EM-café
24 mei - week 35

paintball
28 mei - week 36

brouwerij-bezoek

.4 Ito
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Schaatsen

De laatste week voor het Kerstverlof zijn we gaan schaatsen. Der was nen
helen hoop volk mee, ook heel wat van den E. Om een lang verhaal kort te
maken: we gingen naar binnen, uwe pas ofne schoen afgeven ( zodat ge

zeker de schaatsen terug zoud brengen ) en alleman ( 'troud' ) zijn
schaatsen aan.

Alleman? Bepaalde mensen zijn nog steeds niet overtuigd van het nut van
schaatsen en wilden misschien bewijzen dat het ook zonder kan, alhoewel
ik persoonlijk opteer voor de hypothese van ' het centrale jeneverkraam'.
Deze hypothese stelt dat, voor alle mensen die geen goesting hebben om
te schaatsen, geldt dat, als en slechts als het jeneverkraam in het midden
van de ijsbaan ligL, zij zich zonder schaatsen op het ijs zullen bewegen.
Deze hypothese is binnen den EM nog niet kunnen weerlegd worden.
Zodus, buiten de Raf had dus iedereen schaatsen aan en schaatste, ofdeed
een poging daartoe. Na een urenhalf schaatsen was't gedaan. De mensen
van de schaatsbaan wilden hun baan proper maken en iedereen moest eraf.
Dat was den idealen moment voor ne groepsfoto. Luid aangemoedigd met
de slogan 'tetten bloot' trok iemand ne fotto van de bende.
Als iedereen op de foto stond, reden we terug naar "huis".

Den redactor,
Jan
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DUBL 
'/VC)ok ditjaar gingen de 4'jaars na de examens voor enkele dagen op

reis, en de bestenrming was deze keer Dublin' Voor al degene die de

laatste weken geen contact met den EM gehad hebben, en dus de

ondertussen al sterk aangedikte verhalen nog niet gehoord hebben,

schrijfk hier een verslagske neer.
Aangezien den deze wegens "onvoorziene omstandigheden" de

nuchteÍste van de hele reis is geweest, hebben ze mij maar

opgedrongen om een verslagske te schrijven.

We vertrokken midden in de nacht vanuit Katelijne, om zo via de

luchthaven van Charleroi naar Dublin te vliegen. Toen we

aangekomen waren, hebben we onze koffers afgezet in de
jeugdherberg en zijn Dublin-city ingetrokken. Als eeÍste stonden

ChÍist-Church Cathedral en Dublinia, een middeleeuws museum op

h€t progÍamma. Na de middag trokken we dan richting Guiness-

brouwerij. Als afsluiter van de rondleiding kregen we allemaal een

"pint ofGuiness (57 cl)". En toen zijn de meeste tot de conclusie

gekomen dat deze §pische lerse Stout ni te zuipen is. S avonds is

den harde kern nog in het nachtleven van Dublin gedoken, maar toen

de mannen van boven de 75 begonnen met hun versiertechnieken op

onzen ab-actis uit te t€sten zijn we maar doorgegaan.

Op den 2" dag zijn we dan een bezoekske aan de zee gaan brengen,

en een wandelingeske gedaan tot aan een vuurtoren. Veel verschil

met die van onze Noordzee was er niet, enkel een beetje minder olie
O. Daarna zijn we een pintje gaan drinken in een pub, met de naam

K3. Die mensen beseff€n niet wat ze zichzelfhebben aangedaan

denk ik.
Toen we 's avonds door Temple Bar rondliepen, op zoek naar

avondeten, kwamen, we een andere groep Vlamingen tegen, die aan

ons groot lawijt hoorde vanwaar we kwamen. De Manu zag direct

dat de groep hooftlzakelijk uit vrouwen bestond, en deed de

uitspraak van da reis, door te vragen: "oewat oewillen ze, oewillen
ze vogelen,

Dc woonsdagmorgen was iedercen op tijd opgcstaan, om samen te
kunnen gaan eten. Allé, bijna iedereen, want ons Daisy is erin
geslaagd om in dejeugdherberg verloren te lopen.
We zijn dan een bezoekske gaan brengen aan Trinity-collegg en
hebben daar wat rondgelopen ín de gangen en aula's.
Na de middag gingen we de OId Jameson Distillery bezichtigen.
Een oude whiskey-stokerij in t midden van Dublin. Na de
rondleiding mochten we proeven. Der waren der wel een deel die
hunne whisky serieus hebben gemolesteerd me een halfglas water,
maar toen we vertrokken waren alle glazen toch leeg, en dit in
tegenstelling met de Guiness-brouwerij. En t mag gezegd worden:
Die leren kunnen beter whisky stoken dan bier brouwen.
Die laatsten avond zijn we dan in een pub beland met live-optredens.
Best wel gezellig, maar met momenten had t iets weg van de
megadancing Fabiola. Rond een uur of 12 werden we wiendelijk
verzocht om te vertrekken (lichten aan, toog geslot€n), en zijn we
maar richting jeugdherberg vertrokken.

Op de laatste dag stonden we weeral redelijk vroeg op,
We begonnen aan onze laalste dag in Dublin, door een bezoek te
brengen aan Dublin-Castle. Een middeleeuws kasteel lvaaÍvan het
grootste stuk heropgebouwd is moeten worden, omdat ze bij een
brandje, zo'n 300 jaar geleden, iets teveel buskruit gebruikt hadden
bij het blussen.
Daarna schreven we nog rap een kaarde naar de WZ, en gingen in
een pub eten.
En wat is er beter na ne goeie maaltijd dan daar achterafnog is een
cantuske achter houden. Dus hebben we eÍkes een middagcantus
gehouden in een pub. Stilaan begonnen de tafels rond ons leeg te
graken. Ofhet aan ons gezang lag, ofaan het feit dat de mensen hun
middagpauze ten einde liep, zullen we wel nooit weten.

Wat wel opmerkelijk was aan deze cantus. is dat "het zwarl.bruine
bier" niet gezongen werd. Zelfs na meermaals aandringen van de
gehele rechtercorona bleefonze senior weigeren. Waaruit nogmaar
is blijkt da den EM niet enkel de grootste kÍing, maar ook de meest
gecencureerde kring van de Nayer is. Gelukkig zijn er nog de 2
helden van VÍindica die dit proberen te voorkomen.

,Lo .?/



Na nog een klein wandelingcskc door Dublin zijn we dan richting
luchihaven vertrokken, maaÍ da kon natuurlijk ni voorda we eerst op

de bus een mens hadden weggejaagd me ons lawijt, en de Manu nog

n versierpoging heeft ondernomen bij een jonge lerse.

Toenda we een paaÍ uuÍtjps later thuiskwamen, zijn de meeste nog

ene goei pak echte fiieten gaan eten, en een pint serieus bier gaan

drinken.

Mo eke
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Vat

De woensdagmiddag week 2l was het vat in de wachtzaal.

Rond halfeen begonnen we eraan.

volk, maar t'was wel Plezant. Als
vat zo rond halfrier-vier uur af.

f)'er was niet zo heel veel
ik mij niet vergis, was het

De Carnavalcanfus

Onze Praeses heeft mij hier een met de hand geschreven tekstje in de
pollen gesloken, om over le typen:
Dinsdag den achtienden februari was er een bijeenkomst van figuren
,waarvan de meest ongure vooraan in het midden zat, en die eigelijk niet
had mogen gelost worden uit de instelling.
Er was een persoon die medelijden opriep wegens de lelijkheid van het
gezicht van een aantal praesidiumleden, maar niet de redactor. In datzelftle
gezelschap was er iemand die wist dat hij er niet zo goed uitzag en al eens
geprobeerd had de wereld te bevrijden van ziin niet aan te ziene tronie. Die
groep werd nog eens aangevuld met iemand die ook vindt dat "prosit
koekendoos" veel schoner klinkt dan "prosit senior", maar die voor ziin
welluidende begroeting toch steeds meerdere pintjes dient te drinken. Om
het compleet te maken hadden ze nog een louche zeemhnsfiguur
opgeschaard, wiens eerste woorden in het bijzijn van de vrouwen steeds

zijn: "wat willen ze, willen ze vogelen".
Deze groep werd gecontroleerd dooÍ een paar m€nsen in wifte pakjes. Uit
de zoo was een olifant ontsnapt met een zéér grote dorst. Verder waren er
die dachten dat ze in hun bed lagen, die preventief betoogden tegen de
oorlog in hun eentje of die de punkperiode gemist hadden. Dit zootje
ongeregeld werd bij elkaar gebonden door acht ontsnapte gevangenen.
Samen zong iedereen liedjes en dronk een ( of meerdere ) pintjes. Maar,
zoals je van een niet alledaags gezelschap kan verwachten, liep niet alles
van een leien dakje. Twee gevangen wilden den EM cultureel te venijken
door een poging te doen het liedje "klokke Roeland" te introduceren. Hun
edelmoedige poging werd echter keihard de kop ingedrukt; ze moesten een



pintje ondersteboven drinken, om hen nog maar eens met hun neus op de

feiten te drukken dat hun poging niet zo geslaagd was.
Onze zeeman werd verkozen als Prins Carnaval en kreeg een mooie kroon,
waar hii later nog succes zou mee hebben ( of zit zijn uitspraak er niet voor
iets tussen? ).
Na een hoop gerstenat te hebben ziet passeren ( voor sommigen té nat )
was het tiid voor die ongure figuur om terug te keren naar de instelling om
daar verstopt te blijven tot de volgende klokke Roeland cantus.

Uw keekcndees senior 2002-2003, Fruuke
Zo, da wast. Jammer genoeg is lezen echter niel een van mijn sterkste
lranten.. Omwille van voorgenoemde reden en nog enkele andere redenen
is het dan ook mogelijk dat het bovenstaande artikel niet helemaal
overeenkoml met hel oorspronkelijlce artikel, waarvoor ik mij dan ook voor
wens te verontschuawn.
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Carnaval-TD

De jongste activiteit van den EM was de camaval-TD, samen

mei Utópia en de Wesp. Het was camaval-TD, wat dus wil
zeggen dat het de bedoeling was dat zoveel mogelijk volk

verkleed aflsvam, wat ook gebeurde. Het praesidium van den

EM trok z'n gevangenisplunje nog eens aaÍr, op de één

peÍsoon na, en de Karl kon niet komen want hij was ziek' Ook

Utopia en de Wesp waren verkleed, als oermens, als non met

nen oed op, als kannibaal, ... . Ik neem aan dat men aan de

verkleedktedij de persoon die erin zit kent, behalve bij de

mensen die als gevangene verkleed waren' Dat was gewoon'

euh, toeval.
De opkomst lag iets onder de verwachting mede omdat er

heel veel activiteiten gepland waren die dag. Er ging ook het

gerucht de ronde als zou in het Palladium een boycot-TD aan

àe gang zijn, daar bleek echter niets van aan. Er waren er wel

veei van Mechelen.
Weinig volk wil echter niet zeggen weinig ambiance.

Integendeel, het was weer een feestje zonder voorgaande'

Vraag maar aan de Vertommen, als die er zich tenminste nog

iets van herinnerd !

Den Redactor,
Jan
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kan men beginnen eten. Maar dan komt het moment dat de grootste gck van de

tafel genoeg gegeten heeft en er niets beter op vindt dan zijn gasten (die daar

zijn om zijn l0d" verjaardag te viercn) te decoreren met al wat hij op de tafcl
vind. Wij, die natuurlijk gek zijn van decoreren, laten prompt ons eten staan

helpen hem bij die zware taak. Oh wat een feest, vooral den opkuis achteraÍ.
En den llellens zag dat het goed was.

Deze avond wordt een knaller, al l0 jaar lang geeft den Bellens de laatste

donderdag voor de kerstvakantie een ongelooflijk kerstfeestje. En dil jaar zal
niet anders zijn, moesten wij niets klaar hebben om den Bellens cadeau te doen.

Een paar weken eerder waren we op het idee gekomen om den Bellens uit
naam van iedereen in de een schild te maken, net zoals elke studentenclub- of
kring er een heeft.
Na heel wat gefeest was de moment daar dat de muziek verstomde, na eeÍst de

Ode aan den Bellens gezongen te hebben, gaven we hem het schild. En blij dat

hij der mee was, hij weende zoals een klein kind. De rest van de avond werd
hoe langer hoe waziger, vraag mij niet waarom, want veel weet ik er niet meer

van.

Toen we vandaag De Wachtzaal binnen kwamen was er iets verandert, eerst
wisten we niet wat. De stofdraden zagen er nog steeds hetzelfde uit, en een

nieuw likje verfwas ook nergens te bespeuÍen. Wa1 kon het toch zijn? En

zoals meestal werd het ons duidelijk toen we een pintje bestelde, de prijslijst
was mmaar eventjes l0 jaar terug in de tijd gereisd, met als gevolg dat ons

budget, dat in de voorbije week serieus was geslonken, juist weeÍ groot genoeg

was om er die dag een gigantisch feest van te maken. En gefeest hebbcn we.
Zeker toen
's avonds nog vrienden en familie van den Bellens mee een ferm stuk taart
kwamen mee-
eten-

Voila dit is in korte lijnen wat er allemaal gebeurd is in week 13. lk hoop dat
jullieje even hard geamuseerd hebben als ik, en alsje er niet bij waart, hadje
ongelijk.

Groeten, Jelle
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Geklopt en heropgestaan! !

Woensdag 27 november was een zwarte dag voor voetbal
minnend EM-mer we zljn geklopt met meer dan forfait
c[jfers door ."r"r" . We kunnen niemand de schuld geven
want we hebben zelfniet afgewerkt de paal strooide roet
in ons eten. Met andere woorden we waren niet in form
anders hadde de manne rolstoelen nodig gehad om terug

. 
thuis te geraken. Spijtig we liggen uit den beker. Maar
sportief valt eÍ tegen ons niks te zeggen, . . . . .
De wedstriid tegen den bouw was daarentegen een
plezier om te spelen er hing voor beide ploegen niets
meer vanaf en dus een rustige vrienden wedstrlid. Wie
gewonnen heeft en met welk doelensaldo heeft geen
enkel belang, het was een toffe wedstrijd. Wll ziin
gewonnenll We moeten zien dat we de striidlust niet
verliezen voor de volleybal wedstrljden. De voetbal
kunnen we tot het verleden beschouwen om nu met volle
moed aan het volleybal seizoen te beginnen.
Aan alle sportievelingen: kom onze ploeg versterken met
uw kunnen, we kuffren het gebruiken. Voor de iets
minder sportieve onder u, we zoeken nog enkele cheer
leaders en supporters die na de wedstriid mee willen gaan
sporten blj den Belles. Handdoeken dragers en
ballenrapers mogen zich ook melden bij orze hygiëne-
manager(alias de Vertomme).
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