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Redactor Dixit

Beste Em'ers

Het heeft even op zich laten wachten, maar hier is dan toch het eerste

exemplaar van het Em-merke voor het academiej aar 2006-2O07 . De
eerste weken zijn ondertussen voorbij en de tijd van rustig op gang
komen maakt hopelijk plaats voor een serieuzere aanpak van dit
'nieuwe'jaar.

Een aantal actíviteiten zijn al voorbij, en niet zonder enig succes! Zo
hebben de klassiekers als karting en (bier)bowling ongetwijfeld voor
onvergetelijke momenten gezorgd, maar ook de
YerkiezingslZeemans-cantus en Retro TD waren op zijn minst
geslaagd te noemen. Uitgebreid verslag hierover is verder in dit
boekje te vinden.
Hou zeker de kalender in het oog, want er volgen dit najaar nog een

aantal activiteiten waar we jullie massaal vetwachtenl

Voor meer info en vragen kan je altijd
Ook de website is volledig vernieuwd,
krine.be en registreer je op het forum.
Alle foto's zijn er te vinden en het forum bevat naast de gewoonlijke
onderdelen ook een deel voor examenvragen en studiehulp, zeker
een bezoekje waard dus!

Het praesidium is sinds kort voltallig en zal zijn beste beentje
voorzetten om ditjaar even succesvol als allc anclcro tc makcn, maar
dat kan niet zonderjullie, dus hopelilk ttÍ binncnkoí!

Boogie
Redactor 2006-2007

Praeses Dixit

Beste lezertjes,

Eindelijk kan ik jullie laten genieten van jullie welverdiende, eerste
EM-merke van't jaar! Ja mensen, het is ondertussen al week 6 maar
dat wil niet zeggen dat wij van den EM hebben stilgezeten. Neen, in
tegendeel, de afgelopen 6 weken waren zwaar maar daarom zeker
niet minder leuk@.
's Avonds laat (zat) thuis en 's morgens vroeg les, u kent het wel, het
tlpische studentenleven.
Eén van de hoogtepunten was ongetwijfeld de verkiezing var onze
nieuwe cursusdi enst en redactor.
Hierbij wil ik hen welkom heten in het praesidium en feliciteren met
de keuze van hun functie.
Den EM-kring draait dus vanaf nu terug op volle toeren en zal
trachten de komende weken in -en rond De Nayer voor de nodige
pret en amusement te zorgen. Voor de tweede-jaars: kom zeker eens
langs op het EM-café en laatje oveÍuigen om Electromechanica te
volgen vanaf volgend semester!
Genoeg gezeverd, dan laat ik jullie nu over aan den boogie zijne klap
en beelekes. Tot op één van de activeiten!

Sam Lietaert
Senior 2006-2007

terecht bij het praesidium.
dus surf snel naar www.em-
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Praesidium 2006-2007

Praeses: Sam Lietaeft
GSM: 0472185.35.12
E-mail: p,rae;qg@§lq:klingbe

Ab-actis : Jo Van Deuren
GSM: 047 4l2l .69.23
E-mail: ab-actis@em-kring.be

Vice Praeses: Kristof Suttels
GSM: 0495/68.94.39
E-mail: vice-praeses@,em-
krins.be

Quaestor: .lessie Vandcr Elst
GSM: 0479/36.81.54
E-mail: q uaestor@e4:
krine.be

Feestleider: Philip De Herdt
GSM:0472125.26.82
E-mail: feestleider@em-
krine.bc

Spocul: Steven Vets
GSM:0472190.49.70
E-mail: spocul@em-krine.be

Redactor: Thomas Bogaert
GSM: 0476158.98.11
E-mail: redactor@em-krine.be

Cursusdienst: Yves Guanella
GSM: 0485/94.56.70
E-mail: cursusdienst@em-
krinq.be
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Door Patrick Chewx

Wij verheffen de stem, wij zijn den
Ingenieursstudenten van De Nayer
Elektrisch, mechanisch, wij kunnen
In d'industrie laten wij nog van ons

Ref:

EM

alles aan
horen!

PHILIPS
Den EM vivat, den EM crescat
Den EM floreat nog lange!
Wij houden van het bier
En we maken veel plezier
Deze jaren zullen wij nooit vergeten!

Wij drinken tesaam en wij zingen tesaam
Bij ons doe je meer dan blokken
EM-kring samen sterk, nu en later op het werk
Onze vriendschapsband gaat nimmermeer verloren!

, sovo ,

lH HIME rHlllmJuTl
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Io Vivat
Barbecue

Io vivat! io vivat!
Nostrorum sanitas!
Hoc est amoris poculum!
Doloris est antidotum !

Io vivat! io vivat!
Nostrorum sanitas
Dum nihil est in poculo,
Iam repleatur denuo!

Io vivat! io vivat!
Nostrorum sanitas
Nos iungit amicitia,
Et vinum praebet gaudia.

Io vivat! io vivat!
Nostrorum sanitas
Est vita nostra brevior,
Et mors amara longior.

Io vivat! io vivat!
Nostrorum sanitas
Osores nostri pereant!
Amici semper floreant!

Io vivat! io vivat!
Nostrorum sanitas
Iam tota Academia,
Nobiscum amet gaudia.

Zoals
na de

de meesten ondertussen
examenperiode van juni

al weten, organiseert den EM elk jaar
een Bartrecue. Ook op het einde van

vorig academiejaar was dit weer het
geval. Voor de meeste studenten dan
ook de ideale gelegenheid om eens
lekker uit te blazen en terug te kijken
op een (hopelijk) geslaagde 34 weken
arbeid. Voor het praesidium echter
betekende de barbecue nog een laatste
keer werken, maar de sfeer en goede
opkomst deed dat snel vergeten. Al
vroeg werd er begonnen met patatjes
schillen en andere groenten
klaarmaken. Later werden de
barbecues aangestoken en alles in de
zaal klaargezet voor het zootje
EM'ers dat hun buikje kwam vullen.

een tijdje zweten in die warme Sumo-pakken (la, het was echt warm
die dag, en klagen doen we daar zeker ni om) kon iedereen aan tafel
gaan en genieten van heerlijke

l1

Na wat technische problemen uit de weg geruimd te hebben (we zijn
ook ingenieurs in spe voor iets) klonk
audioinstallatie en was bijna alles klaar.
hongerige magen aankwamen, stond het vuur al
er al lekkere vleesjes voorgebakken. Iedereen
ook sangria aangeboden. Uit
goede gewoonte werd het
kringlied gezongon, en daama
kon het feest beginnen.
Om voor wat entertainment vtrtrr
en tijdens het eetfestijn te zoÍgen
waren er Sumo-pakken voorzien.
Sommigen waagden zich aan een
potje worstelen terwijl anderen
met een fris pintje toekeken. Na

er muziek uit de
Wanneer de eerste
lekker hget en waren
kreeg bij aankomst
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'sosissen', brochetten, kippeboutjes en nog veel meer. Met wat
organisatie probeerde het praesidium ervoor te zorgen dat iedereen
gelijk bediend werd en er niet lang gewacht moest worden. "2
stukjes vlees in het begin,
en diegenen die thuis geen
eten krijgen kunnen daarna
nog egns terugkomen" was
het motto. Naargelang de
avond vorderde, maakten
de bordjes meer en meer
plaats voor een lekker
pintje of een glaasje wijn.
Voor sommigen was er
geen houden meeÍ aan, en
met veel lawaai kwamen ze volledig in Sumo-stijl aan de toog hun
pintjes halen. Rechtstaan met zo'n pak aan is sowieso al niet
vanzelfsprekend, maar na een pzur pintjes was er professionele
assistentie nodig om nog recht te kunnen. Nog lang werd er gezeverd
en gedronken en het feest verhuisde gedeeltelijk naar buiten, waar de
gloeiende barbecues voor een gezellige warme gloed zorgden. Niet
alleen studenten maar ook oud-leden en docenten waren goed
veÍegenwoordigd en droegen allen hun steentje bij tot de goede
sfeer en ambiance- Deze avond was dus weer een succes in de reeks
van EM-activiteiten te noemen! Bedankt aan iedereen die aanwezig
was!

Boogie
Redactor 2006-2007

Zoals steeds is er hier slechts een selectie van de foto's
gepubliceerd.
De volledige reelrs is te vinden op www.em-kring.be .
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Week van de lvachtzaal

De eerste week van het nieuwe academicjaar stond niet enkel voor
het opnieuu. begimren van de lessen. llet was ook de week waarin
den EM voor de eerste maal dit schooljaar naar voren kon komen als
gezclligc cn plczantc kring. Heel de week was den EM (samen met
utopia cn de r.vcsp) aanwczig in dc wachtzaal un de hongerigen te

voorzien van lekker eten en lekkere
Jupiler. Al dic gratis vatcn zorgdcn
ervoor dat onzc fcestleider volledig
door hct lint ging.
Maandag was direct een rnooi begin
van de week. Er was veel volk naar
dc WZ aÍgczakt om daar te genieten
van dc ongclooflijk smakelijke pita's

(rnct licÍ'dc gcrnaakt, rnaar wel zonder special-sauce :p ) aan de prijs
van rnóór nen euro. De toon voor de week was direct gezet.
Alhoewel ? Dinsdag werd de week van de wachtzaal even onder-
broken omdat het verbond gratis harnburgers gaf aan de k-blok. Ze
waren wel lekker. maar aan de WZ hadden we veel meer volk
kunnen trekken !! En dat hcbben we dc volgcndc dag latcn zicn door
aan dc WZ ook hamburgcrs tc vcrkopcn.
Donderdag leek rnij op voorhand de minste
dag van de week te worden. Ik dacht namelijk
dat holdogs en fun moeilijk in dezelÍ'de zin
konden geplaatst worden. Dat gedacht
verdwecn onmiddclijk toen den boogie begon
met zi jr.r erotische benadering van het hot-dog-
ctcn.
Zoals gcwoonlijk, word ccn wcck aÍgcslotcn
rnet ne vrrjdag (als ge de rest van de week ni
meetelt, natuurlijk). Aan de opkomst te horen
insiders O) was het alleszins geen slecht einde

(mopke voor dc
van onze eerslc

activiteilenweek. Conclusie '? Den EM Vivat !

Philip Dc Hcrdt
Fccstlcidcr 2006-2007
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Verkiezingscantus

Woensdag 1l oktober vond onze eerste cantus van hetjaar plaats.
Den EM was goed vertegenwoordigd en de bezoekers van diverse

clubs en kringen kwamen ook eens langs om
van de sfeer te proeven.
Na een paar liedjes en ad fundums links en
rechts, om de keeltjes lichtelijk te smeren,
konden we overgaan tot de verkiezing van
onze laatste twee praesidiumleden. Den
Yves (Yves Guanella) kwam naar voren als
nieuwe cursusdienst en den Boogie of liever
'foomass' (Thomas Bogaert) werd verkozen
tot redactor.
Dus mensen: volgend semester zal de
cursusverdeling nog vlotter verlopen, en
dankzij den Boogie kan u ondertussen

genieten van dit splinternieuwe EM-erke.
Welkom in het praesidium mannen!, laten we er een fantastisch jaar
van maken!! Tot zover het serieuze gedeelte van de cantus. Tijdens

den eerste tempus was het
moment aangebroken om
de zaal een beetje aan te
passen om zo de cantus
onverwachts om te dopen
tot "Zeemanscantus". Na
het aanbrengen van enkele
piratenvlaggen, een paar
onnozele hoedjes, ne
plastieken hamer en nen
toeter voor de senior, kon
den anarchie en pret

beginnen. Om het compleet te maken werden de formaliteiten
veranderd naar 'Ahoi kapitein, ahoi matrozen', den bak werd 'het
dek', de linker en rechter corona werden 'bakboord' en 'stuurboord'
en de over corona werd 'de voorsteven'. De senior dacht dat dit tot
enorme verwarring zou leiden bij de aanwezigen waardoor hij de

nodige straffen zou kunnen uitdelen. Maar tussen ons gezegd en
gezwegen, de senior zelf had de nieuwe termen tegen het einde van
de cantus nog steeds niet onder de knie (hii had dus 'een Moenske'
gedaan). 'Ja komt gij maar is in den bak, eeeeuuhhhh op het dek! -
Kapitein pottentoe shalalalala ...' dit fenomeen herhaalde zich wel
tien keer. Toen de vice den hamer over nam en de senior zijn
toiletten ging doen, ging het er al even erg aan toe. Dit had tot
gevolg dat den ambiance der vollenbak in zat en het vat vrij snel zijn
laatste druppels bier aan de tapkraan overliet. De corona was
ondertussen vrij beneveld dus gingen we verder met fleskes Maes.

Het thema leek voor de rest wel
een succes te zijn, onze leden die
van niets wisten fabriceerden met
allerhande afizalmateriaal hoeden,
ooglapjes en allerhande plastieken
wapens waaronder
proppenschieters. Dit laatste kon
de senior dan ook niet ongestraft
laten...Onze vice, de Nonkel, liet
afgelopen week zijn creatief brein
nog eens werken en fabriceerde
twee nieuwe straÍkes: 'Een
trechterke the next generation': ne
stok en een darmke waardoor dus
bier gegoten moet worden en een
soort proefbuis met sterken drank
worden. Gelukkig vertrouwde dedat ad fundum

senior hier niet
uittesten.

moet
op en

gedronken
kon de nonkel als eerste deze twee strafkes

Jo Van Deuren
Ab-Actis 2006-2007
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Cartoo ns

Jongerenenquéte: tujee op drie tieners nebben een fnpJ.speler
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Voetbal

S-krin - EM-krin

De voetbalcompetitie van het Verbond is weer van start gegaan.
Dinsdag 3 oktober waren wij aan de beurl om onze eerste wedstrijd
1e spelen. Onze tegenstander was de S-kring.
De eerste helft wordt aangevat. Ondanks dc magcre opkomst, 6
spelers, stonden we meer dan degelijk ons mannctjc. We weten een
1-0 achterstand om tc buigcn tot een 2-4 voorsprong na de eerste
helft. En dit rnet goed voetbal en een goede organisatie. We
beginnen de tweede helft goed door onze voorsprong uit te diepen tot
3-5. Stilaan begint de magere opkomst ons paften te spelen. Met
slcchts óén wisselspeler begon de venr.roeidheid door te wegen.

L- Ondanks dit konden we
tle tegenstander nog goed
opvangen. Zrj scoordcn 4-
5, maar dan konden wij
ons 6d" doelpunt scoren,
4-6. Daarna kregen we
nog enkele uitstekende
mogelijkheden om onze
voorsprong verder ui1 te
diepen, maar we Iàalden.
En dan komt dc aloudc

voetbalwet boven: wie zijn kansen niet afmaakt krijgt uiteindelijk het
deksel op de neus. Wrj geraakten stilaan echt vermoeid, terwijl de
tegenstander genoeg wisselspelers hadden orn dat op te valrgen. Zij
begonnen ons dan te overlopen en konden de 5-6 scoren. Bij deze
stand konden we ze nog een tijdje opvangcn. Maar in extremis
kregen we nog 2 doelpunten rond onze orcn. Zo vcrlorcn wc dus
uitcindelijk onze eerste wedstrijd met het kleinste verschil, het werd
6-7 in het voordccl i an dc S-kring.

- t:í . 
+.-

ir lir

2o 21



E-krin

In tegenstelling tot de wedstrijd tegen de S-kring, waren cr nu
genoeg wisselspelers. In totaal kwamen negen EM'ers, waaronder 2
oudJedcn, mee voetballen. Genoeg wisselspelers om de
vermoeidheid op te vangen, die optrad in de wedstrijd tegen de S-
kring.
De extra spelers bleken ook nog goede voetballers te zijn. We
begonnen rustig aan de wedstrijd, het eerste doelpunt liet een tijdje
op zich wachten. Maar eens het eerste doelpunt gescoord, gingen we
verder op het elan. Er vielen nog enkele doelpunten, uiteindelijk
eindigde de eerste helft op 5-0 in ons voordeel. Ook de sfeer naast
het veld was super, we werden zeer goed aangemoedigd door onze
eigen cheerleader(s) met den Boogie (Redactor) op kop. Maar ook de
Jo (Ab-Actis) en den Yves (Cursusdienst) waagden zich ook aan een
dansje.

De tweede helÍ't was
nog maar net begonnen,
toen we een
tegendoelpunt slikten.
Geen nood, dit werd
zorgvuldig opgevangen
door nog enkele
doelpunten te maken.
De tegenstander begon
stilaan vermoeid te
raken, wij konden
voldoende wisselen

zodat we er weinig last van ondervonden. Hier maakten we grondig
gebruik van, uiteindelijk konden we de score verder uitdiepen tot l2-
1.

vindt plaats op een nog te
OW-kring. Bedankt aan alle

Volgende wedstrijd
tegenstander is de
komen opdagen.

bepalen datum,
spelers die zijn

Vets Steven
Spocul 2006-2007
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op het programma.
(bier)bowling. Deze
Keerbergen. Zoals
onze leden.

onze bierbowlers. Tijd voor spocul 'Vetske', de tijdelijke brouwer of
gargon of hoe je het ook wil noemen, om
pintjes te gaan halen voor de bende.
Stilaan bereikte het gerstenat de hersenen.
stevig te solliciteren naar een plaats
zaalvoetbalploeg van den EM. Toegegeven, er zit toekomst in, snel

24

Bowlin
tegen de grond, zeer belangrijk! !! Of 1ag het aan de gladde vloer, ja

Dinsdag 26 september 2006 stond de tweede activiteit van de kring
Dit was weer een traditionele

ging door in bowling Berkerijs in
te verwachten was er een goede

sfeer konden de
sportievelingen met elkaar
een babbeltje slaàn en elkaar'
wat leren kennen.

strikes enVerschillende
spares later, en voor de
bierbowlers vele pinten later,
zat het eeÍste spelletje erop.
Tijd om aan het tweede
spellede te beginnen. "Jeeeej,
nog meer pinten!!!", dachten

voor de zoveelste keer 4

Onze Sam begon dan ook
als doelman voor de

Na een helse rit richting Keerbergen, sommigen namen de grote
wegen anderen namen echter alle veldwegskes, kwamen we allemaal
goed aan in Keerbergen.
Vooraleer te beginnen te bowlen, zongen we samen ons welgekende
kringlied op teken van de praeses. Alhoewel, onze praeses kende dit
blijkbaar nog niet helemaal (a Sam, ge waart verkeend, hehe),
blijven oefenen zodatje het zeker kent op de cantus.
Eindelijk konden we beginnen, na de bowlingschoenen aan te
trekken en ons te verdelen. Vier moedige EM'ers, met de praeses op
kop, kozen voor bierbowling (lees: gingen zich bezatten @).
Bijgevolg waren ze meer geconcentÍeerd op hun pinten dan op de
kegels.
Op de andere banen ging het spelletje ook verder. In deze gezellige

activiteit, den
het mondaine
opkomst van

daar zal het wel aan gelegen hebben.
Ook op de andere banen vlogen
de kegels in het rond. Weer
werden er veel strikes en spaÍes
gegooid, en werden hoge scores
behaald. Er zit duidelijk veel
bowlingtalent in den EM. Al ging
het bij sommigen toch iets
minder vlot. Zie maar naar onze
Ab-Actis, de Jo. Hij had het
blijkbaar wat moeilijk om zich te

oriàrteren. "Jo, ge moet den bal ni achterwaarts door uw benen

smijten." Nog veel werk aan de winkel @.

Helaas, het tweede spelletje zat er op en zo ook den EM-bowling.
Tijd om naar huis te gaan. Al gingen sommigen achteraf nog even

naar ons stamcafé, de Wachtzaal, om nog even na te praten tussen
pot en pint.

Toch nog even een bedankje aut onze
feestleider, Philip, voor het maken van
deze prachtige foto's. Deze kan je ook
bekijken op onze website: www.em-
kring.be. Alvast bedankt aan iedereen die
mee gÍuur bowlen is. Hopelijk raken
andere leden geprikkeld door dit verslag
om aan de volgende activiteiten mee te
doen en zo de unieke en gezellige EM-
sfeer mee te beleven. Hopelijk mogen we
jullie met alle plezier verwelkomen op
onze volgende activiteiten.

Steven Vets
Spocul 2006-2007
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Cartoons 2
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Website

De website van onze kring is ditjaar volledig vernieuwd door onze
feestleider. Op de hoofdpagina is het laatste nieuws te vinden, dus
kom regelmatig een kijkje nemen voor info over wat er in en rond
onze kring gaande is. Zoals eerder al vermeld zijn ook alle
fotoreeksen bij de kalender te vinden.

Er is ook een nieuw forum waar naast de gebruikelijke topics ook
plaats voorzien is voor studiehulp en examenvÍagen. Zeker de

moeite waard om in te schrijven dus!

www.em- kring.be
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Retro TD

Op donderdag 19 oktober was het tijd voor de eerste door den EM
georganiseerde TD. Niet alleen den EM, maar ook de E-king en
Homega maakten deel uit van de organisatie. Vaste stek voor dit
gebeuren: den bunker, of voor de leken, dat zaaltje onder de K-blok.
Thema deze keer? Retro-TD ! Wat dat precies inhield is mij tot op dit

punt zelf nog niet helemaal duidelijk,
maar aan de muziek was het wel te
merken. Als praesidium-lid was ik al
vroeg op post, de zaal nog volledig leeg
en uit de speakers kwam een hele reeks
foute muziek! Alle voorbereidingen
waren getroffen en het beloofcle weer
een zat feestje te worden! Wel nog even
vermelden voor de nieuwelingen, dat
drinken absoluut geen must is! Met of
zonder alcohol, een feestje is bij ons
altijd gegarandeerd (maar laat ons toch
eerlijk zijn, een benevelde feester is er
twee waard @). De eerste bezoekers

waren een hele reeks
helemaal klaar om een

bekertjes met het rode
toog vandaan kwam
Misschien had dit ook

mannen van de Wesp, na hun bierbowling
feestje te bouwen. Het feest kwam op gang en

goedj e
zat de
iets te

na hun intrede duurde het dan
ook niet lang meer voor de
gÍote massa begon toe te
stromen. De muziek knalde
luid en de bar draaide op
volle toeren. Deze keer werd
er naast bier, cola, fanta en
dergelijke ook bessenjenever
verkocht! De pintjes deden
het zoals gewoonlijk heel
goed, maar ook die kleine

waren populair! Wanneer ik achter de
ambiance er al ongelofelijk goed in.

maken met het vrouwelijk volk dat aanwezig was. Deze keer waren
het er opmerkelijk meer! Met dank aan het Lemmensinstituut in
Leuven dat deze schoonheden geleverd heeft! Na een tijdje hadden
we bezoek van de smurfen, blijkbaar had de buurvrouw last van
insomnia! Het was echter snel opgelost door de deuren te sluiten en

we gingen door! Nog maar eens een bewijs dat er serieuze ambiance
was! Het feestje ging door in de vroege uurtjes tot de muziek uitviel,
de lichten aan gingen en het tijd was om op te kuisen. Spijtig genoeg

hoort dit er ook nog altijd bij, maar de voldoening van een geslaagde

TD hielp het leed wel wat te verzachten.

Tot de volgende,

Boogie
Redactor 2006-2007
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Kartins

Het moment waar vele studenten al lang naar uitkeken, was in
oktober eindelijk daar: één jaar en één dag na de vorige editie was
het weer eens tijd om met z,n allen eens fameus te gaan karten.
Aangezien de reacties vorig jaar heel positief waren, hadden we
besloten om opnieuw in de Indoor Karting in Antwerpen te gaan
groepsracen.

Na de korte briefing en het overhandigd krijgen van behoorlijk
onaan-trekkelijke mutskes (echt geen zicht, maar het heeft wel voor
toffe foto's gezorgd) konden we beginnen met de eerste

kennismaking met het circuit: in de
kwalificatie konden we voor de eerste
maal laten zien hoe snel de kartjes
wel gingen.

Al die inleiding was natuurlijk maar
een beetje voorspel in vergelijking
met de spetterende acties die in de
anderhalf uur durende race werd
vertoond. Er was niet alleen de strijd
om de winst (proficiat redactor-team
triple tetten), er was ook de
bikkelharde strijd voor het podium
waar tiem en frituur den bafzak
mekaar de derde plaats niet gunden.

En dan is het natuurlijk aan de rest om daarvan te profiteren .. . Het
was een uitputtende race, maar er is in ieder geval stevig
doorgereden, ook de dames stonden goed hun manneqie in deze van
testosteron overlopende activiteit. Na afloop werd er nog met
champagne gespoten, bekers overhandigd, een pintje gedronken, en
dan helemaal bekaf huiswaarts! Op naar de volgenàe éditie van den
EM-karting!

Boogie en Philip
Redactor en feestleider 2006-2007
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