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Commilitones,

Terwijl dit academiejaar stilaan op ziin einde loopt, is er nog
steedi iets dat we missen: nl. de verhalen over het weekenó
Uitvoerige beschrijvingen en versies vallen allemaal te lezen en
eventueàl te beworndeien in dit krantje. Dat het weekend beter
was dan de foto's, is nu al wel een feit. Voor diegene die er dan
nog niet genoeg van kunnen krijgen, stellen w-e voor zich meleen
in ie schrijven voor het volgende EM- weekend.
Maar buitèn het weekend waren er nog tal van aktiviteiten die we
ook (bUkbaar) allemaal hebben overleeid. Tn zouden door al de

heisa over het weekend haast nog verSeten worden. Daafiaast
weten we ook dat het einde van alweer een goed gevuld EM-jaar
binnen bereik is. Maar geen nood want voor het zovet is krijgen
we de kans om een nieuw Praesidium (voor den helft dan toch) te
kiezen. Dat er voor dit nieuwe Praesidium kandidaten ziin, is wel
duidelijk. Verkiezingen, kandidaten ... dan ontbreekt er ioch nog
iets, ja-campagne moet dat zijn. Verkiezingrcn dat is niet het eniSe
daÍ'nog op- ottze kalender staat. Naar goeie gewoonte en tradifie,
kunnen we het jaar toch niet afsluiten zandet ne kroegentocht'
Binnenkort is het zover dan schuimt den EM samen met de
feestvarkens van den § weer vele caféekes af, DaÍ et alleszins
evenveel plezier als bier zal zijn, staat nu al als een paal boven
water (of voor de lieÍhebbers 'boven het bier'). Voor hen die
houden van een goei cantuske is er dan nog den EM-EULASA
cantus. Deze laatsíe zal doorgaan in de Elzenstraat en volgens mij
zal da ak een sukses worden. Om er zeker van te zijn dat da ok
het geval zal zijn, zijn mijn woorden: 'Veni, vidi et vici'. Allemaal
aaniaders eerste klas dus. 't Is alweer tijd om af te ronden: ik hoop
jullie allemaal terug te zien op de volgendg EM-aktiviteiten.
Voorts wens ik iedereen nog veel sukses met de examens en 4"
jaars denk eraan; ter is nog leven na het eindwerk'.
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Commilitonos,

slecht

gehoeind)

in hunnen

darc" (of gewoon

zaterdagmo rgen

E.M.praesidium sl koffie klsar te zetten vooi oeh sievig ohtbilt 3 spek mot eielen. En dsf
was nodig voor de Rond IO.OO uur we gllemeel, voorzieh vgn

een bakske bier, wat cola en rcseweUedil, aan de parkíng van Bobeiaanlgnd. Ne een

kwsrtieltie kwem ons eet§te veh,oelmiddel van den dag aah : kgigks ! Zonder veel

problemen werd koers gezet rÍchting Herentals over de Nete. Nog geen half uur leter
hadden ue al priis. Een paar opdrachteh uitvoeleh vanuit de kalak. Ah, daar diende die
reservekledil dus voor... 0mzeggerrs Íedercen heeft toen tusgen de gndere ratton in daf
sme g eh vercchríkkelilk stinkend water gezwommen... Binnen de koÉste keren sÍohd

Miss Wet T-shilt te bibberen op den oever vsn de Nete. 't Wqs de moeite ll! Alló, veder
veren richtihg hiddegstop. ledereen op tild uít het wster, of enders stuiki ge met uwen

boot van een wetervalleke. No problem, geen we zitten

Hachteh op sen pakske frit met een sÍuk lrlees. Nooit gsdgchÍ dat frÍfvet z0 heqg
opwarmt (ge moet natuulliik wel de Dlomb Nedat 1nin of tneel ziih

buikeke gevuld had, werd vertrokken naar den bosrand, alweqr een gamrnel eh

geblindeod camoinetteke ons verder in het bos voerde. Met een kaart, ëen lauw eí eh

een zskske lettetkoekskes ft waren goei Kahien) werd iedereen gedropt aan "llet

evohturohÍocht. stohdeh

eecidenteh. Uitgehonged hebben

iedercenaanzettenl.

Zwarto

§»c

DRAn*líEN

Croquc Monsieur 60,-
80,-

t00,-
130,-
150,-
180,-

Jupilcr / n'r\
Palrrr

Koninck lan 't lat
l{ocgoardcn
6ueuzc
Krick
Tuborg
Dutel
Hoegaardcn Grond Cru
Leffc bntin

Vol-au-rcnt met brood

Spaghetti klein

Lasagna

BELEGDE

Kaas / HesP

Préparé
Tonijnsla

40,,
60,-
65,-
70,-
75,.
80,-
90,.

Poío

Frisdnnkcn
liruitsap
Icc Tca
\Vamre drankc'n

Chips

Kipcurrysla

Krabsla

het einde van het Íear is in zicht !!! Dat wil ze{qen dat fiet E.M.-weekend acfiter de rug
Ís en dat er hog èen paqr glahdioze {ctiviteiten gepmg}emmesrd stsan oln het laa} ef te
sluiton.

Maar eerct en vootal : ons weekend in de lloge Rielen (&sterleel. De weergoden waren

den E.M. weer eens gunslig gezíhd. Regen tot de dag voor verhek en ueei vansf

de dag he thuiskomct !![ De pret zaf er al vanaf de Vriidagavohd goed ih. Eeh potle

Triséó spelen, vuurspuwon. bier, lenever, wodka en nog een geweagd spelleke "tÍuth or

"hqt of dsar"

om 5.00 uur

Dík tegen hun goestíg

tram. Nog geen 2 uur

bopeh de lsstste pe§

lster ctohd het

Water". ln ho tirne stondeh de eersten el sah hot puhÍ v€h afspraak en met uiÍgevoetde



opdrscht: eeh gekookt oi i Do laatste gtoep wes compleet verkeetd gegaan. Wie luictert

er nu naar voorbiigangerc.,. Alló, de lastste etappe. Alleh totiug hasl ons blokhuÍ. Een

goe douchke en eeh paal telloreh cpaghetti. 0h, wgs het al zo laat. Vlug naar de grote

zeel o]n deel te nemeh aah den beste cgntus vah hst ieai. En wat voor ene. Zingen,

dansen, feesten, afih compleet qit deh bol gaan. De Star Trekkies hebben zowat alle

strafkes uitgeprobeetd... En Íoen was het de beurt aah de vice. De aanwezigen ziin bii

deze bedankt om te wschten met hunneh ahalehie totdst ik mee in de corcha zai. Allé,

dqaha konden ue eens gehioteh ven ondet het bewind tè komeh t/ah esh pmsehiot veh

den E.M. Traditie alom. Koen, Jos, ge waart weet schitterehd bezig. Ïhsnk§. De nieuwe

3de laars hebben kunnen pmeven van dè geschiedehis van onze kring. Ook de oqd' en

ereleden verdienen eoh dikke pluim. "Cantus Ex lSmets goeft et een lep op 1", was nog

niet uitges'proken of daat schovon do tafels ssn de ksnt. Binnen de kottste keron wss

met det deer een TD'ke met grote T. Het bezoek vsn wst bskvicl$ uit de Chho hooft

meníg EM'er bekoord. Jongens, er werd gefuifd I 0m 7.00 uur uetd de prie§

qilgeÍmkkah. En dik tegen ons goesting. Wst n€chtlust ksn noolt kwasd. Daatna

ohtbiiten met panhekoekskec ... Voert er iemand calnpsgne oho ? De Jochen en den

Andg ! Bon, ze waren lekker. Na den afi.rac smeten we ons bulteh op ne stoel in uolle

zon ; inei eeh gloie pan hamburgers met aiuin. Hmmm ... dst smsshe, En toen

moesten $,e ngsr huis ... om ql die straffe velhalèn te gsqn vorlellen en díegene die

thuis gebleven ziln... We kunheh tmts ziin op de vriendschspcbsnd voh nen E.M.-et !!!

lfet weekend heeft weer eens bewezen dat die nimmer meer vetlo]on g88t !!!

Bon, ik ben ver aan heÍ einde vgn miin rclaas. Toch moet lk ledereens ssndscht

vesfigeh 0p de leatste eefiviteiten. We gaan nog eehs goe 3potteh (squssh. ssuhs,

bubbelbad, ,.J en de bloemekes buitsn zetten in Mechelen rnet onz€ kmegehtocht.

Dat 't weekend dit jaar een sukses was, hoeft geen verdere uitleg.
't Was gewoon weg bangelijk Over de wijdag kan ik kort zijn, tot
grote spijt (achteraÍ gezien dan toch) heb ik dit moeten missen.
Samen met de Courtois zijn we namelijk eerst nqi es Saan
koekeloeren op het Gala-bal van den S (t is maar dat Í volgend
jaar onzen toer is). Allez bon, rond een uur of half zes komen we
aan op de Hoge Rielen. We kruipen direkt ons bed in, want
nauweliiks er,rkele uurtjes later stond er opnieuw ne lange dag
voor de boeg.
Om een uur of acht was het dan zrve4 nadat iedereen ziin roes
had tritgeslapen' was het tijd om op te staan. Éerst een stevig
ontbijt en dan allen richting Bobbejaanland. Nog maar eens bleek
dat a1s den EM iets organiseert, dat alles meezit zelÍs het weer liet
ons niet in de steek Bon, eens daar gearuiveerd kon het spel
beginnen. Ne goeie avonfurrcntocht, wzra;top we ons allemaal
zouden amuseren. In kayaks werd deze tocht geopend. Eens
alleman veilig van wal was gestoken, konden we peddelen
richting Herentals. Wie dacht dat het een rustig 'sight'seeing'-
tochtje ging worden zat duidelijk na een half uur al op een
verkeerd spoor. Trouwens daawan gesproken, ne zekere gÍoep
van't 4" dacht dal Herentals strcomopwaarts lag. Ze vonden 't
dan ook nodig om hun gelijk te halen, met alle gevolgen van dien.
Soit, na een half uurke peddelen was 't tijd om een fnar
opdrachtjes uit te voer€n. Iangs ne kabel (die volgens mij meer op
nen elastiek leek dan ne kabel) moesten we naat de kant kruipen
om daar dan ne lekkere Palm ad fundum te drinken, vervolgens
terug in den boot te springen om dan luttele meters verder
opnieuw Mt te rnerer.. Na da we da allemaal doorstaan hadden,
konden we onze tcr.ht verder zellen, doch niet voor lang. Enkele
honderden meters verder stond ons terug een 'natte' opdtacht te
wachten. Met twee opgeblaz*n binnenbanden van Sroot formaat,
een surfplankske en enkele meters touw, mochten we een vlot
bouwen. Dan moest er zich nog iemand blinddoeken, zo moest elk
team veilig de overkant zien te bereiken. Degene die nu nog niet
onder den indruk waren gekomen van t Netewater, zrtuden er
snel genoeg mee kennismaken van zéér nabij. Ons vertier en

Daarna volgen de verkiezingen op 19 mei. De 4de la*s houden dan hun zwanezang.

Hef afscheid zal zweer zíln. Gelukkig zsl et dan een gloednieuw proecldlum siaan. Zil

Het begin van son lustrumlaar l!!zullen ons ellemaal vergesten op de iaallilkse BBQ.

De níeuwe senior zal den 35ste ziln lll En dat betekent feestelilkheden !!! We rullen er

ziin... steèds opnieuw,..
l

IDixi, T,m B.

steeds enlhousiast en met veleh !!l



plezier was zo groot da ne zrkere boer vanop afstand de zaken
min of meer volgde. Toch was Í volgens mij dien zelfde Íloer dre
zorgde voor toch wel een 'doordringend' geurtje. Nadat alleman
ne 'frisse' duik geplaceerd had, mochten we ons terug op gang
brengen en de tocht over (en dus ook in) 't water vervolgen. nog
geen half uur nadien kwam onze aanmeerplaats in zichi en kon
iedereen eventjes bekomen. Ogenblikkel{ik werd ons, ons
middagmaal voorgerchoteld: ne goeie friet met een stukske vlees,
meer moest da nie zijn. Nadat alleman zich had, ver{rist en goe
gegeten, kon den tocht opnieuw aarrgevat worden. In èen
geblindeerd buske (denk nu niet aan the A-team toestanden) werd
elke groep tot aan het vertretpunt van ne goeie voettocht. Toch za
simpel kon het niel zijn. AIs bijkomende ofracht kregen we twee
eikes (I heel en't andel. gebroken in een kommeke), een balkske
en een kaart mee. De opdracht luidde: proberen het eindpunt zo
snel mogelijk te bereiken, daarbij mocht den dooier van ,t

gebroken eike niet uitlopen en moest t ander eike hardgekookt
ziin. Verder moesten we ervoor zorgen dat t balkske ook intact op
't eindpu.nt zou geraken. Nu hoor ik a al zrggen d,al da nie zo
moeilijk is, inderdaad een kaart leznn zou in principe iedereen
wel ergens geleerd hebben, maar ware het niet dat een groepeke
van 3" jaars hier toch niet in slaagden . 7*ker niet als ge weet dat
we 'gelosÍ' werden in 't bos aan een bord waarop duidelijk
aanSegeven stond waar meÍr zich bevond. Toch is het hen gelulÍ
om het eindpunt te bereiken een dik uur nadat de rest daar àl was
gearuiveerd. (volgens mii was hun ei kapot gega n en hebben ze
rup nog hopeloos achter een bende kiekens gezocht). Ik zou dan
toch een aantal verdachte zayen aan de kaak willen stellen:
I. Als uw eindpunt verdacht sterk op da van een
ander groepke lijkt, moet ge wel heel goedgelovig zijn als ge
gelooft dat elke groep een verschillend eindpunt heeft gekregen.
2. Ns ge de weg waagt aan ne wandelaar, zal díe er wel voor
zorgen da ge gans Í bos gezien hebt.

5. Als ge ook al opgemerkt hebt dat
richting en overigens tegenovergestelde
lijh mij da toch verdacht.

Sroepen in dezelfde
die van u, wandelen,

àlle
aan

3. Als diene wandelaar u dan ook nog aanraadt
is er wel gene verdere uitleg nodig zeker.

toer 13 te volgen

Verder was er toch ne zekere snuggere onder ons die het balkske
was verSeten mee te nemen. 't Zat nl. zo dat hij eÍkens op da
ballake was gaan zitten terwijl de andere teamleden de weg
gingen vragen. Hij had dan de verantwoordelijkheid om op de
eikes en 't ballake te letten. Wanneer z,e terug vertrokken, had hij
natuurlijk da balkske 1a1gn liSgen. Ziinen uitleg was echter nog
veel beter: aAls ge vertrekt luit't cafér laat ge toch ook uwe stoel
d,aar staan." (t moet zeggen d'er zit iets in). Enfin genoeg
gezeverd over den avonturentocht. Zndra dat alleman terug was
aangekomen in t paviljoen, was het alweer tijd om aan lafel te
schuiven. Voor een spaghettieke was iedereen wel te vinden. Na
deze heerlijke lmaaltiidbleekhet echter al za laat geworden te zijn
dat <t lijd was voor onze traditionele weekend-cantus. Even
traditioneel is het zo daÍ da den beste cantus van't jaar is. Van in
't begin werd er al meteen gezorgd voor ne goeien brok ambiance.
De startrekkers maakten zich dan bekend Dit tot groot
(on)genoegen, in alle geval werd er meteen beroep gedaan op ons
aller bekend rad. Nadal ze zowat alle straÍkes achter de rug
hadden en zowaar bijna pottoe wareÍr, was het den overcorona
(goe voorzien van vele oude bekenden) die zorgden vooÍ wat
leven in de brouwerij. Na enigen tijd kwam den Tim af met 't idee
dat vooral de 3" jaarc nog niet op de hoogte waren varn alle
strafkes. Dus een demonstratie van die oud bekenden kon dan niet
langer uitblijven. Tijd dan om nen aLndeÍe den hamer te laten
overnemen. De Vice, de Jos en de Koen waren de uitverkoren
mannen en dat 't goed was hoeft zeker gene verdere uitleg. Den
ambiance zat er steviS in en kon er niet meer fussenuit, «Canfus

Ex'en de §mets kon meteen beginnen met de kroon op het werk
te zetter. In minder dan geen tijd werd den bak omgetoverd tot
een ware striptease -plaats. De Nick voelde zich gerxpen om zijn
andere tant te laten zien. 7n werd er nog menig liedje gezongen
en uiteindelijk werd de Cantus beeïndigd. Iedereen schoof de
tafels opzij, hetgeen het begin van nen spetterende TD betekende.
Met nog wa bezoekers van de Scouts die liever aan de deur bleven
staan dan zich te mengen met ons, begon iedereen te bewegen op

4. Indien ge fijdens het volgen van diene toer opeens opmerkt dat
eens voorbij hetzeLfde plr.t zijÍ gekomen, stelt ge u
v'ragen.

ge vroeger al
normaal toch



het ritme van ne feestelijke nacht. De Nick voelde zich Seroepen
om nqg een bis-nummertje op te voeren, terwijl anderen zích
trezig hielden met het plafond, te flamberen. Aangezien het
plafond niet wou tegemoet komen aan deze inspanningen,
besloÍen we om dan maar buiten de bomen te proberen
flamberen. Ondertussen bleef het feest binnen maar verder duren,
er scheen rnaar geen einde aan te komen. Nadat reeds velen hun
bedhadden opgezochlrbleven er nog een paar stervelingen achler
op het front(die konden er m^ar geer 8enoe8 van krijgen).
Uiteindelijk besloot de Jan om dan mazt over te gaan op een dol
half uurtje om alles af te sluiten. Om 7h.00 werd er een punt
achter gezet en keerden we allen lerug naar ons paviljoen. Daar
aangekomen hadden er een nog paar goesting om ietskes te eten.
Met nog ne man of 7 dachlen we dan mmr terrtg beginnen te
Cantussen, wat uiteindeliik niet door is gegaan. Nauweliiks enkele
uurstonden later was heÍ alweer tijd om uit ons bed te kruipen en
aan te schuiven voor een heerlijk ontbijt. Den Andy en dc Jochen
brachten immers pannekoeken aan als ontbljt. 't Was zeker de
moeite die campagne. t Weer, dat ons nog altijd niet in de steek
had gelalen, zorgde ervoor dat we rustig voor ons paviljoentje nog
wat konden genieten van ons verblijf. Met nog wa moppen over
de voorbijgangers, de volkse muziek (iets in de genre van
Katastroof) en :uitetaard de alcoholische overblijfselen konden we
ons nog amuseren. De zon mrgde er op zijn beurt voor dat we
nog wa Heur konden opdoen, zodat we niet helemaal als zombies
huiswaarts moesten keren. Tot slot werd het dan tijd om ons
gerief bij mekaat te zoeken en met mooie herinneringen, wilde
verhalen en met ne kater naar huis terug te keren.

DE VERSE SUPERMARK

Markt 30, St.-Katelijne-Waver

Ban co. -

Ben je tussen 16 en 25 jaar, dan moetie's met
Banco gaan pÍaten. Want da's een bank waar je
met een minimum aan geld een maximum doet'
Banco vind je bij de Kredietbank. Met alles erop en

eraan. VooÍ info oveÍ Banco kun ie ook tèÍecht oP

http://www.banco.be. ,-.
rg)
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Na €en kleine
aaÍzeliog heb ik
de gíote sprong

gemaakt

De Íeaktie liet
niet lang op

zi(h wàchten..-

lk vo.lde mii
in dc zevende

hemel.

lk voelde natriqheid

It heb haar
mee9cnomen

naaí huii-

En h.b heaÍ
naar bed
gebÍacht

Ze v.oeg me om
het wat rustiger

aan te doen

n ben dan maar
vtut bil haar

binnengedrongen

We hebben verr<hillende
:tandies geprobeerd.

maar toen ik langs acht..-

5laakte ze plot,
een kíeet !

Stribbelde
ze tegen

Na enkele op" e
neergaande

bewegingen-..
Maakte ze enkele bercheiden

opmeÍkiogen over, miin mateÍiaal

lk antwooÍddè dat
z€ beslirt ook g€en
maagd meer was.

Na het
hoogtepunt

Er wàs gevaar,
ze war de pil yergetenl Mijn wereld

.stoÍtte in.
Negen maand6n
later belde ze

me op
lk wàJ papa

van twee
geworden
kindier...

en de mirerie
begon.

-..vanuit het
ziekenhui:

Ze YeÍzekeÍde mii
dat ze de pil naml

lk was eens
op wandel.

Ploti zag ik
een vrouw llggen

in de zon

Miln bloed begon
snelleÍ te rtromen.--

en miinlieíde
groeide.

daarna ook
het Íe(hteÍ

MaaÍ ik wat al
niet meeÍ
te houden

Voor.ichtig opende
:e haèr linkeÍbeen...
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BREINBRTKTR

Hieronder ziet u rijen getallen. Het is de bedoeling om met de drie
identieke getallen van elke r{j het getal 6
erbij dat ólle bewerkingen ziia toegestaan.
getallen toevoegen of weglalen.

te vormen.We zeggen
Men mag echter geen

1
o

3
4
5
6
7
8
I

1
o

3
4
5
6
7
8
I

I
,

3
4
D

6
7
8
9

Om het wat spannend te maken geven we u nog een tweede
olSave. ...delr Andy en de Jochen caynpagne 'gevoerd' hebben.

...'t goei pannekoeken waren.

...we de space cake zijn vergeten te bakken.

...gevoel voor oriëntatie verloren gaat op zondag ?Tl?ll

...den Tjange... (dat zegt toch genoeg I)

...we hebben vuurgespuwd in t bos.

...we verzekerd warenvcr:,t bra d ??n?

...de Nete vol vuiligheid zit Im

...Griet als hangbrug speelde ????ilililil

...Katrien ne Sanse lepel wilde wegsteken.

...oep abal*es ???

...Moe ik moet gaan ka-a-a.....-ken.

...een eike stinkt op een |,ampvuur lIIl???
, , .de znndagmotgen nen hoop zombie s aan tafel zaten IIÍI

Hoe laat kwam de man binnen ?"

Het aantal Hokslagen (wanneer de klok slaat) is steeds gelijk aan
het uur.

?tliU ie dar,..
...we er opnieuw in vliegen.
...Trimannen een ven{inig spelletje is.
...iedereen geen bier meer binnen kreeg nadien.

blussen.
IIÍ

...de gevolgen desastreus zijn.

...9e dan uwe sjarel begint te meten ??77??

...Iktrien houdt van mannen in "gdshape".

...2e dan maar begonnen zijn met bier / citroenjenever en
gin/tequila.
*...den 

§ange niets heeft moeten
*...ondanks de vele vuurspuwers
*...den TD BANGEUJK was II
*...er zelfs enkele scoutsmeisjes kwamen ofiagen ????
*...de laatste om 6h.00 nog spaghetti hebben gegeten.
i...hoe meer je ts avonds drinkt, des te meer dorst je ts morgens
hebt IIII
|...EVT kwam, zag €n overwon.
|...KVW en lepels een goeie combinaÍie zíjn 7?T?
*...Katrien Vw microfibers draagt.
*...wij gokken op 9OoC.
+...citroenjenever en bier goed in elkaar oplossen 7?III

oEen persoon komt thuis, doet de deur open en hoort de Hok . 1

maal slaan. De
keer. Frn tijdje
ze nog 1 keer.

volgende keer dat
later slaat ze nogg

de klok slaat, slaat ze opnieuw I
I keer. Nog een tiyïje later slaat

(Tip: sommige klokken slaan ook om het half uur.)

...de Startrekkers hun eigen fut eruit hebben gezopen IIIII
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r...den Tsjange ge en ubenzy,rnerr" heeft om alcohol af te Weken Tl?
".,,rcmmige 3" jaars geen kaarÍ kunnen lezen ???ll*...er watereenden in de Neel zwemmen volgens Griet ???nilil\*...de Wuyts aantrek had van ne Golden RetÍeve r T??nn lt...den Tars schoon met ee vorkje heeft gegeten IIIIIIIII*...als ge ne kater hetÉ, u goe kunt amuse-rà met nen ballon.tTlll*...de Mousie in Katrien haar plaats campagne hovdt n,n
]...È! p spreken van onder de sloef liggón IIIIIilI*..,tt hier stopt over Í weekend.
*...Felique gemiddeld lOO keer «eh" zegt op l uur tiid.*...we dal echt eens geÍeld hebbn ???fr?*...9e daar zot van wordt IIIII

Felique over toepassingen van bussen in de auto-industrie

Ja, met de CAN-bus zit de bus op de bus.

DOMME BLONDJES:
* Hoe sterft een hersencel van een dom blondje ? Alleen.*Wat is het verschil tussen een dom blondje eï het heelal ? In het
heelal is er nog kans op intelligent leven. 

-

*Hoe noemt men het fenomeen waarbii een dom blondie haar
haar bruin Tazt vewen ? Kunstmatige intelligentie.

DEN EM OP WEEK-END : The true sto

Yijdag2T maafi, 18.00h; de lessen voor de zwijnen van het derde
jaar gedaan en voor die var het vierde al heel wa langer. Enkelen van
het vierde hadden afgesproken met een paar rijke burgers van het
derde om mee te mogen rijden. Na iedereen opgepikt te hebben ging
het richting kempen wat totaal niet naast de Kalmthoutse heide ligt
( hé Good Shape ). De autostrade een paar minuten te hebben
gevolgd kwamen we aan een éérste hindemis: den Bitch wou naar
links en de Good Shape naar Íechts. De laatst genoemde wist zeker
dat het naar rechts was dus kozen we maar voor links gezien zijn
verscheidene kemels in Bargelona. Dit bleek een goede keuze te zijn
want na een aantal kilometer vonden we reeds de pijlen van onze
bestemming : de Hoge Rielen. Daar aangekomen stond de Preases
ons reeds met zijn bakfietske op te wachten dat er dat week-end nog
moest aan geloven. Den Tim werd verplicht om onze bagage te
vervoeren naar het paviljoen wat voor vele onder ons ons terug deed
denken aan lang vervlogen tijden van juf Janine en meester FÍank
tijdens de bosklassen. De kamers werden verdeeld en het eerste maal
werd genuttigd : lekkere smoskes en soep waaryan de ballekes uit
elkander vielen ( maar toch goed gepÍobeeÍd Geert ). Nadat iedereen
zijnen buik had rond gegeten, zijne mond aan de gordijnen had
afgeveegd begon het eerste spelleke : me neun trisé op uwen kop zo
veel mogelijk drinken. Volgens de Josse ging dit echter ni vlug
genoeg ( hij had dat week-end namelijk een enorm grote dorst )
waarop hij pardoes enkele extra trisekes in het spel bracht ( volgens
de Wuyts waren da gewone potten maar alé ). Het bier vloeide
rijkelijk en Katrien werd bedacht me een fleskejenever waarop den
ljange ook goesting kreeg ( niet in Katrien maar in jenever ). Na
vele fleskes bier enjenever werd het spelleke afgeblazen om nen
frisse neus of nen warme mond te gaan halen. Want de Jan had
namelijk te veel ajuin op zijne smos gedaan en dat begon wa te
rotten in zijn darmen. Een seieuze aanval van flatulentie en een
kurkestop in zijn gat deed de rest : het gas kwam er op een boertige
manier langs boven uit wat echter niet in de richting van een
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vlammeke moet woÍden gespoten. Het gevolg was een serieuze

steekvlam waartegen de jaarlijksen barbecue van den EM niks tegen

is. Anderen onder ons, bijvoorbeeld Rambo ( Roger ), probeerden dit
te immiteren maar dan met een speciaal produktje. Na dit vuurke
spuw gingen er reeds enkele van ons slapen ( Geert ) maar de rest

schoot onder impuls van de Jan zijn scheten terug wakker naar

binnen waarop een niew spelleke begon : nagelke klop en wajenever
voor den Tjang makes his head go bang! Koppijn voor de Tjange en

dus iedereen naar buiten om voor den eerste keer van hun leven nen

zatte Vietnamees te zien. Binnen was het dus redelijk leeg en kon

den Bitch en de Wuyts eindelijk hun zangtalent tentoon spreiden:

met als enige toeschouwers Katrien en de Good Shape begonnen zij
hun karaoke waar zelfs de kat van de buren niet tegen op kan. Den

D.J. zijn oren werden serieus beproefd waama deze de twee

koorknaapkes hunne microfoon tÍachte te ontfoetselen waarop hij
met het serieuze werk kon beginnen : Schumacher.... WROEEM !!!
Den eersten T.D. van het week-end werd ingezet waarop vooral de

personen van het derde jaar zich uitstekend amuseerden onder

leiding van de Good Shape, den Bitch en de Wuyts. Den Tjange was

back in the house aan het housen onder invloed van alcool waarop

hij terug dacht aan den oorlog in Viëtnam en de Wuyts als een

Amerikaan aanzag: den ljange vloog deze laatste meerder malen
naar de keel. Kamikaze was er niets tegen.

Dit was echter buiten de kater gerekend waardoor de chauffeurs
hunne wagen nogmaals moesten ontlenen. Den Bitch crashte bekan
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Ondertussen waren de meesten van het derde ( vooral de Kristof )
zodanig beschonken dat 'iedereen' besloot om te gaan slapen. Maar

die 'kappekes' staan er echter niet voor niets: een select groepje van

perverselingen besloot verder te doen met een Deux-Trous-spelleke
waarop de Raf in zijn Adamskostuum met lappeke rond het paviljoen

moest lopen en Katrien haar wouwelijke rondingen moest laten zien.

Nadat het zwaar geschut dus werd boven gehaald bleek iedereen

zodanig onder de indruk dat er werd besloten hun bedde op te

zoeken. Want volgende dag moesten ze immers om acht uur reeds op
het appèl staan van den Tim.

de Kristof zijne wagen met zijn crimineel rijgedrag maar uiteindelijl
kwam toch alles op zijn pootjes teÍecht zodat iedereen om l0 uur
klaar stond aan Bobbejaanland om te beginnen aan de kanotocht. De
kano bleek echter een Canadese kayak te zijn maar bij nader inzien
bleek het verschil met een gewone kano niet groot ( als er al een
verschil was ? ). De verhuurder waarschuwde ons voor de
moeilijkheden inzake stabiliteit maar hij had waarschijnlijk nog
nooit gehoord van den EM. Deze bleken allemaal ervaren kanoërs te
zijn. Behalve the four amigos : zij vaarden eerst een half uur
achteruit om pas dan te bemerk en dal ze omgekeerd in de kano zater
toen ze probeerden 'acheruit' te vaÍen wat dus eigenlijk vooruit was,
voor diegene die nog kan volgen. Na een volledig uur te hebben
gevaren kam de eerste pit-stop: hier wachtte ons een aantal spellekes
waarvan het eerste het plezantste was :

per ploeg in kano moest ge vanafeen bepaald punt zo snel mogelijk
varen naar twee kabels die over de Nete waren gespannen. Ene
persoon moest er dan uit klimmen en over deze touwen de kant
bereiken waar een fris pintje deze stond op te wachten. Een ad
fundum was voldoende om terug de touwen in te klimmen en zo
terug de boot in te geraken. Als dan met de kano de oever werd
bereikt werd de tijd stop gezet. Maar den EM zou den EM niet zijn
moesten er een aantal spelregels gewijzigd worden. Want waar er
goe weer en water is zijn er steeds zwemmers. Zo dachten wij ook en
het geklim in de touwen werd vervangen door een frisse duik in het
water wat het plezier enkel vergrootte maar het worstje reduceerde
tot type T.V.-worstje waartegen den Dockx zijne stijve zelfs ne grote
Ieek ( ongekoelde versie ).
The four amigos zouden echter geen echte amigos zijn moesten zij
niet zorgen voor een special act: zij ontdeden zich van het gewaad,
exclusief boxer-shoÍ, behalve de Filip die dacht dat het water droog
zon zijn en zijn plunje aan hield. Dit was echter tegen de zin van
Wults die door zijn gehakkelde sprong de boot deed kantelen wat
Filip niet ten goede kwam.



Na nog twee spellekes, waarbij bij één van deze den Bitch zijne
saucisse tentoon spreidde (ja Meuris, ge hebt wa gemistjong | ),
mochten we eindelijk vertrekken richting eindmeet waar het eten op

ons stond te wachten. 30 hongerige magen en slechts twee
frietketelkes zorgde vooÍ kwijlende taferelen. Na een paar goei fish-
sticks, curryworsten, satés en friet, stond iedereen terug paraat.

De Wuyts nam afscheid van zijn familie, Katrien voerde wa
campagne met overgebleven pop-com van de disco-T.D. en we
konnen beginnen aan de dropping. Sommigen onder ons vonden het

niet echt moeilijk maar voor anderen was het dan weer zoiets als een

speld terugvinden in een hooiberg: een gedeelte van het derde jaar,

onder leiding van den Dockx die leider is bij de Chiro notabene,

dacht de weg uit het bos te vinden door gewoon qlqloop 13 te
volgen. Na een aantal uren goed doorgestapt te hebben kwamen ze

tot de conclusie dat een omloop eindigt daar waar hI vertÍekt. Enig
positiefpunt van deze omloop was dat ze de stoel van de Maarten
hadden teruggevonden waardoor de puzzel toch kon worden
vervolledigd.
Na nog wat gegluur naar een penthouse kalender zaten we aan tafel
vooÍ ons laatste avondmaal : lekkere spaghetti in tomatensoep. Dat
de Wim goed kan verdunnen weten we nu ook allemaal. Nadat we
ons bord hadden leeggeslurpt konden we beginnen aan wat door het
presidium werd voorgesteld als de bangelijkste cantus van hetjaar.
En gelijk hebben ze gekegen.
De cantus begon echter met een afstraÍfing van the four amigos die
naar het schijnt illegale vriendschapsbandjes zouden dragen? Zij
mochten dan ook vier straÍkes uiwoeren wat uiteindelijk neerkwam
op het nuttigen van 6 ad fundums. Dat ze dachten dat ze daarmee de

Wuyts stil zouden kunnen kijgen was natuurlijk een grote misser

zoals later zou blijken. Den bitch en de Filip konden echter de zaal
praktisch onmiddellijk verlaten om het door hun opgenomen vocht
via orale weg te verwijderen. Het voordeel van de verdunde
spaghetti-saus kwam hier duidelijk naar voren : geen brokskes!
Onder het toeziend oog van de niet zieke amigos kon de cantus

ongestoord verder gaan.

Hierbij waren onze vrienden van het derde uitzonderlijk rustig, net

zoals hun collega's van het vierde jaar. MaaÍ wie het meeste kabaal

maakte waren de oudejaars. Het vermoeden dat het werk als

ingenieur erg saai en zwaar is werd hiermede enorm versterkt; het

was alsof zij voor de eerste keer uit hunne stal mochten na de

winterslaap waar ze een ziruretje hadden ingestudeerd: OEP EI
BAKKES ( voor de Hollanders onder ons : op uw aangezicht ). Dat
de synchronisatie mis liep zal wel aan de drank hebben gelegen.

Doch was er een allerte preases in de buurt die dit taalgebruik terecht

niet goedkeurde en deze personen in den bak deed belandden. Zij
konden dan eens laten zien dat ze alle strafkes nog kenden: één voor

eén mocht iemand naar voren komen om een strafke te

demonstreren. Den alcool glng goe naar binnen wat de Nick aanzette

tot het uiwoeren van een halve strip-tease: zijnen elfde vinger bleef
bedekt tot grote spijt ( ofjolijt ) van ons allen. Voor het verdere

verloop van de cantus bleefalles rustig. Na nog een paar strafkes van

de Wuyts kon onzen D.J. dan beginnen met den tweede T.D. van het

week-end waar vooral de aandacht uitging naar twee figuren die

dachten dat het camaval-T.D. was : Goudlokje en de Viking.
Na verloop van tijd werd het alsmaar beter en heter: eerst kwamen er

een paar gewillige poesjes binnen van de Mechelse scouts die bijna
onmidellijk werden aangevallen door de Nick, dan begon de Jan

nogmaals met vuur te spuwen en om de tempeÍatuuÍ nog wat op te

drijven begon de Nick met een herhaling van zijn stÍip-tease act. Van
dit vies vlees verschoten te zijn gingen de scoutsmokkes even naar

buiten om nadien zich terug bij ons te voegen want zatte Nick was

reeds van het podium verdwenen. Veel dient er niet meer gezegd te

worden over deze T.D., behalve dat Schumacher het goed deed en

dat de Wuyts nog steeds dacht dat het verkleed-T.D. was door afen
toe op te duiken me ne vuilzak over zijne kop.

De dag ema was reeds heel wat rustiger: ontbijt aangeboden door de

Jochen en den Andy : pamekoekskes a volonté.
Daarna nog wa nagepÍaat waama de magen wederom begonnen te

LO

knorren. Maar geen paniek want de hamburgers waren reeds
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gebakken zodat we wederom onze vingers konden aflikken aan al dit

íekkers. Behalve nen halve gare die perse patatten met peekes en

erwtjes wou eten.

Na goe gegeten te hebben zat het EM-week-end er weer op waarop

menig onder ons terug huiswaarts trok'

Om te besluiten zou zelfs ik met een cliché durven afkomen: de

Jwezigen hadden wederom ongelijk' En voor al diegene die na het

ilo, uL alt t.tsteke reeds spijt zou hebben gekregen dat hij of zij

nl.i lr .".g"gu* op dat formitastische week-end, is eÍ nog steeds

het EM-caf! iver hit week-end ( natuurlijk ook voor diegene die wèl

zijn meegegaan ). De juiste datum vindt U in dit boekje'
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