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De examens zijn weer voorbij en we hebben een paar
dagen gehad om terug op adem te komen. En uit wat nu
volgt zal blijken dat het nodig was om een bee$e uit te
Íusten want er staat weer van alles te gebeuren. Het is
v@Í ons ook nog een beetje wennen want het is de
eeÍste keer in de rijke geschiedenis van den EM-kring
(we bestaan ondertussen al 40 jaar) dat we de tweede
jaan studenten mogen verwelkomen in ons midden.
Maar ik kan jullie verzekeren dat ge de beste keuze
gemaakt hebt. Nu we ongeveer met de helft meer zlin
zullen de activiteiten nog eens zo goe worden. En er
zijn der genoeg. Voor het gehele programma moet ge
maar is op de website (http:i/club§ludr4rlbe/em-kritC)
gaan kijken of een beele verder in dees boekske.
Ook vind ge hier een aantal venlagen van de vooóije
activiteiten (voor foto's moet ge op de website zijn) zo
dat jullie een bee$e een beeld krijgen van wat de EM-
kring juist is. Naast al die feestjes en activiteiten staan
wij ook nog in voor de verdeling van de cursussen, die
zult ge dan ook in de lmp van de eerste weken krijgen.
Maar genoeg gezeverd. Ik zou zeggen doe da allemaal
goe en tot op de activiteiten en in de Wacheaal.

Stas Koen
Praeses EM-king
(2003-2004)
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Beste EM-mers,

Eerst en voorol wil ik zeggen, welkom in den ÉM. Ge
zull er zeker geen spiji von hebben. Het gonse
fweede samester door is er bijno elke week iets
gepland bij den EM. Ook goon wij een weekendje goon

feeslen in Hostière vlakbij Dinont. Hef goot door op
12-13-14 moort. We vertrekken vrijdog rond 18u oon
de WZ. Dit joor goon we met den bus dus von in het
begin ol : ombionce verzekerdl Wie door nog nooit iels
over gehoord heeft kon is goon zien noor de foto's op
OnZe Site..(htrp,//club.srudion+.be,/em-krin9) Ge ZUll Zien I

inschrijven is gewoon een noodzaok. Dit kon door het
gekregen sirookje in te vullen en oon iemond von het
proesidium le geven of in de doos te sfeken die oon
de valven ophongt. Ook kunt 9e u op de sife
inschrijven of qntwoorden op de vele moils do ge
hierover no9 zult krijgen. Dus konsen genoeg... Tot in
Hostièrel!

Sabine
Vice-praeses 2003 - 2004
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De verkiezingscontus

Den 23sten oktober wast verkiezingszangavond in de
Goede Herder.
Het was weer een fantastisch feestje. Diegenen die er
niet waren zijn op de loser-schaal toch een trapje
omhoog gegaan.

De functie die verkozen moesten worden waren die
van vice-praeses, spocul en redactor. De kandidaten
waren ondergebracht in drie blokken: het Sushi-blok
- de naam werd ontleent aan het VT4
spelprogramma Sushi-TV waarin TV-ster Kenny
"Stekke" Steyaert zijn opwachting maakte - het
vertrouwde betonblok en het matrix-blok.
Om acht uur werd vaÍl start gegarm, en al meteen
werd duidelijk dat het Sushi-blok ervoor wilde gaan
door stevig campagne te voeren. Na de kelen
gesmeerd te hebben om ze daama te gebruiken om te
zingen, was het de verkiezing van vice-praeses. Veel
kandidaten, uit de drie blokken maar ook daarbuiten,
maar slechts één die het kon worden. Dat was
Sabine, omdat zij de beste uitleg kon geven bij de
vralg: oe zit da mè da wiekend?
Na de tempus was het de beurt aan de redactor.
Wederom waren velen geroepen, maar slechts één
uitverkoren om de pen ter hand te nemen en
vlijmscherpe verslaggeving te doen van de
activiteiten ( en af en toe mag er ook al eens

gezeverd worden, cfr. het tekstje "de
verkiezingscantus" ). Uiteindelijk werd het den Tijl,
da's den dienen die dit boekske ineen gestoken heeft.
Verder was er de verkiezing van spocul. De nieuwe
spocul is de Stein, ook wel "Maaier" genaamd, die
trouwens reeds kennis kunnen maken heeft met het
karrede van den Elvis.
Tenslotte werd ook den Bart offrcieel tot
cursusdienst benoemd. Ik denk dat iedereen het er
wel over eens is dat den Bart dat al goe gedaan heeft.
Na den tweeden tempus heeft de Kenny kunnen
genieten van 'Sushi en Pizza in een sausje van pils' à
la fagon du Sjekke.
Den Albrecht daarentegen houdt meer van kaas,

camembert, maar het liefst Belgische kazen.

Geen wonder dat het soms al eens uit de hand durft
lopen! !! !

Jan

Dit gebeurt er .-J
wonneer Je
tevee! melk drinkt
in ploots von bierl
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Schijt je rijk
Woensdag l0 december heb je m;s5shisn gemerkt dat er
een koe naast de school stond. Hs1 was dÀ ook schijt je
rijk ten voordele van onze 2 foster parents kindjes.
Dit jaar was het wel op een iets a1ds1s locatie dan andere
jaren omdat er bouwplannen zijn voor een nieuwbouw op
het terrein achter de school, wsaÍ deze activiteit anderè
jaren plaats vindt.
Schijtje rijk startte om 1l uur. De koe werd op het terrein
los gelaten en dan maar in spal61g afuachten wie de
eerste prijs ging winnen. Ttjdens 5sf v/aehten was er de
gelegenheid om je op te wannel rond een vuur (gemaakt
door de Raf) met een gliihwein of een jenever die gulasa
verkocht.
Ook waren er enkele spelletjes Voorzien want de koe nam
haar tijd om de winnaar beken6 19 maken. Iets na de
middag werd de eerste \innaar bekend: Koen
Vertommen. Hoewel we niet zeksl \ rg1sn dat het fair-play
was (we verdenken hem van omkoperij of verbóden
middelen) heeft hij toch de prrjs overhandigd gekregen: 4
Cinema tickets. §u moet hrj nog wel À -3 

vrienden
geraken)
Ook waren er prijzen voor de 2d" en 3d. olaats. Deze
gingen naar een student van de bouwkunde en naar een
student van het laatste jaar EM. Er is veel volk komen
kijken, drinken en aan de koe afurwiizinqen komen seven.
Hoewel onze praeses de hele lysek Íek *u. iJ d"r"
activiteit tot een goed einde gq6ms11. De koe is veilig
thuis geraakt (en is niet uitge[16ksÍr) en onze kindjei
zullen ook gelukkig zijn.

De feestleider

Lustrumcantus

Dit was het begin van wat een week van feesten zou worden.
En wat voor een begin.
Zo rond een uur of acht begon ik er aan. We waren nog nie
goed en wel bezig of komen daar twee pro-senioren (de stekke
en de Jos) binnen met een grote taart die we natuurlijk direct
aansneden (Sabine vond da nie zo tof want dan moest zij effe
de cantus leiden). Maar daar bleef het nie bij. Den EM werd
overladen met cadeaus. Er volgden nog drie borden met alle
(bijna alle) namen van de pro-senioren van den EM op. En den
Elvis had ook nog een bangelijk lichtgevend schild gemaakt.
Na al die geschenken was het tijd om den hamer door te geven
aan de Jan. Diene heeft daar van alles uit zen mauw geschud
over gauss-curves enzo. (en da zo laat op den avond), maar hij
deed da goe. De gewone samenzang werd afgewisseld met
liedjes die begeleid werden door ons huisorkest. Er was een
viool, een gitaar, een trompet en dan nog zo'n ding da op een
trommel lijkt waar dat ik de naam van kwijt ben. Af en toe
werd er ook nog is een plaat Uit de goeien ouwen tijd opgelegd
(den Elvis had nog wa platen uit zijn collectie bij). Kortom het
was een bangelijk feestje. Na de Jan was het de beurt aan de
pro-senioren. Frauke, de Kenny, de Jos en dan ook nog twee
die we al iets langer nie meer gezien hadden namelijk Koen
Verhaert en Koen Notelé. Het was echt tof dat ze na al die
jaren nog eens langs kwamen.
Tegen een uur of twee zijn we er dan mee gestopt. Het was een
geslaagd begin van de lustrumweek.

Senior
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EM. CAFE

Vrijdag 20u: na de inrichting van de wachtzaal
stond het toen nog maar S-koppen tellende
praesidium aan het begin van den avond
gespannen te wachten op het eerste volk dat
traagies binnen kwam op het eerst EM-cafe van

het lustrumjaar. Allemaal gekleed in disco-outfit
gaande van fluo roze en oranje hemden tot elvis-
kostuums en met de opvallendste pruiken en

brillen. De zaak kwam maar langzaam op gang

en sommigen dachten dat het maar een stille
vrijdag-avond zou worden. Maar integendeel...
Tegen een uur of tien begon het volk toe te
stromen. Het bier vloeide zonder stoppen en onze

ab-actis verzorgde continu de hongerige magen

met lekkere bitterballen en curryworsten. De
pisang, pasoa en vodka hadden de eerste uurtjes
nog niet echt veel succes, maar begon toch meer
en meer in de smaak te vallen naargelang de

avond vorderde. Rond den elven kwam er zelfs
nog een scoutsgroep binnen die zich met moeite
tussen het volk wriemelden om toch maar een

pintje te kunnen bemachtigen. De muziek begon

in de loop van den avond steeds beter en beter te
worden, het kan ook zijn dat ik altijd maaÍ zatter
werd. Ik was in elk geval ni den enige want
iedereen begon los te komen. Er werd door onze
pro-senioren gedanst tot het zweet eraf liep. Zelfs
allemaal op een rijtje gaan staan en een lieke van

K3 (oyalélé) zingen met bijhorend dansje was
precies normaal.
Hoewel het praesidium nog niet compleet was
hebben we toch alles in goede banen kunnen
leiden en van den avond een groot succes
gemaakt. Naar goede gewoonte was het ook deze
keer weer schitterend!

-Bart-



Karting

De karting was dit jaar weer een groot succes.
63 mensen (zowel mannen als wouwen,
leden, oud leden en niet leden) namen deel
aaln deze activiteit. Meer dan 60 man, dit
betekende ook dat iedereen een
pintje krege.

gratis

InkaÉ in Puurs, een goede kartingbaan,
maar sommige hadden problemen met de
juiste afrit te kiezen van de autosnelweg
(ik was er één van) .

/,c ware misschien wel de beste in het karten, maar
opcnen? Het duurde een hele tijd voordat de eerste zijn
krceg. Noch met een zakdoek, noch met hun tanden.
lir was geen beweging te krijgen in die stop. Uiteindelijk
dun toch gelukt de fles te openen.
Àan al die mee geweest zijn, merci en hopelijk vonden jullie het
cven Tof en aan al diegene die niet mee geweest zijn, karten is er
rict meer bij dit jaar, maar de andere activiteiten zijn zeker even goe.

rccstleider (Pieter Van Dessel)

in flessen
fles open

is het hen

19

Daar aangekomen mochten we
allemaal een rood pakje
aantrekken en een helm kiezen.
We kregen een korte uitleg met
de verkeersregels van het circuit
en de eerste groep mocht starten.
Het was de bedoeling om in de 2
racen (van elk een kwartier) die
je mocht rijden een zo snel
mogelijke tijd neer te zetten voor

de finale. De l0 beste mochten dan een derde race rijden met
formule I start, hier was de
bedoeling om voor een plaats te
rijden. De 3 eerste mochten dan
het podium
betreden en
kregen een fles
champagne
(schuimwij n) en de
eerste een beker.
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LUSTRUMWEEK * POOLPARTY

Na een meer dan geslaagde lustrumcantus van de
avond ervoor, waarvan menig volk nog steed,s

aan het na-kateren was, waren we aan de 2d"

activiteit van onze lustrumweek toegekomen.
In tegenstelling tot de andere activiteiten van de
week begon de poolparty wat later op de avond.
Dat nam niet weg dat iedereen op voorhand al op
caË had gezeten en ongeduldig, om stipt half I l,
stond te springen aan de deur van het
gemeentelijk zwembad van Katelijne om zo snel
mogelijk in het warme water te kunnen duiken.
Vermits er op de affiches stond dat je voor maar
€5 kon zwemmen en zoveel cocktails mocht
drinken als je wouÀon, was het meer dan
normaal dat het eerste uur iedereen stond te
dringen aan de cocktailbar in een hoek van het
zwembad. Den helft kwam daar dan ook met
zoveel bekers ze konden dragen terug.
En maar drinken, en maar zuipen.... en maar niet
zat worden. Hoe zou dat nu komen? En toch
waren er toch die dachten, of toch deden alsof ze
zat waren. Ik heb er zelfs éne weten naar buiten
waggelen. Een klein deel had het wel door, ofuel
dachten ze dat de cocktails extreem hard verdund
waÍ€n, maar nu mogen we het officieel zeggen: al
diegenen die zich zat voelden, da's puur van de
suiker en de fruitsap want in al die cocktails die
jullie gedronken hebben zat GEEN alcohol. Nee,

ook niet in dat groene of dat rode dat
respectievelijk op pisang en campari moest
trekken. Soit, dit alles neemt niet weg dat we er
een bangelijk feestje van hebben gemaakt; dat we
volgend jaar mogen terugkomen; dat niemand
verdronken is; en dat de mannen van de wesp
zelfs lijndanskes in't water aan't doen waren. Het
enige dat er op aan te merken was dat er iets te
weinig kastjes waren om uw kleren in op te
bergen maar aangezien er niets gestolen is, was
dat ook geen minpunt. Tenslotte moet ik nog
maar I ding zeggen: volgend jaar opnieuw!

Bart (C.D.)



vrUdag 2l november, iedereen was al een beetje moe

van de voorbijgevlogen Lustrumweek maar toch nog vol
energie om er nog eens goed in te vllegen en goed te
feestenl En zeg nu zelf: wat is er dan beter om zo'n
geweldige week af te sluiten dan een heus galabal?

ledereen was al heel de dag druk in de weer om de zaal

klaar te zetten en te versieren tegen dat al het volk 's
avonds kwam.

Rond half acht begonnen de eerste gasten geleidelijk toe
te komen om al een aperitiefje te drinken. Een half uur
later was het al overduideluk dat de avond zeker een

succes ging worden: voor het eten alleen al was er meer

dan 140 man en er waren nog veel kaarten verkocht
voor't galabal alleen. Na een kort woordJe van de Jan
(niet voor niets lustrumpraeses) en van dè Stas (die als
praeses toch ook iets gezegd moest hebben), werd eerst
het kringlied nog gezongen en daarna konden we

beginnen eten. En eerlijk gezegd: dat eten mocht er
best wel zijn: om er in

ve rvolge ns

te komen was er
paprikaroomsoep, tongfilets op
Normandische wijze, gevolgd door varkenshaasje. Als

afsluiteÍ was er dan nog Us en koffie met pousse-café
(voor alle duidelijkheid: dat is geen poes die gesopt is in
een kop koffie).

TerwiJl iedereen nog met die koffie èn die poes bezig

was, begon het volk voor't bal al binnen te stromen.

Diegenen die erop gelet hebben, die zullen
waarschijnlijk wel gemerkt hebben dat Jan al heel de

avond vrij zenuwachtig was, Dat had misschien wel iets

te maken met het feit dat hij de openingsdans moest
verzorgen, en dàt heeft hij dan ook goed gedaan. Vanaf
dat moment had iedereen het wel begrepen en is de

dansvloer geen seconde meer leeg geweest. Het feest

heeft nog geduurd tot in de vroege uurtJes en het was

zeker en vast alweer een geslaagde avond!

Den Redactor
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Voetbal I" semester:

Als eerste match was er deze tussen de EM en de

E-kring, hier ga ik niet te veel
er op neer dat onze keeper de
geen bal heeft aangeraakt.
ook met l3-3 gewonnen,
wijten zijn aan het feit dat
docn, cn zich mee op het veld had geworpen de tweede
helft van do match.

Dun was hct de beurt aan EULASA, dit was al
een iets spanncndere match, waar we na l0 minuten
reeds mct 3-0 nchtcr stondon. Toen het dan op de helft 5-

slaagde
van de
dus tot

We hebben
waar de 3

de keeper het

over uitweiden- het komt
eerste helft van de match

deze match dus
tegen punten te
beu was niets te

v6,à.6ldnt, mar nön vd oord.

-"-"1,
3 was, bogon cr lichto punlok uit te breken, echter
onze stcrpkrog or in unr in de lmtste l0 minuten
match onro §0oro op tc krlkken tot 5-6, wat ons
een triomfantolIkc ovorwirrning hooft goloid,

En dan uls lrfltsto nl[t{.rh vun dit scmcster was er
dan nog dczc togon do S-krlng, Holaas moot lk hier
meldcn dat wo dczc nrot 5-ll hohhon vorlorcn. llct was
nict dat do spolorr nlocht hcbhcn gcspocld, eckcr nict,
maar do ploog vun tlc S-kring wls gcwoor'r lrtoÍkor, Wat
wc hlor moctcn uit hcsluiton'l Wcl, dut wc zckËr mocten
winnon do volgcn«lc nrutoh, Àls wc dic winncn, kunnen
wo nog doorguun. l)us ullc storspelers van den EM,
allemlal zckcr wccr vcrwacht volgende semester, dan
gcvcn we cr nog eens een lap op....

Stein
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