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Vrijdag 18 november was het weer zover, den Bellens liet 'de
Wachtzaal' nog een keertje over aan het EM-praesidium en die
maakten er naar goede gewoonte weer iets leuks van. Om de school-
of werkweek af te sluiten en van start te gaan met het weekend was
het deze keer de beurt aan een 'legercafe'. Dit hield in, dat iedereen
die in ziln leger-outfitje 'de
Wachtzaal' binnenkwam een gratis
consummatie naar keuze kreeg-
Tegen negen uur kwamen de eerste
bezoekeÍjes hun kopke
binnensteken. Sommigen lieten
hun fantasie de wije loop en
hebben hun mooiste kostuump.je
uit de kleerkast gehaald. Ze zaget
er best wel fraai uit in zo'n bruin-
groen kleurke. Luitenanten,
sergeanten en kapteins waren
allemaal van de partij.
Ook het interieur van 'de
Wachtzaal' werd aangepast aan het
thema. Met de camouflagenetten van de Stas konden we het plafond
helemaal draperen zodat de locatie blna onherkenbaar was. We
waren wel trots op onze creatie, maar achteraf bleek, dat het de
meesten niet echt was opgevallen dat we wat versiering hadden
aangebracht. Dat kwam waarschijnlijk doordat die personen veel te
diep in hun glas hadden gekeken en zeker niet naaÍ het plafond. Na
een paar uurtjes kwamen de netten dan wel stillekes aat naaÍ
beneden gezakt, onze ophangmethode was misschien toch niet zo
schitterend.
Ook deze keer hadden we, zoals gewoonlijk, weer enkele kleine
versnaperingen voorzien voor de hongerigen onder ons. Een hapje,
een drankje en een babbel gaan immers goed samen. We serveerden,
om bij het thema te blijven, bazouka's en stinkbommekes, beter
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gekend onder de namen curryworst en bitterballen met sausjes naar
keuze. Vooral de stinkbommekes vielen in de smaak bij menigeen.
Tot laat in de avond werden de glazen gevuld, de maagies gespijsd
en werd er flink bijgepraat. We mogen gerust zeggen dat het
legercafé weer een succes was!

Jessie

3l



urÍmauN6 ff**J}} ffAR§§...

RAiD cP WÀt @vgt)4É lRf,R[§E 
gtilk€g

32
www"tomcaÍtoon.b6

33



V9LLEYDÀL
EM-S(week5) 0-2

Het mag gezegd worden, den EM was daar goed vertegenwoordigd!
Met maar liefst 3 reserves starten we aao onze eerste match
(zie spelerslijst onderaan, bedankt MÍt alle aanwezigen!).
Scheidsrechter van dienst was onze praeses van het verbond (die dat
trouwens heel goed heeft gedaan). We beginnen goed aan de eerste
set en lopen al snel uit tot 8-2. Maar dan begint den S op gang te
komen. Het duurt niet lang ofde score is al terug gelijk en het ziet eÍ
naar uit dat het nog spannend kan worden. De score wordt 16-14,
een beetje verwarring op het veld, wordt er nu tot 15 of tot 25
gespeeld? Na overleg besluiten we om toch tot 25 te gaan.

Spijtig genoeg kost ons dit de eerste set. Maar toch niet slecht
gespeeld. Eindstand 21-25.

Tweede set begint iets minder goed, den S loopt geleidelijk aan uit
en het ziet er niet goed uit voor den EM maar we komen terug en
zetten een eindspurt in. De score is 20-24, EM heeft opslag. We
komen tot 23-24, maar de laatste opslag wil er niet over. Eindscore
23-25 . Spijtig, er zat meer in, toch een verdiende winnaar.

Mensen die deze activiteit meer in detail willen bekijken (of gewoon
is goed willen lachen), kunnen contact opnemen met onze praeses

die namelijk een groot deel ervan heeft opgenomen met zijn camera
(waarvoor onze dank uiteraard @). Eveneens bedankt aan alle
supporters daar aanwezig! Vooral Nathalie voor haar enthousiaste
bijdrage met zingen van ons kringlied @.

Spelers: Tijl, Bart, Dieter, Dries, Dimitri, Jessie, Pieter, Sam, Sigo

EM - Mereta (week 6) 2-O

Deze wedstrijd was het moeilijker om aan 6 man te komen.
Veel geblesseerden of andere verplichtingen. Toch zijn we net met 6
man. Met dank aan M. Schepers voor zijn aanwezigheidl De match
begint gelijkopgaand en het belooft nog spannend te worden.
Een groot verschil met vorige match is dat er deze keer veel meer
structuur in zit. Iedereen heeft zo zijn vaste plaats, met als centrale
man M. Schepers. Er wordt meer gesproken en het samenspel was
veel beter, met een paar mooie acties als gevolg. De eerste set wordt
dan ook verdiend gewonnen door den EM. Eindstand 15-13.

De tweede set begint iets minder goed, Mereta neemt een kleine
voorsprong en we zijn op achtervolgen aangewezen. Maar in
volleybal kan dat snel keren en het duurt niet lang of we hebben
terug de bovenhand. Weer wordt er goed samengespeeld en
knutselen we een paar sterke aanvallen ineen. De tweede set eindigt
op 15-1 1. De eerste overwinning is binnen.
De volgende matchen waren in week
(tegen den OW en den E).

10 op dinsdag en woensdag

Spelers: M. Schepers, BaÍ, Dieter, Jessie, Pieter, Sigo
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Donderdag 20 oktober. Een nvare en drukke dag voor het EM-
presidium. 's Middags hotdogverkoop, daama beginnen opbouwen
voor de HalloweenTD, daama shiften draaien op dezelfde TD.
Niettegenstaande hebben we ons als enige ingenieurskring
ingeschreven voor de BIERKEIZERCONTEST van de Wesp!

Eén voor één haken onze kandidaten af. De Moens moet nog nuchter
zijn voor de TD, Sam zegt dat hij na drie pinten alles onderspauwt,
aan Jessie en Nathalie en Johan durven we niet vragen om deel te
nemen: we willen toch niet volledig afgaan als een stelletje verroeste
gieters... Alleen de echte mannen blijven over, en die weten (ook niet
echt) waarom. Het zal Jupiler zijn zeker? !

Zes uur. Pieter en ik begeven ons naar het pleintje voor den Home.
Sigo blijft nog evetin't Zaaltje om een paar technische problemen
met de geluidsinstallatie op te lossen. Ondertussen weet ik eigenlijk
nog steeds niet wat er van mij verwacht wordt. De regels worden
snel uitgelegd: in de eerste ronde een pintje adfundum, daama een
geelse, daama een boerla, daarna... Ik bekijk het van ronde tot ronde,
want ik weet begot niet wat al die dingen zijn, laat staan dat ik ooit al
zoiets heb gedronken!

Eerste ronde: Schoorvoetend betreden Pieter en ik de arena. We
hebben net ontdekt dat de twee snelste drinkers van de Wesp onze
tegenstanders zijn. Hier kunnen we niet tegenop. Dat weten we...
Gelukkig mogen de traagste drinkers van de eerste proef nog eens
tegen elkaar kampen. De twee vrouwen van Homega die we daar
tegenkomen, kunnen geen bierglas rond hun mond krijgen. Ik heb
het nog nooit geprobeerd. Een geelse heeft waarschijnlijk nog nooit
zolang geduurd, maar in het land der blinden is éénoog koning! De
EM-kring gaat door naar de volgende ronde.

Ook daar stoten we op weinig weerstand. Eén voor één drogen we de
clubs en kringen af, tot we in de finale weer op de maruren van de
Wesp stoten...

In de verwarring van de pauze voor deze finale wisselen Pieter en
Sigo van plaats. Niemand merkt het! Ik heb het zelfook niet door,
maar dat komt waarschijnlijk omdat er nu toch al aardig wat alcohol
in mijn lijf aanwezig is. Ik realiseer me plots dat ik ben vergeten te
eten. 's middags én 's avonds. We worden in de arena geroepen.

De opdracht voor deze ronde lijkt onmogelijk: een toerheilige.
Hoewel winnen uitgesloten is, ben ik toch van plan mijn best te
doen. Het is gewoon zielig om vooraf op te geven. Ik ga de Wespers
het vuur aan de schenen te leggen! Mijn toerheilige klokt afop een
behoorlijke, zelfs vrij snelle tijd. We verliezen tegen de
gedoodverfde winnaar. De eer van de EM-kring is gered.

Nu ben ik echt dronken. De td gaat beginnen, en ik koop meteen een
zuipkaart van 10 euro.
's Morgends word ik wakker in het kot van de Moens. Ik heb een
rare droom gehad. In mijn broekzak vind ik een aantal
drankbonnedes en een zuipkaart waarop slechts vier vakjes zijn
afgetekend...

Wim
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Geloof het of niet maar den EM zet zich ook jaarlijks in voor het

goede doel. Dit betekent dat de opbrengst van onze activiteit niet

omgezet wordt in bier voor de zatte student maar integraal naar twee

lieve foster parents kindjes gaat. Hopelijk is men zo verstandig om
ginder in Zuid-Amerika de zuurverdiende centen aan deze kinderen

te spenderen en niet aan Havanna's of laaghangde weedkarren'

Schijt-je-rijk is doorheen de jaren een begrip geworden op Denayer

en een vÍees voor iedereen die op zijn centen zit. Desalniettemin
kende de verkoop van de geviseerde stontvakskes, in de week die
vooraf ging aan ons evenementje, een groot succes. Waar het voor de

ene geen moeite kost is het voor de andere een hele opgave om een

poging tot barmhartigheid van l;1,5 of 2 euro te doen. Schandalig

eigenlijk, wetende dat velen zich iedere dag in de refter volproppen
met 20 dessertekes om toch maar te kunnen profiteren van het goede

leven op school.

De avond voor het groots gebeuren was het ijverige EM-praesidium
nog druk in de weer met het vormen van een afbakening voor de

gast-koeien. Een eenvoudige rechthoek vormen in den donker op een

afhellend veld vol met molshopen en uitstekende buizen van één of
andere warmtepompinstallatie: makkelijker gezegd dan gedaan.

Nuja, warmte zou er de volgende dag genoeg aanwezig zijn: Pieter

en Sigo hadden een warmelucht blazer op de kop kunnen tikken
waar ge letterlijk uw gat kon aan verbranden.
Ware het niet door de blazer dan was het door de jenever maax er

hing die dag zeker en vast een gezellig en warm sfeertje boven

bescheten grasveldje. Ons tentje kreeg hierdoor het uitzicht van een

kribbeke. De EM-koningen brachten voor de eerste gelukkige ne

senseo kofÍiezet die vanaf nu niet meer hoeft te drinken van het
'drinkbaar' goedje dat uit de siroop-automaten van de cafetaria

komt. Voor de optimisten onder ons weleens 'koffre' genoemd'

Kenny kreeg als tweede gelukkige ne wekker-cd-radio die hij zeker

zal kunnen gebruiken na een of andere scheven EM-cantus.
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Als troostprijs was er nog nen badset voor iemand die zich wel eens
durft te wagen aan een uitgebreide waspartij, een heuptaske waar ge
al uw vetrollen in kwijt kunt en ne polo die hopelijk genoeg troost
heeft gebracht.
Verder is die namiddag gebleken dat de gemiddelde student wel
weet wat de term 'warmdrinken' inhoudt. Na drie keer de Colruyt in
Katelijne te gaan plunderen op zoek naarjenever en gliihwhine werd
men toch stilaan verondersteld om voldaan te zijn.
Gelukkig was er deze keer niemand boven zijn theewater en vond
men het niet nodig om den home te gaan onderkotsen, waarvoor
dank.
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Aan iedereen die langsgekomen is en bijgedragen heeft tot de
verkoop van de vakskes: Mercikes en tot volgend jaar!
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Naar jaarlijkse gewoonte is er donderdag 8 december weer heel wat
konijn met frietjes gegeten op de beruchte wijn- en konijncantus.
Een veertigtal konijnebilletjes gingen vlot achter de kiezen en ook de
friedes vielen in de smaak. Voor de lieftrebbers was er ook een
glaasje, of meerdere glaasjes wijn voorzien.
De overgrote meerderheid, hield het toch bij het gebruikelijke
cantusfluïdum Maes dat zoals geweten niet veel lieÍhebbers kent
binnen den EM. Den achtsten december was niet alleen den dag van
deze spectaculaire wijn- en konijncantus, het was ook... de Kenny
zijne verjaardag. Dat diene j ongen weeral een j aartj e ouder werd kon
volgens ons niet onopgemerkt voorbijgaan. Wij hadden voor hem
dan ook een kleine 'Birthday-party' voorzien. Kenny werd
omgetoverd tot een lief, schattig en braafwit konijntje ( zie foto )
met ... nen bak jupiler. Dat was natuurlijk al iets gevaarlijker maar
de pindes waren gelukkig niet alleen voor hem. Hij mocht ze
uitdelen aan de rest van de cantussers!
Ondertussen ging ons cantuske rustig voort en zo rond half I I
kwamen de eerste bezoekeftjes de sfeer opsnuiven of misschien
wilden ze nog wat konijn oppeuzelen, spijtig want hiervoor waren ze
een beetje aan de late kant. Alles was op!
In totaal wisten ongeveer 35 em-merkes en bezoekers zich tc
verplaatsen naar'tzaalfje voor deze spetterde cantus en we mogen
toch wel zeggen dat het een redelijk geslaagde activiteit was. Hclaas
kon ons Nathalieke der niet bij zijn, ze lag ziek in haar bedjc gcveld
door griep. Ze heeft hier iets gemist, zeker weten!
We mogen de opmerkelijke vertoning vaí onze aller beste pracses
Toopje-Moens niet vergeten, hij zorgde die avond voor de grootste
ambiance en kwam er zelf zwaar beneveld uit@
Onzen ab-actis vond het alleszins uitstekende wijn, hij was cr van
overtuigd dat wijn drinkt zoals water en dit met de nodige gcvolgen
vandien.De opkuisploeg, met name de preasidiumleden dic nog
deftig konden rechtstaan en nen borstel vasthouden, mochtcn dc
gevolgen van Wimpie zijn wijnfestijn opkuisen.
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Met de brandslang werd het zaaltje, inclusief het betonnen pleintje
ervoor, vakkundig gereinigd! Wim is daama naar zijn slaapplaats
geëscorteerd, waar hij tot vrijdag zijn roes heeft kunnen uitslapen.
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Van S naar G
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Sodoku

48

.?ELI=EfiE'

Wat staat er geschreven?
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Oplossing: fladder fladder fladder, twee tieten op
een kloten weer!

ne ladder, een appel en oen peer, iongcn iongcn wat



Wed< Hum ActiVtdt Haats
2 d 14tub fuisVat ttr.prlrbed
2 w 17íeb Elvlcdé \r@clvd
% d21tu l-Swfirdedlqrbd Le/lard
Z) do23frb TD EMLIopÍa zAtle
24 do2m't Vo€tbd Etvks l-eylad
% ScfEdserÉsporsaa\r
% '17-19rÍrt \,bd<erd Ebsdlles
z7 za%rrrt Pdntball
B do 30 rrÍt ffiestje @,lzd
D Pmukartie
30 krakrÍie
31 do20+r Hr.rs zadËe
9
33 ure 3 nd Vdsrrsdl'sr tler-lÍzÀ
v do 11 nd Ve*ieirgscantus .d\e
41 rSjm BBO &ede l-brder

51


