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Praeses Dixit 

 
Beste EM-mers, 
 
Het eerste semester begint te korten. We hebben genoten van een 
hele waaier aan activiteiten. Zoals onze gezellige EM-Cafés in de 4 
Wegen, de bowling, de karting waar een boom omver werd 
gereden, de wijn-konijn cantus, etc. In de voetbal competitie 
hebben we spijtig genoeg niet genoeg wedstrijden gewonnen om 
door te stoten naar de finales. Bij de volleybal moet dat beter! 
 
Voor het einde van het semester hebben we nog één laatste 
activiteit te gaan. Op vrijdag 16 december houden wij het laatste 
EM-Café van 2011. Kom er gerust eentje drinken. 
 
Spijtig genoeg komt die duistere periode met examens er daarna 
weeral aan. 
Hierbij neem ik graag even de tijd om iedereen veel succes te 
wensen. Zoals altijd kan je op ons forum terecht voor voorbeelden 
van examenvragen zoals ze afgelopen jaren gesteld zijn. 
 
Ik weet dat de examenreeks een zeer drukke periode is, maar 
vergeet zeker niet je cursussen tijdig te bestellen. Vanaf dat dit 
mogelijk is, krijg je zeker nog een mail. 
 
Dan sluit ik hierbij af en wens ik iedereen een prettige 
kerstvakantie! 
 
 
Dixi, 
Geert 
Praeses 2011-12 
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Redactor Dixit 

 

Beste EM-mers, 

Het is eind december. Spijtig genoeg is het moment van de waarheid bijna 
aangebroken. De tijd dat we allemaal op de proef worden gesteld, amper 
slapen, ‘mental breakdowns’ hebben, vloeken dat het er niet iets sneller in 
raakt dan nu het geval is en vervolgens smeken om iemand die ons bij de 
haren uit de zetel komt trekken, zodat er toch nog IETS van terecht komt. 
Met andere woorden, de desperation hijgt in onze nek! Of heb ik het nu 
alleen over mezelf? Gelukkig houden onze docenten rekening met onze 
labiele toestand en geven ze ons op het laatste moment nog allerlei 
amusante taken, testen en deadlines zodat we tenminste onze gedachten 
hier nog even kunnen afhouden en met niet al teveel stress aan onze blok 
moeten beginnen.  

Tegelijkertijd kunnen we ook uitkijken naar de gezelligste periode van het 
jaar. Kerstmis en Nieuwjaar! Binnen warm, buiten koud, eten, liquor en      
–  Gun het ons, God!  - SNEEUW! De cadeautjesberg begint te groeien, 
meisjes halen hun mooiste kleedjes boven en jongens hun 
onweerstaanbare charmes. Maar eerst nog één EM-merke. Een beetje 
tijdverdrijf, een EM-babe, enkele terugblikken op activiteiten en speciaal in 
de Spotlights omdat dit blijkbaar zijn laatste jaar aan de Nayer is, onze 
enige echte: Mr. Schepers! 

Voor de mensen die nog een laatste keer ene willen drinken op de 
gezondheid van den EM,  vrijdag 16 december is het laatste EM-café van 
dit jaar. Hopelijk zien we jullie allemaal dan! 

Super veel succes iedereen! En vergeet jullie vriendin (of vriend) er niet op 
te wijzen dat ze jullie in de watten moet leggen deze periode! 

Laurien Van den Broeck, 
Redactor 2011-‘12.  
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Schijt je rijk 7/12/2011 

 

Schijt je rijk was dit jaar niet echt een groot succes. Het regende 
verschrikkelijk en tot overmaat van ramp is onze tent helemaal 
‘verscheurd’  door  de  wind.  Gelukkig  konden  hotdogs  en  jeneverkes  
ons warm houden! Ikzelf probeerde de kersen, citroen en een 
gewoon witteke. Drie jeneverkes waren blijkbaar al wat te hoog 
gegrepen   voor   mij,   want   van   de   twee   labo’s   (stuurtechnieken   en  
wisselstroommotoren) is er hierna niet veel meer van terecht 
gekomen. Na  een  zeer  korte,  maar…  zeer  spannende  tijd  had  onze  
nieuwe EM-mascotte  ‘Jeremy’  zijn  pakketje  ‘ge-delivered’!  
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Het was Vincent de Rore die met de eerste 
plaats ging lopen en dus onze mini laptop 
mocht opeisen. Erik Thijs won de 2de prijs en 
Jeremy Pottie won de prijs voor de meeste 
vakjes. 

 

Onze ULTRA schattige Shetler was 
geboren om in de spotlights te staan. Hij 
poseerde mooi voor de camera, sloeg te 
pas en te onpas eens op hol, hinnikte als 
hij niet genoeg aandacht kreeg en 
schoenen konden ook maar beter niet te 
dicht in zijn buurt komen. Wie heeft er 
nog een koe nodig? 
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Kringlied 

 

Tekst: Patrick Cheyns 
Wijze: Loch Lomon 

 

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! 

 

Den EM vivat, den EM crescat 
Den EM floreat nog lange! 
Wij houden van het bier 

En wij 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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lo Vivat 

 

lo vivat! Io vivat! 
Nostrorum sanitas! 

Hoc est amoris poculum! 
Doloris est antidotum! 

lo vivat! Io vivat! 
Nostrorum sanitas! 

Dum nihil est in poculo, 
Lam repleatur denuo! 

lo vivat! Io vivat! 
Nostrorum sanitas! 
Nos iungit amicitia, 

Et vinum praebet gaudia. 

lo vivat! Io vivat! 
Nostrorum sanitas! 

Est vita nostra brevior, 
Et mors amara lungior. 

lo vivat! Io vivat! 
Nostrorum sanitas! 

Osores nostril pereant! 
Amici semper floreant! 
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Het Praesidium 
 

 

Praeses 

Geert De Schutter 

MAEMAE 

praeses@em-kring.be 

 

Vice-Praeses 

Samanta Daneels 

MAEMEM 

emkring.vicepraeses@gmail.com 

 

Quaestor 

Robrecht Sol 

1PBEM1 

quaestor.em.kring@gmail.com 
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Feestleider 

Frederik Heylen 

MAEMAE 

feestleider@em-kring.be 

 

Redactor 

Laurien Van den Broeck 

3BaEMEM 

redactor@em-kring.be 

 

 

 

Spocul 

Christoph Zanon 

2BaEM 

spocul@em-kring.be 
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Karting 10/11/11 

De karting op 10 november was een succes. Samen met twee 
mannen van mijn klas (Leszek Liksza en Nelis Vandermeiren) 
kwamen  we  om  half  acht  aan  op  het  terrein  van  ‘Antwerp  Karting’. 

 

 Na  tien  minuten  stelde  ‘den  Bens’  mij  
voor aan een zeker Niki Wera. 
Blijkbaar komt hij hier elk jaar de 
trofee in pikken met zijn maten. Ik zelf 
was super zenuwachtig en dacht dat ik 
er niks van ging terecht brengen. Maar 
ik zeg hem dat ik misschien wel een 
‘karttalent’  ben  en  zijn  eerste  plaats  ga  
inpikken. Hier kan hij duidelijk niet 
mee lachen. Hij bekijkt me even met 
een  wrange  glimlach  en  zegt  iets  in  de  trend  van:  ‘Ja,  wie  weet…’  
Maar  aan  zijn  blik  zie  ik  dat  hij  eigenlijk  bedoelt:  ‘Yeah,  right!  Bring it 
on,  Bitch!’ 
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 Wow, vanavond is het hier menens en nog zenuwachtiger dan 
tevoren ga ik even bij Samanta, onze vice-praeses, aan tafel zitten. 
‘Geen  zorgen’,  zegt  ze,  ’vorig  jaar  was  ik  ook  de  traagste…’  Met  de  
moed nog verder in de schoenen gezonken gaan we onze 
kartpakskes uitkiezen. 

 

 Ook Peter (Goossens) bevindt zich in het 
kleedhokje en terwijl Samanta de juiste 
maat probeert te vinden hoor ik hem nog 
net  zeggen:  ‘Ik  moet  zeggen…Ik  heb  ook  
ne  vrij  kleine!’  Freedom  of  speech  is  in  
‘den  EM’  dan  ook  regel nummer 1. 

 

 

 

Hierna volgt een korte toespraak 
van de eigenaar van het terrein. 
Hij  vraagt:  “Iedereen  is  bekend  
met karten? En ook met de 
regels?”  Iedereen  knikt  en  ik  
denk: ‘Is  dit  de  moment  dat  ik  
iets  moet  zeggen?’   
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Het moment passeert en de mannen van den EM begeven zich naar 
hun  ‘Kartautookes’.  Na  eventjes  opwarmen  begint  het  spel.  
Iedereen is in groepjes ingedeeld en het Praesidium vormt 1 team. 
Samanta was vorig jaar de traagste en nu ik ook nog eens als 
aanwinst…  We  zullen  het  er  goed  van  terecht brengen… 

 

 

Christoph Zanon is de eerste van ons 
team die de baan op gaat en ik moet 
zeggen dat het echt cool is om naar te 
kijken. Misschien valt het allemaal wel 
mee, denk ik. En ik besluit de volgende 
te zijn die het parcours betreedt. Grote 
vergissing!  

 

 

Ik geef veel te veel gas in de bochten en tot overmaat van ramp lijkt 
het alsof ik de bochten in het donker helemaal niet kan inschatten. 
Iemand van het Antwerp Karting team roept dat ik minder gas moet 
geven. Ik knik, maar blijk mijn voet niet onder controle te hebben, 
want ik leek alleen nog maar meer gas te geven. 
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Langs alle kanten 
wordt ik geramd, ik 
spin zeker honderd 
keer en riep er nu 
echt  iemand:  ‘Get  
off the road, 
jackass??!!’ 

 

 Ik besluit toch nog een toertje te rijden en na nog een keer geramd 
te worden en een laatste fatale spin slaag ik erin in de spookrichting 
terecht te komen! O-ow!!  Even  is  het  stil…  En  dan  komen  plots  alle  
mannen in volle snelheid op me afgereden. FUUUUUUUUUUCK!!! Ik 
zet me schrap voor een giga-ketting botsing en gooi gillend mijn 
handen in de lucht. Gelukkig slagen ze er stuk voor stuk in om me 
zonder kleerscheuren te passeren. 
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Dit is de laatste keer dat 
ik probeer te beweren 
dat vrouwen geen gevaar 
zijn op de weg.  Gelukkig 
lost Samanta me af.  

 

 

 

Met haar wapperende, rode haar is ze gemakkelijk van de rest te 
onderscheiden en tot mijn grote verbazing houdt ze de reputatie 
van  de  vrouwen  hoog!  Ik  ben  opgelucht  en  dankzij  enkele  martini’s  
kan ik me nu helemaal focussen op het supporteren. 
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Helaas kunnen we die Wera 
duivel niet verslagen en een 
tijdje nadat  iemand  van  ‘den  
EM’  een  boom’ke overhoop 
gereden heeft is het spel 
afgelopen. 

 

 

 

Ze zijn de terechte winnaars en na de prijsuitreiking wens ik hem 
proficiat en zeg ik hem dat hij er zich maar beter mentaal op kan 
voorbereiden dat die beker volgend jaar op MIJN nachtkastje staat. 
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                                    Babe-pagina          

Aan  den  bouw:  “Sorry,  mannen!  Kim  is  overgelopen  naar  den  EM” 

Met dank aan Nelis Vandermeiren. 
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 Hunk pagina                                     

Omdat  alle   ‘Hot  Santa’s’  gewoon TE gay waren voor het EM-
merke en niemand sexier is dan Hugh Jackman als 
Wolverine!!! Ohw  yeah… 
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Voetbal 30/11/11 EM vs. De Wesp 

Onze ‘Fiery Steeds’ tegen de mannen van de Wesp! 

Het eerste punt werd uiteraard 
gescoord door den EM! Maar 
hierna ging het van kwaad naar 
erger. Na de rust was het al 
snel was het 4-1 voor de Wesp. 
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Meteen reageerden 
onze mannen met een 
hevige attack! De ene 
aanval na de andere 
langs onze kant! Maar 
helaas tevergeefs. 

We hadden nochtans een zeer doordachte strategie gevonden. 
Waarom die niet werkte weten we niet. 

Vervolgens een laatste wanhoopsdaad door mijn klasgenoot, Glenn 
Behets, THE ROBOT! (zie rechtsboven) Maar zelfs DAT wist onze 
tegenstanders niet af te leiden. Met als gevolg 11-1 voor de 
Wesp…ok,ok…12-1!(Basterds!)



 

    
26 

 

De Sperma Oorlog 
Dit is ‘de Sperma Oorlog’ deel 2. Na een beetje feedback van de vorige 
editie ga ik het ditmaal veel korter houden. Hier zijn enkele korte feiten die 
jullie (hopelijk) nog niet hadden gehoord. Waarom kijken mannen zo graag 
naar porno? Waarom willen ze zo wanhopig dat hun vriendin klaarkomt? En 
waarom  zegt  een  verpleegster  haast  dwangmatig  dat  het  kind  ‘sprekend  op  
de  vader’  lijkt? Maar onthoud wel: We zijn niet allemaal evil! :) Enjoy! 

Kom dan toch, mens!                 
Waarom willen mannen hun vrouwen zo graag laten klaarkomen? Ok, 
iedereen hoort graag dat hij een beest is in bed, maar er is nog een 
achterliggende reden waarom mannen willen dat hun vrouwen het 
uitschreeuwen van extase. Het orgasme van een vrouw is namelijk een 
‘secret  weapon’.  Als  vrouwen klaarkomen, zuigen ze als het ware het sperma 
van de man naar binnen. En vervolgens 
bouwen ze er gedurende een bepaalde 
tijd een zure barricade omheen. Zodat 
het moeilijker is voor nieuw sperma om 
zich een weg naar de baarmoeder te 
vinden. Het sperma dat dus al in de 
vrouw zat bij het klaarkomen, zal een 
groot voordeel genieten. Dit sperma zal 
namelijk eerder bij het eicelletje komen 
en de vrouw kunnen bevruchten. Als 
vrouw kan je een bepaalde man dus het 
meeste voordeel geven.  

Maar helaas, mannen, als vrouwen niet willen klaarkomen, willen ze niet 
klaarkomen.  Misschien  vinden  ze  dat  je  leger  zo  al  genoeg  in  z’n  voordeel  is?  
Bewezen is dat vrouwen bij een minnaar makkelijker en vaker klaarkomen 
dan bij hun vaste partner. Dus, mannen, twee keer nadenken als ze zegt dat 
ze  ‘iets  met  de  vriendinnen  gaat  drinken’. 
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Dubbele dosis 
En om er nog een schepje bovenop te doen: een man die seks heeft met een 
vrouw die een vaste partner heeft, produceert twee keer zoveel sperma als 
normaal. Een normale ejaculatie bevat gemiddeld 300 miljoen 
spermatozoïden, de ejaculatie van een minnaar telt 600 miljoen 
spermatozoïden. Haar baarmoeder wordt immers bewaakt door blokkers 
(meestal misvormde, twee-of driekoppige spermacellen met bochels) en 
vechters (slanke, sportieve spermacellen) die voorbereid zijn om vijandig 
sperma uit te schakelen. Een spermatozoïde heeft een kop die uitgerust is 
met een chemisch herkenningsmechanisme. Zo kunnen ze hun eigen leger 
onderscheiden van een vijandig leger.  

 

Wanneer het leger van de vaste partner door de baarmoeder patrouilleert, 
checken ze elke voorbijganger om zeker te weten dat er niet stiekem één met 
de buit gaat lopen. Vanaf er een vijandige spermatozoïde wordt gespot zorgt 
een chemisch signaal ervoor dat alle spermacellen van het verdedigende 
leger worden geëvacueerd. Net zoals bij een zwerm wespen zorgt dit 
chemisch signaal voor een agressieve kettingreactie zodat ze allemaal 
veranderen in moordmachines. Ze  injecteren  hun  ‘vergif’  in  de  vijand  en  als  
dit nog niet genoeg is zullen ze zonder enige twijfel heel hun kop in de 
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tegenstander boren met hopelijk de dood tot gevolg. Wat is er mooier dan 
sterven voor hun koning? 

1.600.000 buitenechtelijke kinderen 
Het gevolg van die sperma-oorlog is dat er alleen al in Nederland 1,6 miljoen 
mensen rondlopen die buitenechtelijk verwekt zijn. En hoewel de meeste 
mensen een afkeer hebben van ontrouw, blijkt het toch dat tien procent van 
de mensen het resultaat is van overspelige seks. Tien procent. Dat aantal lijkt 
overdreven, maar tal van DNA-onderzoeken bevestigen dit percentage. 
Vandaar  dat  een  van  de  meest  gebruikelijke  ‘eerste’  zinnetjes  bij  de  geboorte  
is:  “Hij  lijkt  sprekend  op  zijn  vader”.  Blijkbaar een geapprecieerde uitspraak 
om beide ouders gerust te stellen. 

Chemische oorlogsvoering 
Volgens een recente studie in Engeland vindt maar liefst een op de 25 
bevruchtingen plaats terwijl zich in de baarmoeder van de vrouw sperma van 
tenminste twee mannen bevindt. Sperma herkent (zoals eerder verteld) de 
zaadcel van een andere man aan een andere chemische structuur. Als zo'n 
vijand ontdekt wordt, dan scheiden zij zuur af 
op de vijandelijke zaadcel. Die barst daardoor 
open en sterft. Vrouwen lokken maar al te 
graag een spermaoorlog uit in hun 
baarmoeder. Op deze manier kunnen ze er 
tenminste zeker van zijn dat het sterkste 
sperma wint en er een sterke baby uit zal 
volgen. De liefde is dus met recht een 
slagveld.  
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Zo kan het bijvoorbeeld dat een vrouw met een vaste partner een slippertje 
begaat wanneer het al een dag of twee geleden is dat ze met haar partner 
gevreeën heeft. Vaak gebeurt dit wanneer de vrouw bijna gaat ovuleren. 
Spermatozoïden kunnen enkele dagen overleven in de baarmoeder van de 
vrouw. Maar hoe langer ze er verblijven hoe zwakker ze worden. Wanneer 
dan een vijandig leger de baarmoeder binnen wordt gespoten zullen ze hun 
barricade niet lang meer in stand kunnen houden. Het nieuwe sperma is 
namelijk veel vitaler en bovendien veel talrijker. Ze maken het laatste 
verdedigende sperma af en vormen vervolgens hun eigen barricade. 
Wanneer de vrouw vervolgens terug seks heeft met haar vaste partner is het 
een oneerlijke strijd. Alle kanalen richting de baarmoeder zijn gesperd en als 
ze dan toch eindelijk een kanaaltje vrij gekregen hebben zal het al te laat zijn. 
De vrouw ovuleert en het spermacelletje dat het eitje als eerste zal bereiken 
zal die van de minnaar zijn. (Evil bitch!) 
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Give me some Porn!              
Overigens is het bestaan van de spermaoorlog ook de reden waarom veel 
mannen van porno houden. Zien = zin: als een man een andere man een 
vrouw ziet sexen, wordt hij daar opgewonden 
van. Wat  hij  eigenlijk  denkt  is:  ‘Wilt  diejen  boer  
eens plaatsmaken voor mij zodat ik da wijfke 
ook  eens  kan  insemineren!?’  Het liefst zou hij 
die vrouw dus zelf ook nog even nemen, om 
zijn eigen zaad een overwinningskans te geven. 
Het is dus hun natuurlijke instinct om in actie 
te schieten en voor de overwinning te gaan. 
Hoe langer hij namelijk wacht hoe meer 
blokkers de ingang van de baarmoeder kunnen 
sperren. 

 

Uit  het  gelijknamige  boek  ‘De  sperma  oorlog’  van  Robin  Baker  1996   
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Was ze! 

 

Mannen die hun handen niet wassen nadat ze hun 
jongeheer eens goed vastgegrepen hebben op het 
toilet is helaas nog zeer frequent. Maar met deze 
ultra   geile   lavabo’s   kan  dat   voorgoed   verleden   tijd  
zijn!!! Met nog een beetje extra elektronica in de 
billen en wat research naar geschikt materiaal een 
waardig  idee  voor  een  eindwerk…  iemand? 
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Total Raffinaderij 
Antwerpen 

Total Raffinaderij Antwerpen is de 
grootste, meest complexe 
raffinaderij van de Total-groep, en 
de tweede grootste raffinaderij in 
Europa. Door onze ligging in de 
Antwerpse haven kunnen wij 
producten verzenden via 
zeeschepen, lichters en 
pijpleidingen. 

Total Raffinaderij Antwerpen is een belangrijke schakel in 
het geïntegreerd petrochemisch complex van Total, dat 
ruwe aardolie tot kunststof verwerkt. Vanuit de 
Rotterdam-terminal MET lossen mamoettankers de ruwe 
aardolie. Deze ruwe aardolie, met zowel hoog als laag 
zwavelgehalte, wordt in de raffinaderij verwerkt en 
omgezet in hoogwaardige producten zoals benzines, 
diesel en kerosines voor de Europese en Amerikaanse 
markt, en in basisproducten zoals nafta, butaan en 
aromaten voor de petrochemie. 
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 Playground 

Makkelijk:  

 

 

 

Medium: 
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Moeilijk: 

 

 

 

 

 

 

 

Question and answer 
Wat is het toppunt van zelfvertrouwen? 

Een scheet laten als ge diarree hebt.  

Wat is de overeenkomst tussen vrouwenborsten en een 
speelgoedtrein? 

Het is voor de kinderen maar papa speelt ermee. 

Als ge een schaap wil neuken, waarom kunt ge dat dan het beste 
doen aan de rand van een clif?  

Dan hebt ge altijd tegendruk. 
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Three blonds on death row 
Three women are about to be executed for crimes. One's a 
brunette, one's a redhead, and one's a blonde. 
 
Two guards bring the brunette forward, and the executioner asks if 
she has any last requests. She says no, and the executioner shouts, 
"Ready . . . Aim . . ." 
 
Suddenly the brunette yells, "earthquake!!" Everyone is startled and 
looks around. She manages to escape. 
 
The angry guards then bring the redhead forward, and the 
executioner asks if she has any last requests. She says no, and the 
executioner shouts, "Ready . . . Aim . . ." 
 
The redhead then screams, "tornado!!" Yet again, everyone is 
startled and looks around. She too escapes execution. 
 
By this point, the blonde had figured out what the others did. The 
guards bring her forward, and the executioner asks if she has any 
last requests. She also says no, and the executioner shouts, Ready . . 
. Aim . . ." 
 
The blonde shouts, "fire!!" 

Filmpjes: 

Cocktail stealing monkeys : 
http://www.youtube.com/watch?v=pSm7BcQHWXk 

Voor de Harry Potter fans: 
http://www.youtube.com/watch?v=3ZW_dwd_WJY 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pSm7BcQHWXk
http://www.youtube.com/watch?v=3ZW_dwd_WJY
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Prof in de spotlights 
 

De meeste mensen kennen hem als DE professor van de twee 
gevreesde  vakken  ‘Dynamica  van  Systemen’  en  ‘Automatisering’. 
Hopelijk kunnen jullie ondertussen allemaal een Bode/Nyquist 
diagramma opstellen en zo niet, dan zou ik geen seconde langer 
wachten om hier werk van te maken. Via een vertrouwelijke bron 
heb ik namelijk gehoord dat hij dit jaar geen genade meer zal 
tonen! Ze zeggen ook wel eens dat hij een lichte voorkeur heeft 
voor de charmes van de dames onder ons midden, maar zeg nu 
eerlijk, wie kan hem dat kwalijk nemen? Vrouwen zijn namelijk 
nogal zeldzaam op en rond Campus De Nayer. Ik nam van de 
gelegenheid gebruik en kon hem overtuigen om voor jullie enkele 
vragen te beantwoorden die eens niet over regeltechniek gaan. 
Speciaal voor jullie: Mr. Schepers! 

1) Als u iets anders had moeten kiezen dan ingenieur, welke 
richting zou het dan geweest zijn? Waarom? 

Fysica, dit ligt in dezelfde richting. 
2) Is er ooit een vak geweest waarvan u dacht dat het u nooit 

zou lukken daarvoor te slagen? En zo niet, welk vak vond u 
dan echt verschrikkelijk? Waarom? 

Er is niet dadelijk zo een vak geweest, maar filosofie en 
organische chemie zijn toch voor mij verschrikkelijke vakken. 
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3) Wat is gedurende uw carrière aan De Nayer het meest 
memorabele excuus van een student om uw examen niet 
te kunnen? 

De student hoeft daar geen excuus voor op te geven, meestal is 
dat ofwel niet verstandig genoeg ofwel te lui. 
 
4) Welke drie (muziek) nummers vindt u goed? Waarom? 

Boer Bavo, kleine pagadder, pastorale. 
Dit zijn kleinkunstnummers. 
5) Waar kan men u op culinair gebied altijd plezier mee 

doen? 

Kip met appelmoes 
6) Wat lust u helemaal niet? 

Alle gehakt 
7) Indien u één dag een vrouw zou zijn, wat zou u dan doen? 

De lesbische uithangen. 
8) Wat doet u om volledig te ontspannen? 

Uitgebreide sauna nemen. 
9) Is er iets waarvan u nooit zou willen dat wij studenten het 

te weten zouden komen?  

Ik zou het niet weten. Ik denk dat ik op de EM BBQ wel alles 
vertel wat er te vertellen valt. 
10) Wat is uw lievelingsfilm? 

Ik kijk nooit of zelden naar een film. 
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11) Indien u een (machtige) persoon in de geschiedenis zou 
kunnen zijn, wie zou u dan kiezen? Waarom? 

Eender welke Vlaamse voorstander die Vlaanderen onder het 
juk van de voortdurende verdrukking gehaald heeft. 
12) Wat zou u doen indien u de lotto zou winnen? 

Hetzelfde als nu, misschien eens een nieuwe auto kopen. 
13) Wat vindt u een irritante eigenschap aan uzelf? 

Ik kan niet goed tegen gezag. 
14) Welke eigenschap vindt u dan weer best ok? 

Ik ben royaal en gemoedelijk tegenover de mensen waar ik mee 
omga. 
 
15) Wat is uw droomwagen? 

Een wagen dient om mee te rijden, niet om van te dromen. 
16) Welke eau de cologne gebruikt u (soms)? 

Moet ik in de kast kijken welk merk er staat. 

Vul volgende zinnen aan: 

Ik val nog liever dood dan…een  Belgische  vlag  te  dragen. 

Ik kan niet gaan slapen alvorens…???    Mijn  tanden  te  
poetsen??? 

Wat de jongens op De Nayer zouden moeten weten over 
vrouwen  is…dat ze niet te goed mogen zijn voor de vrouwen en 
dat ze de vrouwen toch nooit zullen begrijpen. 
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Wat de meisjes op De Nayer zouden moeten weten over 
mannen  is…dat mannen anders zijn en ze goed voor de mannen 
moeten zorgen. 

Wat  ik  echt  overrated  vind  is… misschien het te soft zijn van de 
huidige maatschappij. 

Wat ik niet onder stoelen en banken wil steken over Lessius 
is…dat het vergroten van de organisatie zeker geen verbetering 
van de werking is. 

EM  is  de  beste  richting  omdat…ze de meest algemene 
multidisciplinaire richting is. 
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Wijn-konijn-Cantus 1/12/11 

Onze cantus op donderdag 1 december kon 
niet anders dan slagen. Met een overvloed 
aan konijn, frieten en wijn en natuurlijk veel 
bezoekers was de avond goed van start 
gegaan. Buiten   onze   twee   docenten   ‘Mr.’  
Bens   en   ‘Mr.’   Verfaillie, hadden we 
vanavond ook een eregast! Mr. Schepers! 
Die lust blijkbaar ook wel eens een billeke! 
En van een estaffeteke is hij ook niet vies! 

Maar met Lore De Crom als tegenstander zag hij dat waarschijnlijk 
helemaal zitten. Of hij haar onder tafel heeft kunnen drinken is een 
ander  verhaal…   

 

Omdat  ‘den  EM’  zo  
dankbaar was dat er zich 
nog meisjes aan onze groep 
hadden toegevoegd is er 
speciaal voor onze gast, 
Lore, een liedje opgedragen.  
“Lore, Lore, Lore, Lore, 

schöne Mädchen gibt es 

überall; und kommt der 

Frühling in das Tal, grüß mir 

die Lore noch einmal, adé, 

adé, adé,und kommt der 

Frühling in das Tal” 
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Zij was natuurlijk heel geflatteerd toen 
enkele   jongens   zich   in   ‘onzen   bak’  waagden 
aan een dansje speciaal aan haar 
opgedragen. Maar je zou voor minder 
natuurlijk! 

 

 

De sfeer zat er ditmaal vanaf 
het begin goed in! Wouter, 
onze vorige praeses, is ook eens 
komen checken hoe onze 
huidige praeses het ervan 
terecht brengt. En buiten dat hij 
af en toe wat problemen had 
om zijn konijn binnen te 
houden sloeg hij er in om met 
wat   walibi’kes,   soixante  
neufkes en andere opdrachtjes 
onze   hyena’s   van   den   EM   wat 
in toom te houden. 
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Hieronder  nog  wat  sfeerfoto’s! 
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“Volgend semester allemaal komen, mannen!” 
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