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Gegroet Em’ers 
 
Niet zonder enige trots presenteer ik u hier de tweede editie van het  
Em-merke voor dit academiejaar. De lange examenperiode is 
ondertussen voorbij en de daarop volgende (hopelijk) verdiende vakantie 
laat zijn laatste sporen na. Bij sommigen onder de vorm van een 
ingebrande skibril, bij anderen meer het onafgebroken geeuwen na een 
zware feestweek. Niet getreurd echter, want de EM-kring zorgt ook nu 
weer voor ontspanning en feest na de lesuren! 
 
Het tweede semester brengt nieuwe leden met zich mee en daarbij ook 
de kans om onze levendige kring nog wat verder open te laten bloeien. 
Ik heet deze nieuwe leden dan ook van harte welkom en hoop ze 
binnenkort op één van onze activiteiten te mogen ontmoeten.  
Dit semester staat garant voor schitterende activiteiten met onder andere 
paintball, het EM-weekend en een lekkere barbecue om het jaar af te 
sluiten. Ook een bezoekerscantus waarop je je bomma, bompa of 
(liever) sexy buurmeisje mag meebrengen zal niet ontbreken dus hou de 
kalender in het oog! Meer info over het weekend is verder in dit  
EM-merke te vinden. We verwachten jullie massaal, want hoe meer 
zielen betekent nog altijd hoe meer vreugd! 
 
Verder is er in deze editie weer een verslag van alle activiteiten van het 
vorige semester te vinden. Alvast bedankt aan alle ‘anciens’ en de paar 
nieuwe gezichten die het eerste semester geslaagd maakten!  
 
Zijn er nog vragen, dan weet je ons te vinden! De foto’s van onze 
‘koppekes’ en andere info zijn voor de nieuwe leden nogmaals 
toegevoegd aan dit EM-merke dus moeilijk kan dat niet zijn…  
 
Tot binnenkort 
 
Boogie 
Redactor 2006-2007 
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Commilitones 
 
Alsnog wens ik namens het ganse EM-praesidium, alle studenten een 
feestelijk en studentikoos nieuw jaar toe met als most important hierbij: het 
opgewekte kringleven,  de ontelbare feestjes met drankgelach en tenslotte 
de vele ontnuchterende katerkes. 
 
Waarschijnlijk telt den EM ook dit jaar weer veel gelukkigen bij de 
voorlopige uitslag van de partieëls.  
Niet getreurd, voor de verliezers van deze pronostiek hebben ze op De 
Nayer het alternatieve ‘ticket september’ uitgevonden, dat later op het jaar 
ook nog voor de nodige blijde gezichten zorgt. 
 
Fingers crossed voor de nieuwe 2de jaars die het licht hebben gezien bij de 
keuze om Elektromechanica te gaan ‘studeren’. Jullie staan uiteraard de 
popelen om den EM met al zijn toeterkes en bellen te leren kennen, 
hiervoor een kleine toelichting van de afgelopen activiteiten in dit nieuwste 
literaire meesterwerkje van onze fancy redactor. Natuurlijk heten we jullie 
ook van harte welkom op onze eerstvolgende activiteiten.  
 
Wie tweede semester zegt, zegt ook EM-weekend en dit mensen, kunnen 
we niet zomaar voorbij laten gaan.  
Dit meest naar uitgekeken mega-evenement van het jaar zal ditmaal 
plaats hebben in Steinbach, een klein plaatsken in onze belgische 
ardennen. Geen tijd dus om uitvluchten te zoeken,iedereen moet gewoon 
mee. Uit het verleden is alvast gebleken dat dit weekend zelfs voor de 
meeste huismussen onder ons een openbaring is waarbij de verborgen 
EM beesten hun wildste dromen waarmaken.  
 
Wat er verder dit semester op het menu staat vind je terug in ons 
volgestoempte kalendertje achteraan. Misschien is ook nuttig om 
regelmatig de site en ‘t forum checken om een feestje op verplaatsing 
en/of een niet kalender-activiteit mee te pikken.    
 
Greetz   
 
Sam 
Praeses 2006-2007 
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Praeses: Sam Lietaert 
GSM: 0472/85.35.12 
E-mail: praeses@em-kring.be
 
 

 
 
Ab-actis : Jo Van Deuren 
GSM: 0474/21.69.23 
E-mail: ab-actis@em-kring.be
 
 
 
 
 

 

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

 
 
Quaestor: Jessie Vander Elst 
GSM: 0479/36.81.54 
E-mail: quaestor@em-kring.be
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Feestleider: Philip De Herdt 
GSM: 0472/25.26.82 
E-mail: feestleider@em-kring.be
 
 
 

 
 
Spocul: Steven Vets 
GSM: 0472/90.49.70 
E-mail: spocul@em-kring.be
 
 
 
 
 

 

 
 
Redactor: Thomas Bogaert 
GSM: 0476/58.98.11 
E-mail: redactor@em-kring.be
 
 

 
 
Cursusdienst: Yves Guanella 
GSM: 0485/94.56.70 
E-mail: cursusdienst@em-
kring.be
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Het kringlied, gezongen bij het begin van elke activiteit, of in een 
spontane opwelling, kan je hieronder vinden. Voor diegenen die het nog 
(altijd) niet kennen…nogmaals de gelegenheid om het te leren: 
 
Door Patrick Cheyns 
 

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

 
Ref: 
 
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! 
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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. 
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We hebben het voorbije semester weer twee schitterende EM-café’s 
achter de rug.  
 

Het eerste van de twee had plaats op 27 oktober, 
het was bijna Halloween dus besloten we om de 
wachtzaal in een Halloween-kleedje te stoppen. 
Het praesidium ging aan het werk met lepels, 
vorken en messen, om de super harde 
pompoenen toch een griezelige look te geven. De 
pompoenen vlogen in het rond en uiteindelijk 
ontstonden er toch enkele mooie uitgeholde 
exemplaren die de wachtzaal langs binnen en 
buiten versierden. Ook onze klederdracht was 
aangepast aan het thema en zelfs enkele 
bezoekers van ons EM-café waren werkelijk 

onherkenbaar vermomd! Met een pintje in de hand en een gezellige 
sfeer stond dit café weer garant voor een toffe avond in de wachtzaal.  
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Het volgende EM-café, op 8 december, was 
in de Johny en Marina-stijl, onze outfitjes 
waren dan ook volgens het thema. De foto’s 
zullen wel voor zich spreken…Ook hier weer 
heel wat vertrouwde gezichten en ook enkele 
nieuwkomers die hun keeltjes kwamen 
smeren om het weekend in te duiken. Naar 
goede gewoonten waren er hapjes te 
verkrijgen aan zeer democratische prijzen. 
Ook hier werd tot in de vroege uurtjes 
gebabbeld en gedronken. En hoe vroeger het 
werd, hoe meer dat gebabbel veranderde in 
praatjes van enkele goed aangeschoten 
tooghangers. Stilletjes aan begon iedereen 
zijn beddeke op te zoeken en kwam er weer 

een einde aan ons spetterend EM-café. Nen dikke merci aan al onze 
leden en oudleden die hier weer trouw vertegenwoordigd waren. 
 
Jessie 
Quaestor 2006-2007 
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***Zoals steeds zijn meer foto’s te vinden op www.em-kring.be***
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Dit jaar was schijt je rijk weer een waar feest! De verkoop van de vakjes 
ging zeer vlot en al enkele dagen voor het spektakel kon beginnen was 
het bord volledig uitverkocht!  

Eenmaal de koeien er waren, 
kon het feest beginnen. Het 
terrein werd afgebakend, een 
paar tentjes opgezet. Het gure 
weer hield de ambiance zeker 
niet weg. Met goeie muziek, 
luide oproepen door de micro 
aan voorbijgangers, lekkere 
glühwein, een tiental soorten 
jenever en hot-dogs ging het 
drop-eens-een-pakketje-op-
mijn-vakje-feest van start. 

In het begin hadden koeien niet echt veel zin om hun zaakje te droppen 
en zo de eerste winnaars bekend te maken, maar naar verloop van tijd 
beterde dit wel en in het totaal hebben ze zich zelfs 5 keer hun van 
hunne beste kant laten zien! 
Misschien had dit ook wel 
iets te maken met de 
supporters die hun uiterste 
best deden om de koeikes 
naar hun gekochte stukske 
grond te lokken.  
De duidelijke favoriet, de 
koei die het meeste gekakt 
heeft, viel wel graag op met 
haar klakske van Philips en 
zelfs op een moment het lint 
van de praeses. Heel de 
namiddag ging het zo door, 
tegen dat het begon te schemeren waren alle prijzen uitgedeeld en 
konden we een punt zetten achter deze weeral geslaagde activiteit! 
Afgemat ruimden we onze tentjes op en wuifden de koeien vaarwel. 
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Kortom het is weer goed geweest en hopelijk zijn onze foster parents 
kindjes, naar wie de opbrengsten van schijt je rijk elk jaar gaan, er ook 
blij mee. Op naar een volgende editie voor het goede doel! Bedankt aan 
iedereen die een vakje, hot dog of jeneverke kocht, en tot volgend jaar! 
 
Nonkel 
Vice-praeses 2006-2007 
 

 

 15



 

 16



 
 
Woensdag 22 november was het weer zover! De ideale gelegenheid om 
ons nog eens allemaal van onze “beste” kant te laten zien….cantus! Den 
Boogie had het al meteen zitte, hij kon zich niet stil houden en kreeg ne 

walibi met de Nonkel. Voor 
de leken, ge wordt opgepakt 
en int rond gezwierd en moet 
op die manier u pintje 
binnenspelen. Alle ja 
binnenspelen is veel gezegd, 
de Nonkel is nogal nen 
hevigen draaier. De opkomst 
van de oud-leden en de 
verschillende bezoekers 
maakten de sfeer helemaal 
compleet. De drie aanwezige 
pro-senioren (Kenny, Bram 
en de Moens) maakten het 

onze senior ni gemakkelijk. Na herhaaldelijke pogingen om hem met hun 
drie toe te drinken had de senior er genoeg van en konden ze alle drie 
“den bak” in. Het eerste deel van de cantus begon dus al goed maar het 
konijn mocht echt wel gaan komen! Ni eten voor de cantus was geen 
goei idee. Uiteindelijk is het konijn er dan toch nog doorgekomen en 
begon iedereen zijn buikjes te vullen met het lekkere dier en een glaasje 

wijn. Iedereen kon rustig genieten van al 
het lekkers tot Bartje de kodak in zen 
polle kreeg. Na het eetfestijn hebben we 
ons eten nog even laten zakken en dan 
er terug in gevlogen. De Moens (Hansie 
voor de mama ☺) had wel wat t
probleempjes na het eten van 5 stukken 
konijn, maar dat was snel opgelost m
het vingertje. Na nog wat liedjes en 
marginale strafjes had den Bram een 
mededeling. Het is een Wijn-Konijn 
cantus voor iets dus waarom de senior n
in een konijnepakske steken? Compleet
met staartje en flaporen was de senior 
officieel gedoopt tot “Stampertj
tot ieders spijt was het vat maes op…. 

echnische 

et 

i 
 

e”. En dan 
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Dan zijn we maar overgeschakeld naar fleskes Vedett, wat onze ou
leden bijzonder leken te appreciëren. Vooral den Elvis was ineens weer 
wakker. De meeste onder ons begonnen het toch al wat moeilijk te 
krijgen en het einde van de cantus was dus stilaan in zicht. Na de nodig
formaliteiten vertrok het volk en moest het praesidium weer opd
voor de vet(s)zakkerij dat iedereen had achtergelaten. Na de zware 
opkuis vond Bartje (ondertussen volledig in konijnepak) het ni beter om 
ons nog eens extra te helpen en nog een emmerke water op de grond
smijten! We konden dus opnieuw beginnen…….dank u Bart! Volg
is hij de volgende morgen wakker geworden met da pakske nog aan 
want hij was redelijk beschonken en ineens verdwenen met alles nog 
aan. ☺ De prijs van de cantus ontdek je de volgende dag, vraag maar 
aan Kenny en Elvis! Die zijn we de dag erna tegengekomen int school
een overnachting op de parking. Hop naar de volgende zou ik zeggen! 
 

d-

e 
raaien 

 te 
ens mij 

 na 

ves Guanella 
06-2007 

Y
Cursusdienst 20
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Dit jaar gaan we er weer een spetterend EM-weekend van maken 
waarvan de deelnemers zeker geen spijt zullen hebben!  
Het weekendhuisje ziet er echt subliem uit en de activiteiten liegen er 
ook al niet om: 

We gaan op weekend van 9 tot 11 maart 2007 naar Steinbach tegen 
de Luxemburgse grens. Het huisje staat op een stuk grond van 1 
hectare en is een oude boerderij die omgebouwd is tot vakantiehuis. In 
het huisje kunnen ongeveer 80 personen verblijven, dus er zal zeker en 
vast plaats genoeg zijn voor alle EM-mers. Er is ook plek voorzien om 
een kampvuur te fikken en er is zelfs een BBQ aanwezig. Voor de 
mensen onder ons die zich nog wat jong van geest voelen is er ook nog 
een kinderspeeltuintje.  
De locatie van het huisje is gelegen in het midden van enkele 
uitgestrekte bossen en velden, plek genoeg dus om ons eens zwaar uit 
te gaan leven. En zoals de traditie het vraagt, zal er natuurlijk ook weer 
een stevige wandeltocht zijn, zorgvuldig uitgestippeld door ons erelid 
‘den Elvis’. 

Het weekendverloop: 

We vetrekken vrijdag 9 maart stipt om 19.20u in katelijne met de trein (of 
met de auto voor de mensen die zelf met de auto willen gaan) waar het 
feest al stilaan op gang komt met een kleine treincantus. Na aankomst in 
het huisje gaan we alvast eens lekker eten want tegen dan zullen onze 
maagjes al wel lekker aan het knorren zijn. Na het eten hebben we 
enkele leuke bierspelletjes voorzien om het weekend niet te zwaar te 
beginnen(of net wel?). De volgende dag gaan we, na een verkwikkende 
nachtrust, een fikse windeling maken door de mooie natuur die 
Steinbach ons te bieden heeft met, tijdens de middag, een lekker maal 
om onze energievoorraad aan te sterken. Terug in het huisje 
aangekomen, gaan we nogmaals lekker volproppen met eten om 
voorbereid te zijn op de paterkescantus die daarop volgt. Dit is geen 
gewone cantus, want naar oude traditie, verandert de bezetter van de 
praeseszetel regelmatig met de aanwezige pro senoiren en vice-praeses 
zodat er op tijd een nieuw en fris(?) bewind de hamer in handen krijgt  
Ongetwijfeld ambiance verzekerd!  
Na deze rijkelijke benuttigingen van goddelijk gerstenat, zijn we klaar om 
lekker korte en welverdiende nachtrust tegemoet te gaan. ‘s 
Anderendaags volgt er op het ontbijt een heus challenge parcours met 

 22



bergbeklimmingen, touwenparcours en nog vele andere spectaculaire 
toestanden (zonder natuurlijk de veiligheid uit het oog te verliezen). Na 
deze vermoeiende activiteit trekken we richting Vielsalm om daar nog 
eens lekker het zweet van ons lijf te zwemmen in het sub-tropisch 
zwemparadijs van Sun-Parcks. Voor de mensen onder ons die dan al 
geen krachten meer hebben is er ook een jacuzzike voorzien. Met deze 
activiteit is dan ook het einde van ons weekend in zicht.  
Moe en hopelijk voldaan begeven we ons na het zwemmen en na een 
welverdiende portie frieten, richting trein om terug te tjoeken richting 
katelijne om daar weer een leuke lesweek te gemoed te komen.  

Voor inschrijvingen kan je mailen naar de vice (ik) op vice-praeses@em-
kring.be of gewoon op ons forum bij het topic ‘inschrijvingen weekend’ je 
naam, achternaam,geboortedatum, of je met de trein meegaat of 
eigenvervoer kiest, telefoon en hoe je wil betalen (van je Em-rekening of 
cash) achter te laten. 

Voor meer informatie en foto’s van het huisje en activiteiten moet je maar 
is naar het forum op de EM-site(http://www.em-kring.be/) gaan. 

Tot dan! 

Nonkel 
Vice-praeses 2006-2007 
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Op ‘t einde van de vorige semester was er ook de klassieke kringen-TD, 
dit jaar georganiseerd door de grote 6: OW, E, S, eulasa, mereta en 
natuurlijk uwen allerfavoriete EM-kring ! Omdat we er toch iets speciaal 
van wilden maken, hebben we er onder het thema ‘lightshow’ de beats 
aangevuld met wa leuke visuele effecten. Om de party wa meer te laten 
opvallen, is der zelfs een nieuwe dag geïntroduceerd: Donderderdag ! 
 
Op zich was ‘t 
misschien niet zo’n 
super TD: ondanks 
de grote 
samenwerking 
tussen de 6 kringen, 
had het iets 
spectaculairder 
mogen zijn, maar de 
opkomst was niet 
slecht en we hadden 
deze keer zelfs 
bezoekers uit de 
lokale contreien. Der 
waren ook wel een 
hele hoop goeie punten aan den TD: Met de ballonnen en toeters die 
werden uitgedeeld kon er serieus gespeeld en geëxperimenteerd 
worden: der waren er nen helen hoop die hebben ontdekt dat ge 
ballonnen ook als toeters kunt gebruiken (if you know what i mean ☺) En 

degenen die het vrouwelijke van 
de hele zaak niet inzagen, 
konden dan weer proberen om 
hunnen toeter zolang mogelijk 
recht te houden. 
 
Kwa muziek was’t toen ook wel 
fameus goed. Dj’s Bart (jawel, 
van den EM) en Aram speelden 
om beurten de beste party-
nummers van de moment en ook 
wel eens ne klassieker uit de 
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oude doos. De laatsten tijd moeten er blijkbaar altijd wel een paar jump-
platen tussenzitten, maar dan hebben die jumperkes toch ook eens hun 
goesting gehad hé (ja Jo en Vetske, khebbet op ulle ☺). 
 
Over goesting gesproken: zowel voor de mannen als de vrouwen was er 
nog schoon gerief te zien. Een groepke knappe dames uit de omgeving 
kreeg nogal veel aandacht van het De Nayer volk dat precies ineens 
allemaal met een broek vol goesting zat. En voor de vrouwen was er 
tegen het eind nog iets striptease-achtigs te zien toen de mannen van de 
las besloten dat ze hun t-shirts niet echt meer nodig hadden. Volgende 
keer is’t de beurt aan de vrouwen … 

Philip 

Feestleider 2006-2007 
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“EM, Road to the final” 
 
EM – OW: 
 
De laatste wedstrijd van de groepsfase is aangebroken voor ons. Dit 
keer moesten we tegen de leider in de groep, den OW. Hoewel we nog 
maar 3 punten hadden, waren we vrijwel zeker van de halve finale. 
Alleen een monsterscore in het voordel van den bouw zou ons nog uit de 
halve finale kunnen houden. We konden dus met minder druk starten. 
Dit vertaalde zich ook in het spelbeeld, we speelden aanvankelijk goed 
mee en konden de druk van den OW goed opvangen, echter zonder zelf 
veel kansen te creëren. De druk van de tegenstander rendeerde dan 
toch en ze kwamen op voorsprong, 0-1. Geen nood, we konden voor de 
rust terugscoren. 

Na de rust kwamen 
we toch beter in de 
wedstrijd en 
creëerden ook 
voldoende kansen. 
Toch kwam den 
bouw weer op 
voorsprong. Daarna 
kwamen enkele 
dolle minuten voor 
ons. Op enkele 
minuten bogen we 
een 1-2 achterstand 
om tot een 3-2 
voorsprong. Het 
duurde niet lang eer 

de stand weer in evenwicht. Het spel ging nog heen en weer en we 
kregen weer een tegengoal. Het einde van de wedstrijd kwam in zicht, 
we moesten dringend een doelpunt maken. Dit doelpunt kwam wel zeer 
dichtbij, namelijk een kopbal op de paal. Het zat niet mee en vlak voor 
affluiten scoorde den bouw nog een enig mooi doelpunt, los in de pin. 
Ondanks deze eindstand, 3-5 in het voordeel van de bouw, zijn we toch 
geplaatst voor de finale tegen Hodena. 
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Halve finale: Hodena – EM: 
 
We spelen onze halve finale tegen Hodena, een uitgelezen kans om de 
vernedering in de halve finale van vorig jaar tegen Hodena uit te wissen.  
De wedstrijd konden niet beter beginnen voor ons, enkele baltoetsen ver 
en het stond 0-1 voor ons. Even later was heet weer bingo, 0-2! Hierna 
kwam Hodena meer opzetten, met de bijhorende druk. Echte kansen, 
buiten enkele schoten van op afstand, konden ze niet creëren. Toch 
konden ze scoren, met een schot op afstand, 1-2. Wij daarentegen, 
konden slechts sporadisch prikken, zonder echt gevaar. Uiteindelijk bleef 
het 1-2 tot de rust. Dit was mede te danken door een sterke prestatie van 
onze doelman, die enkele keren een gemaakte goal uit zijn doel 
ranselde.  
De tweede helft begon 
ook goed voor ons, we 
konden de 1-3 scoren. De 
euforie duurde niet lang, 
want Hodena kon vrijwel 
meteen terugscoren. 
Daarna was het Hodena 
al wat de klok slaagt. De 
ene kans na de andere 
voor Hodena, en alles 
werd tegengehouden 
door onze keeper. 
Uiteindelijk lukte het dan 
toch om een doelpunt te 
maken, de gelijkmaker was een feit. Maar daarmee verminderde de druk 
niet, integendeel. Hodena voetbalde de kansen bijeen, maar onze 
keeper speelde een ijzersterke wedstrijd, hij ranselde de ene bal na de 

andere uit zijn doel. En dan 
gebeurde het ondenkbare, 
even voor affluiten scoorden 
we 3-4. Nog even te gaan, 
en Hodena zette alles op 
alles. Het leek of er geen 
einde kwam aan de 
wedstrijd. Door de constante 
druk van Hodena vielen er 
gaten achter hun 
verdediging, en dit hebben 
we optimaal benut, het werd 
nog 3-5.  
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Hier bleef het bij en de finale was een feit en achteraf is er nog goed 
gevierd in de wachtzaal. Ook hebben we een sportieve revanche 
genomen op de blamage van vorig jaar. 
 
FINALE: OW – EM !!! 
 
De finale van de zaalvoetbalcompetitie is aangebroken. Een kans om 
revanche te nemen voor de verloren wedstrijd in de groepsfase. En 
natuurlijk een uitstekende gelegenheid om de gezellige EM-sfeer naar 
buiten te brengen. Sfeer was er zeker, dat zullen ze daar wel geweten 

hebben. We maakten meer lawaai 
dan de supporters van een 
gemiddelde eersteklasser in België. 
Met een aantal claxonnekes 
konden onze supporters, met 
zotten Boogie op kop ☺, zich eens 
goed laten gaan. En als top of the 
bill was er dan ‘den Dimi’ met 
zijnen basdrum om het spelleke 
compleet te maken. Genoeg 
randinformatie, we zullen nu maar 
over gaan tot het wedstrijdverslag. 
Voor de wedstrijd al was duidelijk te 
zien dat den OW zich beduidend 
had versterkt t.o.v. de vorige 
ontmoeting. Dit was ook duidelijk te 
merken op het veld. De eerste 
minuten was de druk op ons doel 
enorm. Het duurde dan ook niet 
lang eer de eerste doelpunten 

vielen. Na de 2-0 werd stilaan het evenwicht hersteld en we konden ook 
enkele grote kansen optekenen. Een sterke doelman van den bouw hiel 
zijn netten en zo bleef onze teller op nul staan. We gingen de rust in met 
een 2-0 achterstand. Geen nood, er was nog niets verloren. Tijdens de 
rust kwam senior Sam, samen met Bartje, ons extra aanmoedigen. 
Na de rust begonnen we goed, de peptalk had blijkbaar geholpen. We 
konden snel scoren, 2-1. De euforie duurde niet lang want het stond snel 
3-1. Nog steeds was er niets verloren, en we gingen er vol voor. Met 
resultaat, want niet veel later stond het 3-2. Daarna ging het spel weer 
goed op en neer, zonder dat er doelpunten vielen. Even later was het 
wel raak den bouw, 4-2. Ze bleven maar komen, met gevolg dat ze over 
ons heen walsten en een 5-2 was het resultaat. Het begon stilaan een 
verloren zaak te worden, maar daar wilden wij niet van weten en zetten 
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prompt een slotoffensief in. Met succes, het werd 5-3. We bleven maar 
druk zetten op de tegenstander, maar zij vingen ons goed op. Door zeer 
hoog te spelen vallen er natuurlijk gaten achter de verdediging en we 

werden in het slot 
van de wedstrijd 
nog koud gepakt 
op de counter, 6-3. 
Dit was meteen 
ook de eindstand.  

Niettegenstaande 
deze nederlaag 
hebben we ons 
toch goed 

geamuseerd, 
zowel op als naast 
het veld. Achteraf 
was er dan nog 
een feestje in het 
palladium, het vat 

van den bouw gaan ‘afzuipen’. 
Toch wil ik nog de spelers bedanken die er mee voor gezorgd hebben 
dat we zover geraakt zijn. Alsook de supporters die ons tijdens de finale 
luidkeels zijn komen aanmoedigen. Bedankt!  
We deden dit jaar een tikkeltje beter dan vorig jaar, hopelijk kan de 
spocul van volgend jaar de voetbalbeker wel binnenrijven. Maar eerst 
moeten we nog onze titel verdedigen in het volleybalkampioenschap in 
het tweede semester. Hopelijk kunnen we op jullie rekenen om de eer 
van den EM weer hoog te houden. Geïnteresseerd? Spreek mij aan of 
een ander praesidiumlid, of neem een kijkje op de website. De eerste 
wedstrijd vindt plaats op woensdag 14 februari 2007 om 22u30 in 
sporthal Leyland in Sint-Katelijne-Waver.  
 
Vets Steven 
Spocul EM-kring 2006-2007. 
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Als laatste activiteit van het vorige semester zeker niet de minste. We 
besloten om de grenzen van onze stad-der-bloemkolen nog eens te 
verleggen en trokken naar een studentenstad. Wie studenten zegt, zegt 
onder andere Leuven, en daar ging het tripje dan ook naartoe. Het einde 
van het eerste semester betekent ook dat de eindejaarsfeesten dichter 
komen, en zo ook allerhande kerstmarkten. In Leuven was dat niet 
anders en we b
vroege avond 
kerstmarkt 
inspecteren
onze kring en 
daarna een TD of 
facbar van d
plaatselijke 
studenten onve
maken. Het weer 
zat gelukkig me
het regende 
hoewel het koud 
was kon dat de pre
zeker niet meer 
bederven. Na de 
drukke kraampjes wat bezocht te hebben en te beseffen dat er 
ongelofelijk veel nutteloze dingen verkocht worden op zo’n kerst
hielden we halt aan een groot kraam met jenever en glühwein. De wein
en jenever werd rijkelijk aangevoerd en het kringlied luidkeels ingezet. 
Een bepaalde voorbijganger, waarschijnlijk van een iets minder 
gesofistikeerde richting als de onze, vond het nodig op te merken
mensen met linten zeker aan een miss-verkiezing mee doen. Deze 
jongen heb ik dan ook vriendelijk verzocht mijn nummer op te schrijv
als hij nog wou af spreken met een miss en toen hield hij het voor 
bekeken. De kerstmarkt liep op zijn einde, de kring werd door de 
organisatie in twee gesplitst door dranghekken (waren we dan zo 
gewelddadig ☺ ?) en na een kleine discussie vertrokken we heren
naar HDR, oftewel huis der rechten. Het café zat stampvol zoals 
gewoonlijk en na wat geduw en getrek wisten we ons plaatsje te 
bemachtigen op de dansvloer. De glühwein deed zijn werk en de 

esloten een gecombineerd bezoek te organiseren. In de 
de 
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verlichte geesten van de EM-mers lieten zich volledig gaan. Na ee
uurtjes hielden we het daar voor bekeken en verhuisde het feest naar 
‘den Exit’. Ok, tis een johnny-café, of staat er toch voor bekend, maar d
sfeer was zeker niet minder. De glühwein had plaats gemaakt voor 
smakelijke stella’s en het feestje ging lekker door. Voor sommigen, 
waaronder ikzelf, was dit café het einde van de rit. Vroege lesuren 
dwongen ons terug naar huis te keren. Een paar mensen hielden he
even uit, maar ook dan keerden zij terug. Het feit dat er niet al te veel 
foto’s zijn bewijst dat onze feestleider het ook naar zijn zin had. Het wa
op zijn minst een geslaagde activiteit te noemen, met een mooie 
opkomst en een waardige afsluiter van het eerste semester. Tot d
volgende editie…in een andere stad! 
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De meeste EM-mers zullen dit al weten maar speciaal voor onze nieuwe 
leden nog eens aanhalen dat wij (met dank aan Philip, onze feestleider) 
een schitterende website kunnen rechthouden. Er zit een forum aan 
verbonden dat op zijn pootjes begint te staan. Examenvragen, grappige 
anekdotes of foto’s uit de les, zever…er is van alles wat te vinden op het 
forum! Neem dus zeker een kijkje, registreer je en laat iedereen 
meegenieten van je avonturen op De Nayer! 
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Week Datum Activiteit

22 wo 14-02-07 Pannekoekenbak 
      
24 za 03-03-07 Paintball 
      
25 wo 07-03-07 Schaatsen (6 kringen) 
      
25 vr 09-03-07 Weekend 
      
25 za 10-03-07 Weekend 
      
25 zo 11-03-07 Weekend 
     
27 di 20-03-07 Sponsoravond 
      
31 wo 18-04-07 Bezoekerscantus 
      
32 do 26-04-07 TD (met E en Utopia) 
      

33 wo 02-05-07 
Vatenmarathon (met de 
kringen) 

      
34 vr 11-05-07 Campagnecafé 
      
35 wo 16-05-07 Verkiezingscantus 
      
41 vr 29-06-07 Barbecue 
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