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Vooruitblik naar volgend jaar

En nu is't echt .,.

Goededag aan u allen,

Het is bijna zover ! ! ! ! ! ! Het schooljaar is bijna ten
einde en 3 maanden vakantie staan voor de deur. Het
heeft bloed, zweet, tranen en veel aÍtelwerk gevergd,

maar we zijn er. Het is natuurlijk niet allemaal kommer
en kwel geweest, en daar heeft in het bijzonder den EM
voor gezorgd. In dit boekske vind ge een inpressie van
het jaar 2002-2003. Verder stelt het nieuwe praesidium
zichzelf voor. Maar het EMmertje zou natuurlijk het
EMmertje niet zijn zonder de klassieke ingrediënten :

keiharde, bijna wetenschappelijke verslaggeving van de
voorbije weken, waarbij we alles weer eens duchtig uit
zijn context haien en waarbij we er niet voor
terugdeinzen om onszelf te meten met de papxazzi.
Is er niemand verdronken tijdens het zwemmen ? Hebben
de vierdejaars het eindwerk overleeftl en hoeveeljaar
heeft dat eindwerk hun leven verkort ? Hoeveel paar
benen zijn er nodig geweest om hen na de vatenmarathon
thuis te krijgen ? Hebben onze spelers het goed gedaaÍI ?
Is het leuk om u uit uwen eigen auto uit sluiten ?
Gafonze praeses-dictator haar iint met graagte af en was
zij daama pottoe of potpotpotpotpotpottoe ? Heeft onze
Spocul een statement willen doen met behekking tot de
verkiezingen van 18 mei olhad hij het gewoon te warm'
En dan natuurlijk de waag die op ieders lippen brandt :

wie is er bloemschikker geworden ? Smaak da, die
kingkleuren ? Heeft den Elvis ken-tris gemaakt met het
vriendelijke Goede Herder- personeel ?
Dit alles en nog veel meer in deze editie van het
EMmertje.



Dat 'nog veel meer' houdt ondermeer in dat we gaan

uiting geven aan het feit dat we trots zijn in Vlaanderen

( of in Nederland ) te wonen. We zijn bijgevolg ook fier
Nederlands ( of Antwaarps ) te spreken en kunnen die

vreemde woorden die onze mooie taal bezoedelen niet

langer dulden, tenzij het niet anders kan M.a.w. alle

woorden die er te vreemd uitzien zullen aangepast

worden.
Tenslotte wil ik de viedejaars feliciteren met het feit dan

ze binnenkort ( waarschijnlijk ) zullen afstuderen.

Bovendien wil ik, en ik denk dat in namens iedereen

spreelq Frauke, Karl, Dezie, de Vosse en de Vertomme,

bedanken voor de inzet voor den EM een heel jaar lang.

Natuurlijk verdienen ook al de anderen die zich ngezet
hebben voor den EM een woordje van dank.

Hallo iedereen,

Ik hoop dat voor iedereen de examens goed zijn geweest,
zodat jullie vollop van den BBQ en van de vakantie
kunnen genieten.
Het zit erop. Het laatste jaar, de laatste examens, de
laatste lessen, de laatste keren uitslapen in de week...
Enfin, sommigen onder ors vinden die examens zo leuk
dat ze nog een paar jaar verder gaan doen.
Maar ook, het studentenleven. Dat dit jaar toch weer
bangelijk tofen dnrk was. En daarvoor wil ik zeker
iedereen bedanken die erbij was met de activiteiten. Maar
zeker het praesidium van het vooÍbije jaar : de Wim voor
zijn affrches en de webzijde, Dezie voor de meeltjes , de
Vertommen voor de cursussen, Jan voor de boekskes,
Beckx voor de sport ( en de animatie op de Vrindica-
cantus ), Karl voor het geld en de Stas voot het weekend.
Steun en hulp tijdens, voor en na de activiteiten. Bedankt
allemaal.
Maar ! Volgend jaar is het lustrumjaar ! En aangezien de
Stas soms al eens van gedacht verandert op spannende
momenten, waardoor mijn humeur al wat minder werd,
gaat hij dat goed maken met een mega-bangelijk galabal
met goed eten en vooral : veel drank. Weer iets om naar
uit te kijken.
Eindelijk, ook het laatste tekstje ( vewelende deel aan
praesidiumfunctie ).
Hierbij wens ik iedereen dan ook een goei vakantie, een
toffe job voor diegene die gaan werken en de rest :

profiteert ervan
TotopdenBBQ !

Frauke,
Senior 2002-2003

Den redactor,
Jan

Mopeke naar keuze

www.studiant.be



Praeses Dixit

Beste em-merVsters

Het academiejaar is weer op zijn einde en wanneer jullie.dit

i*", ,i:, a. àaiberatie waarsóhijnlijk al gepasseerd lk hoop dat

alles naar wens gegaan is en dat het slagingspercentage weer

hoog ligt.
W""t ír.n ook weer terugkijken op een bangelijk Em-jaar' dat

we naar goede gewoonte weer gaan afsluiten (of al afgesloten

hebben) met nen BBQ op woensdag 2 juli
e" à""'t"fCt nu een welverdiende vakantie ofvoor de vierde jaar

t.i U.Ài, "ï, een succesvolle carrière Die vakantie zal nodig zijn

want í staat volgent jaar weer heel wat te gebeuren Den Em-

l«ing bestaat darinamelijk 40 jaar en dat-moet dus gevierd

*Àii"" B, a"t zullen wà doen oolq een heel jaar lang' Maar het

hoogtepunt van de festiviteiten zal toch wel de lusterum-week

**Ë.ï. óun guan we 5 dagen feesten (van de 17d" november

t.e.m. den 21d") met als afsluiter het galabal' Ik heb alle

vertrouwe in de Jan dus zorgt maaÍ dat ge die week zeker vrij

t àra in ,* agenda, want het zal et gazn stuiven' Iedereen zal

weten dat den Em 40 jaar bestaat.

Tot slot wil ik iedereen nog een goei vakantie toewensen en tot

volgent j aar

De verkiezingscantus

De verkiezingscantus begon plezant
Een verdierstelijke poehg tot het maken van sfeer
sloeg Frauke met harde hand
op een zeeÍ abrupte manier neer.
Uit menslievendheid ga ik hier stoppen met rijmen ( en
ook wel omdat het moeilijker is dan ik dacht ).
Dus Frauke had de andere sukkelaars van
Praesidiumleden eens goed gestraft. Ivlaar haren toer
kwam nog, en wel vrij snel. Zo na een halfuurtje werd de
nieuwe Praeses verkozen. De drie voomaamste
kandidaten waren de Stas, den Elvis en de bloemschikker
2002-2003, den Tiele. Omdat deze kandidaten toch
moesten bewijzen wat ze waard zijn, kregen ze de kans
een liedje te zingen. Op die rnanier werden we
getrakteerd op een nieuwe versie vaa 'Klokke Roeland'
en 'Den Hertog Jan'.
Omdat het volgend jaar lusnnrm feestweek is, was de
volgende functie die verkozen werd de
Feestwee§>raeses. Weeral nen helen hoop kandidaten,
uiteindelijk is de Jan Feestweekpraeses geworden.
Het begon d'er hoe langer hoe zatteÍ aan toe te gaaÍL en
in dit klimaat moesten nog de Quaestor, den Feestleider
en den Ab-Bakvis verkozen worden Telkens hetzelfde
verhaal : veel kandidaten, maar slechts één kon het
worden. Ziehier dan het nieuwe Praesidium
Praeses : Stas
Feestweekpraeses & quaestor : Jan
Ab-Actis : Nick
Feestleider : Pieter
In dit boekske zulle n zíj zichzelf voorstellen

Stas Koen
Praeses 2003-2004
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Verslagf e verfbalschieten

De laatste activiteit van den EM van dit jaar was het
verÍbalschieten. Afspraak om 19 u aan de WZ. Niet
iedereen kon dat op tijd halen. Maar dat viel nog mee.
Waren er echter enkele onverlaten die A12, afrit 12, iets
te gemakkelijk vonden en wel drie afritten en een uur
meer nodig hadden om te geraken waar ze moesten zijn.
Stuur deze drie niet samen op pad, want da komt niet
goed. En een ervan denkt in Toulouse zijne weg te
vinden... da belooft.
Uiteindelijk dan toch geraakt waar we moesten z!n.
Iedereen kreeg de nodige uitteg, de kogels om te
begiruren, een masker dat elke vijf seconden aandampt
( vooral als ge beschoten wordt) en een
camouflagepakske. En de strild kon beginnen. In het
begin was de stand nog wij gelijklopend, maar na enkele
spelletjes werd duidelijk dat de zwarten net dat ietske
beter waren. Een konijn was er dit jaar niet meer bij, een
president en een bomalarm en vlag e.d. weer wel Én
wonder boven wonder, ik heb twee mensen neergeknald.
Da's toch al twee meer dan vorig jaar.
Uiteindelijk is er veel verfverschoten ( die eetbaar is ) en
veel gelopen en was het best wel een gezellig dagje om
effe voor den blok te doen.
Bedankt aan wie erbij was, de rest had ongeliik !

\try'e l«egen dus nog verschillende keren een eedaflegging

en nen Ave Confrater op ons bord .

De verkiezingscantus was echter nog niet gedaan.

Onontbeerlijke functies, zoals bloemschikker en

ambassadeur, moestan nog verkozen wotden.
En daarmee liep de laaste cantus van het jaar zo stilaan

op zijn einde.

Nog steeds
Den redsctor,

Jan
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nog.

hoi,

lk ben de Nick, Nickske voor de vrienden, verkozen tot Ab-
actis van den EM. Dat betekent aus Oat it de ouà_l"ià"'", O"
9re-ledgn ga veMittigen van al onze activiteiten en de
le.:t]ytreiten die onze.kring volgend academiejaar gaat
organiseren, ri\xant volgend jaar is het dan ooli een-sDeciaal
laar voor ons: we vieren namelijk het 4o_jarlg bestaan van
onze kring. Dat moet zeker een pracht vàn eln teest raroioen.

llg:l:d",":? !"Ls senoes op tijd er v"n op àé noötË-''-"
nouden, zodat jullie dat zeker niet zullen vergeten. Às er
I199n .'l.n 

_: 
die kan je mij die gerust ste en,-door te màiten.uoK Den tk "de man met de pen" zoals onze dírecteur het zei :_

) : rK maak namelijk verslagen van al onze veroaderinoen
om redere activiteit zo goed mogelUk voor te OéreiOen] lt neo
oeze runctre gekozen omdat ik dan ook nogal veel achter de
computer zit en ook vooral omdat ik me wii-inzitten om samen
met de rest van het praesidium een geweldig, b""ó"tukËi- "
laar van te maken.

!,y1 
teOen, ere-leden, oud-leden, toekomstige teden, zeker

aTKomen op onze activiteiten, want anders gaat je wat missen
:-)

Nick, Ab-actis

Miserie, miserie, miserie
( ge moet iets schrijven als titel )

Voor de verandering zal ik eens een tekstje schrijven.
Maar dit keer niet aÍs redactor, maar als quaestor en
lustrumpraeses, euh feestweekpraeses.

Hev EM-MERS,
en natuurliik ook al de rest die dit leest'

lk ben Pieter Van Dessel, en voor die het nog niet moest

weten de nieuwe feestleider'
Ëàoi àroor"r ne merci aan diegene die aanwezig waÍen op

de verkiezingscantus, maar vooral diegene die voor mI

gekozen hebben.
i[sàl"n kort oveeicht geven van wat miin plannen zijn voor

volgend schooliaar.

Een volledig nieuwe website creëíen
Àffi"he" ,àk"n, *"ar ie niet naast kan kijken . .

iiaarten ontweróen voór bv. het fantastische galabal

iàËàiiàrià^ àp activiteiten, dat diegene die niet deelnemen

aan activiteiten er spijt van krijgen'

en nàg ,eet meer waàr ik nu niet direct aan denk

Verder zou ik zeggen, geniet allemaal van de vakantie

en tot volEend jaar

Op de verkiezingscantus had ik wat voor. Toen de functie
van feestweekpraeses verkozen werd, dacht ik : dit is de
ideale gelegenheid om de benen eens te strekken Dus ik
in den bak, beetje onzin uitkramen en waÍuaam, voor dat
ik het wist had ik nen Ave Contater
Bij de verkiezing van quaestor dacht
nog een tweede keer lukken, en dat deed het warempel

aan mijn been.
ik : zou mij dat nu

Maat goed, alle gekheid op een stokje, ik ben dus

feestwiekpraeses en quaestoÍ geworden' Rare 
- . .

uitdrukking tÍouwens, 'alle gekheid op een stokje''

Moeten we ons 'gekheid' voorstellen als een persooÍL en

wie is dan 'stokje-'. Bovendien staat er 'alle', dus komen

hiervoor in principe 6 miljard mensen voor in

aanmerking, en'één' ? ? ? ? ? ? ? ?

Maar nu eiÉn iets erstiger. De meest leden van den EM

kamen mij onderhand al wel dool mijn functie als-

redactor. Àders gezegd, die boekskes, dat is ( onder-

meer ) mijn werk. Op de verkiezingscantus ben ik

verkozeniot quaestoi en feestweekpraes9g' Ik heb mij

voorgenometlom dat zo goed als mogelijk te doen'

Verriacht u dus al maar aan een buitengewoon spetterend

lustrwn

Bedankt voor het vertrouweÍL
Den redactor,
Den quaestor'

Den feestweekPraeses,
.Ian



20OZ - 2003 uit redactorperspectief

'Brute seks. Ja, Brute seks tiidens de labo's'' Dat was wat Jelle en Anja
mij antwoorden toen ik ze vroeg naar een impressie over het jaar 2002 -
2003.
Mededelingen van mensen zonder ondergoed personen die bij het naar

huis frietvet smossen in den otto, mensen die zelf niel meer thuis
geraken omdat ze niet meer in hunnen otto geraken, mensen die denken

dat den Engels achteraan in ne Porsche pa§t... HOE IS IIET ZOVER
KIJNNEN KOMEN ? ? ? ? En tot overmaat van ramp heeft die laatste

zijn mopje van de kameel niet kunnen vertellen ! ! I

Het begon allemaal op een zonninge maandagmorgen ergers in
september.We moesten voor het eerst terug naar school met weinig
goesting maar toch een beetje nieuwschierig. Wie was den eerste die we

te zienl:regen; de Schepers ( grapje hoor, meneer Schepers ). Maar

allee, we l«egen toch ook een drankje en een Emmertje en nog wat

andere minder belangrijke papieren zoals ne lessemooster en

insctrllvingspapieren. We werden ingedeeld in goepen met het

vooruitstrevende bordsysteem : 3 kolommen op het bord en dan ruziën

totdat er drie groepen gevormd zijn. Daarna was het de beurt aan

generaal Frauke en haar crew.
Doorheen de volgende activiteiten en het wachten op cursussen ( waar

is trouwens de RoloÍVMatek formuleboek ? ? ) leerden we den EM wat

beter kennen. Iets wat mij persoonlijk opviel was dat zich blijkbaar uit
de homo sapiens sapiens een nieuwe mensemas had ontwikkeld,
namelijk de homo daisiens babelkousensis, vaak beschreven in de

fotoboek onder l'raag 9.
Op de eerste cantus van het jaar een historisch moment ; een nieuwe

redactor ( niet dat de vorigen het slechter hebben gedaarq maar ge moet

een beetje overdrijven ) en ook een vice en een spocul.
Tegen het schaatsen was de in het begin van het jaar door elkaar

geschudde EM-king uitgegroeid tot een tof vereningingske.

En dan : examens, gevolgd door een weekje vakantie waarin de

vierdejaars de bloemetjes eens duchtig hebben buitengezet in Dublin ;

we zullen wellicht nooit weten wat voor dingen daar gebeurt zijn die het
daglicht niet mogen zien.
Aan alle schone liekes komt een einde ( ook aan... ), en dus wii terug
naar t'school. En alsof dat dat nog niet erg genoeg is, blijkt dat ze onze
vrije maandag hebben afgepakt. De smeerlappen ! ! !

Maar goed, het positieve nieuws is dat met de start van het tweede
semester ook den EM weer van start gaat. Dus cantuskes, TDke,
weekendje, en nog een pÍraÍ cantuskes, het was weeÍ geweldig.
Eén van de topmomenten van het jaar was toen den EM den beker won.
Voordat ge 't weet staan d'er weer examens voor de deur en is het jaar
weer ten einde-
Hopelijk krijgt ge straks goed nieuws. Vanavond gaan we d'er een lap
op geven op de vleesbraadavond.
Bedankt allemaal voor een tofiaar ! ! ! |
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En nu is't echt gedaan...

( Opgelet I Melig tckstje )

Door deze laatste bladzljde dicht te slaa& trekt ge
denkbeeldig de deur achter u dicht.
Voor de derdejaars is dit sleclrts een binnendeur. De
meesten zullen wellicht volgend jaar terug keren
( hopelijk in het vierde jaar ), misschien dan op enkelen
na die het in hun hooftl gehaald hebben in het buitenland
te gaan studeren.
De vierdejaars worden via de gote poort los geiaten op
de wereld. We hopen dat ge schone henineringen
overgehouden hebt aan uw De Nayer - tiid. Dit is echter
het slechts denkbare excuus om niet meer naar de
activiteiten van den EM te komen. We hopen u dan ook
volgend jaar allemaal terug te zien als erelid.
Tenslotte rest ons nog u succes te wenseq wat ge ook
gaat doen.

5 dagen feesten ter gelegenheid van het
40 jarigbestaan van den EM-kring

Met op vrijdag 21 november een groots

GALABAL
Don't miss

Meer info volgt later
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