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Redactor Dixit

Besïe EM'ers,

Het qcodemiejaar zit er weer op ende stucienten kunnen weer -al
don niet- opgelucht odemhqlen.

Onzeherwonnen vrijheid wordt zools elk joor gevierd met de
beste borbecue von 't joor, qls kersverse redoctor ben ik don ook
vereerd op deze hoogdog mijn eerste EM-merke te mogen
voorstellen.

Een EM-merke dot zools dot hoorï de hoogtepunten von het
voorbije jaor bevot: Activiteiten in ons exotische Sint-Kotelijne-
Wover, moar net zo goed verslogen von buitenlondse studiereizen
ensrages. Nee. EM'ers von De Noyer hebben welbegrependat
ingenieur worden meer is don prei en tomoten tellen en goon don

ook groog buiten onze geliefde groentestreek ervaringen opdoenl

Mijn eerste voorwoord beëindi9 ik groog door jullie sllemool een
plezante vokontie te wensen, want We waren bijna echt vergeten
hoe schoon de zomer wel kan zijn.

Joos Knopen

Redoctor'09-'10
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Proeses Dixit

Beste mede-EM'ers,

Tempo fugiïl

Deze Loïijnse spreuk is de perfecte somenvotting van het
voorbije jaor. De Romeinen wisten ol dqt de tijd vliegt moor nu

hebben we zelÍ des te meer oon de lijve ondervonden.

De lessen. proleclen, lobo's. werkjes en de onvermijdelijke
exomens volgden elkoor in ijltempo op. Gelukkig vonden er af en

toe nog wqt octiviteiten ploats en doorvon kon je in deze edíïie
van het EMmerke don ook enkeleverslagen terugvinden.

Doornoost zijn er de belevenissen vqn 3 EMers die hun geluk voor

even in het buitenlond gezocht hebben.

En oJs je even niet weet wot doen brengen de sudoku's en de
cortoons misschien de nodige tijdvulling.

De website (www.em-krino.be) is 5 weken oífline geweest moor
gelukkig was deze opnieuw bereikboor ver voor het begin von de
examens. Vele hebben don ook gebruik gemookt von de reeks
exomenvrogen op ons forum. Bij deze zou ik don ook alle
studenten willen bedonken die hun steentje hebben bijgedrogen
bij het uitbouwen van onze verzomeling!

Of je een verre reis geplond hebt of thuis blijft, geniet van je
welverdiende vokqntie!!

Jqn Bens

Proeses'09-'10

- is een jong ('2004) en sterk groeiend bedrijf.

- is een systeem-integrator gespecialiseerd in turn-key
project en, o.o. i n tonk-terminols.

-heeÍteen ruime klontenkring in de Antwerpse en Gentse
hoven, moor ook internotionool.

- fs toonoqngevend in de industriële automotisering.
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Het Praesidium

Jon Bens

Prseses

Korlien Luytens
Vice-Praeses

Jon Bens

Cursusdienst

Thomos Nuyts

Quoestor

Kothleen Doniëls

Ab-Actis

Joos Knopen

Redoctor

0498/830944
proeses@em-kring.be

vice-praeses@em-kri ng.be

cursusdienst@em-kri ng.be

guoestor@em-kring.be

qb-octis@em-kring.be

redoctor@em-kring.be

Beckhoff verwezenlijkt open ouïomotiseringssystemen gebaseerd

op PC besturingstechniek. Het productossortiment bestrijkt
industrie-PC's, T./O- en veldbuscomponenten. oondrijftechniek en

outomotiseringssoftwore. Producïen die qls ofzonderlijke
componenten of geintegreerd in een compleet en noodloos

besturingssysteem kunnen worden gebruikt, zijn voor olle
industrieën beschikboar. De Beckhoff filosofie van de "New

Automqtion Technology" stoot voor universele en open

besturings- en outomotiseringsoplossingen die wereldwijd in een

grot e v er s chei denheíd von versch i I lende toepassi ngen wo rden
gebruikt, goonde von CNC-gestuurde werktuigmochines tot
int elligent e gebouwoutomotiseri ng.

ffiffiffiffiffiffiHffi New Automation Technology
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[*et Krin g-!_!ud Pouwels Trafo:

De Pouwels Groepbehoort tot de wereldtop in de productie von

de driefosige ïronsformqtoren voor heï tronsport en de

distributie von elektriciteit. De Groepheeft
productievestigingen en verkoopkontoren op drie continenten,
beschikt over een wereldwijd netwerk von commerciële ogenten

en telt klqnten in meer dqn 135 londen.

Momenteel stelt Pquwels bijno 2O0O mensen te werk en hoolt een

omzet von 325 miljoen Euro. De recente overnome door Crompïon

Greaves Ltd. biedt de Pouwels Groep belongrijke
groeiperspectieven op vlok von diversificatie en

totaoloplossingen.

De productievestiging Pouwels Trofo Belgium N.V., gevestigdte
Mechelen, is de bokermot von de onderneming en stelt bijno 750

mensen tewerk, die somen joorlijks zo'n 60OO tronsformotoren
bouwen.

Door Patrisk CheYns

Wii uurheÍf 
en de stem, wij zijn den EM

Iqj"r;sursstudenïen von De Noyer

ElJ1rr'rtt't, mechqni56h, wij kunnen olles oon

f1 6,;n6usfrte 
loten wii nog von ons horen!

Ref:
Den ÉrlÀ 

vívot, 6"n El/\ crescot Den El/\ floreot nog

lo6qE; Wíj houds6 von het bier En we moken veel

plelier Deze Ja"en zullen wij nooit vergeten!

Wi i 6linken 
f esoom en wíi zingen tesoom Bij ons doe ie

^"1," 
do, llokksn EM-kring somen sterk, nu en later op

h"t wrrl. 
1nze vTi"n6schopsbond goot nimmermeer

vepl6lenl
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fo Vivat

Io vívqt! io vivot!
Nostrorum sanitos!

Hoc est amoris poculuml

Doloris est ontidotum!

Io vivot! io vivot!
Nostrorum sonitos

Dum nihil est in poculo.

fom repleotur denuol

Io vivot! io vívot!
Nostrorum sonitos
Nos iungit omicitio,

Et vinum proebet goudio.

Io vivatl io vívotl
Nostrorum sonitos

Est vito nostrq brevior,
Et mors omoro longior.

Io vivot! io vivot!
Nostrorum sonitos

Osores nostri pereant!
Amici semper floreontl

Io vivot! io vívot!
Nostrorum sonitos

fam toto Acodemio,
Nnhí<errm nmo* oatvlia
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Siemens:

I Het Duitse elektronicoconcern Siemens heeft zes
I lernoctiviteiten. De divísie Informotion & Communicotions

I tevert (mobiele) netwerk- en communicotieopparotuur en ict-
I' diensten. De Automotion & Control divisie levert producten,

systemen en diensten op het gebied vqn industriële
outomqtísering, automotisering voor grote gebouwen (bv.

klimqotbeheersing, beveiliging), en luchthoven- en

postlogistiek.

ïot de Power-octiviteit von 5iemens behoort het produceren von

diverse turbines (gos, stoom, wind) voor de opwekking von

elektriciteiï, en systemen voor heï tronsport vqn elektrische
energie. De ofdeling ïronsportotion fobriceert elektrische

tronsportvoertuigen zools treinen, metro's en troms en

bijbehorende outomotiseri ngssystemen. Medische opparotuur
wordt ontwikkeld door de divisie Medicql. Producten zijn onder

andere scanopporatuur (MRf , ultrogeluid),
potiëntbewokingssystemen en oncologische opporoten. fn divisie

Lighting is Siemens met Osrom actief in de productie van lompen

en dergelijke.

ffiffi ffiffi%#ffiffiM*ffi
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fk vind het moeilijk om 5 moonden ssmen te votïen in een korte tekst,
zoveel te zeggen en zo weinig ploots.

Februori 2008: fnternoïionole ovond op De Noyer. fk wos ol long

geinteresseerd om noor het buitenlond ïe gaan, moor no deze avond begon
het echt te kriebelen. De keuze viel uiteindeli jk op zweden ( zelf franse
cursussen schrijven zog ik niet zitten en Spoons kon ik niet O). En

Zweden waren de lessen in het Engels.

Het schooljaar begon er eind ougustus ol dus veel zomervokontie hod ik
niet. De iatensieve toolcursus die eroon voorof ging wou ik ook zeker
meedoen.

Eind juli zot ik ol in de outo onderweg naar Zweden met Linkoping ols
eindbestemming (200 km ten zuidwesïen van Stockholm ).
Er zoten ongeveer 650 Erosmusstudenten in Linköping dus meer don
genoeg mensen om te leren kennen. Voor dot de lessen begonnen. hod ik
een 3 weken lang een intense Zweedse cursus. Daï deed ik voorol om wot
mensen te leren kennen want ze kunnen door ollemaol perÍect Engels.

Missie gelukt wont hod ol ineens een groeple vrienden woor ik uiïeindelijk
olles mee somen deed.

Mijn sfudentenleven als erosmusser in zweden kon beginnen. ESN, de
organisatie in Linkoping voor de buitenlondse studenten, organiseerde
octiviteifen om Zweden te leren kennen. Zowel de geogrofische plaatsen
ols de gewoontes.

de universiïeit
Er woren in Linköping ?grote campussen. Compus Vollo, woor ik zot, wos

voorol wetenschoppen/ wiskunde gesilueerd. De lessen waren in heï
engels, wa'f een hele oonpassing v?oeg. Moor uiïeindelijk viel dat goed

mee.
Ik heb vokken genonen zoals Large Technicol Systems ond the

Environment, Airplone Design, Product Development, Hydroulic Servo
systems.

De zweden zijn erg bekend om hun groene gedochten. 'Wost
incinerotion" is door heel bekend. Ter verduidelijk dot is ofvol von de
mensen verbronden en dooruit elekïriciteiÍ en wormte hqlen voor de
huizen. Dit bedrijf heb ik enkele keren bezocht met school.

18

Mi jn studentenleven -uiïjes
Mijn mooiste moment wos het reisje noor Kiruno, het hoge noorden von

Zweden. Mel een bepenkï vriendengroepje hebben we ons gewaagt

oon de 18uren rit met de nochïtrein. Prochtig witte bomen en

bevroren rivieren. Deze 3 dogen in de natuur bii -15 graden wos

fontostisch met de hondenslee ols hoogtepunt. De 2 dagen met de

sneeuwscooïer wos ook een niet te vergeten moment.

Kotleen
Doniëls 3Ba EMEM
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ö'uer -leef t een sïud ent twee moond

-Suninome?

fets meer don een joor geleden kwom de vroog; "Wie wilt er een projecl
doen oon heï Noïuurtechnisch fnsïituut in Surinome?" No wot wikken en

wegen ben ik begonnen oon de onoverzichtelijke papierberg om

uiteindelijk deze zomer te vertrokken 4 Augustus stond ik in Schiphol te
wochten op mijn vliegtuig. Nog een loatste blik door het room en ik was

vertrokken...
Twee maond ben ik sioge goan doen in Suriname, heb ik het land ontdekt
en de cultuur opgesnoven. Om uiteindelijk met een dubbel gevoel terug in
België aan ïe komen, een gevoel von ofscheid en blij weerziens. Hoe
ervoorï een student, iemond zools ik doï ovonïuur in Surinome?

Project
Heï doel von het project wos een ïweedehonds verbrandingsoven terug
gebruikskloar moken door oude onderdelen te vervangen oÍ te herstellen,
de oven lerug weersbesïendig moken en een schouw (en vuurvost
materiool) loten komen en deze instolleren op de oven.

Somen met de dieseltonk ontbrok et nog een primaire bronder en de
bijbehorende elektronische sturing.
De controller moest oon de hond von de gemeten temperotuur in de
verbrondingsoven de stookoliebronder schokelen. Verder moet de
controller ïoegongsluiken von de oven vergrendelen en bepoalde
veiligheidsïijden (wochtti,lden) bewoken.

De oven moet opgestort worden en de goede werking von controller moeï
nogekeken worden.
Aon de hond von onolyse van de rookgossen en het residu von het
verbronde ofvol zol moeten nogegoon worden of de verbranding goed is.

Zonodig moeten er oonpossingen gebeuren.
De verbrondingsoven mog geen hinder veroorzoken bij de buurtbewoners
en er moet oangetoond worden dot olles veilig werkt"

Wegens tijdsgebrek kon ik geen tesïen uiïvoeren dus de rookgosonolyse

zol in een vervolgproject moeten worden opgenomen. Dot tijdsgebrek zol
snel duidelijk worden als je eens noor de bijgevoegde foto's kijkt.

20

Verblijf :
Het zou moor zonde zijn om twee rnoond in een land te zijn zonder er iets
von de hebben gezien. Moor in een klein ortikel is het onmogelijk om olles

neer te schrijven wot ik heb gedoon. Me'l een kort overzicht von wot
sfeerbeelden zal ik veel duidelijk maken:

--..sm r fl
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Op een zondogmorgen, 31 oug, vertrok ik noor Brussel om door de ICE
(Duitse versie van Tholys) noar Nijrnberg te nemen. Notuurlijk hod ik hef
verkeerde vertreksïotion gekozen dus jo, je kon het ol roden, trein
gemist. En ja, zoveel lreinen richïing Duitslond zijn er niet dus we zijn
dan moar terug noor huis gegoan. No veel boeh en boh ben ik don toch zes

uur loter om'fwee uur 's nochts oongekomen. De eerste weken waren
vanzelf sprekend sponnend. Alles nieuw, nieuwe tool, nieuwe mensen,

nieuwe vrienden. De eerste vier weken waren er taollessen 's morgens.
Door woren notuurlijk veel buitenlondse mensen en door is ol snel de harde
(feest)kern ontsïoon. Omdoï we in de nomiddog vri,1 hodden konden we ol

snel de stod verkennen en veel terrosjes doen. Don kwomen we voor het
eersï in contoct met de al oude troditie, 1e roodt het ol, bier, liters, liters
bierl
Het oonbod wos en is nog oltijd onuitputtelijk. En jo olleen moar holve

liters, of zelf s kleine vootjes. No die vier weken hodden we een weekje
verlof. Don bezoek von het thuisfronï over de vloer gekregen. Don wos

het tijd voor het serieuze werk. School.

Mijn eerste les wos een romp. Op moondog morgen in een oud lokool.

Sïrossefohrzeuge bij Her Bouchord. fk verstond er nouwelijks iets von

aangezíen hij een plootselijk diolect had en ol op leeftijd wos. De lweede
les wos gelukkig al beter. Proper Duits en een mooi opgesïelde cursus. fk
denk dot het oontol lessen toch ieïs minder was ols bij ons. Moar omdot
het in het Duits te doen was vroeghet toch een extro insponning. Ik heb

ook oltild de slechte gewoonte om te knikkebollen in de les. En in

Duiïslond wos dot nieÍ onders. Dot heeft me echt ïoch een poor groppige
gesprekken opgeleverd en nieuwe vrienden.
De eersle weken op kot woren rustig. De Duifse studenten woren nog niel
echt ingetrokken moor toch wqs onze keuken ol een mesthoop.

Ongelooflijk, en notuurlijk al die rommel wos von niemand. Moor nodot
mijn buurmeisjes ingetrokken woren, is het toch langzoom maar zeker
veranderd, in de goeie richting natuurlilk. fk zot in een grote woonblok,

die verbonden wos met een andere grote woonblok door een kelder, somen

Dutzendïeich genaomd, noan heï nabijgelegen meer. fn de kelder was

onder ondere ook een bar. Geopend op moondog en donderdog en soms in
het weekend. Elke 'wohnheim' hod zo'n bor en was meestol op een andere

23



dag geopend. Resultoat: ik wos niet veel thuis en geld had ik nooit ïe veel.
Een hord levent je ols je het mij vroogï.
Tijdens het joor zijn we ook met de internotionole sïudenten noar Proog,

Wenen en Solzburg geweest. De trip noor Wenen hebben we gedaan mei
de ouïo, een gehuurde Qpel ZoÍira, een oliestoker, met moor 400 km op

de teller. fk ben joloers op de Duitse wegen, ongeloofliik. Wot hier
verboden is, is dqor de normoolste zaak. Een plezier om te rijden, ol log

dot misschien ook oon het rustige verkeet. En jo, in België is het gewoon
niet mogelijk.
Het schooljaor vloog voorbij, deÍeestles volgden elkoor in sneltempo op.

Elk weekend gingen we tot's morgenvroeg de stod in. En op zondag 9in9 ik
meestol mountoinbiken, meegepakl von ïhuis. ïn de buurï vqn de
dierenïuin woren e? een poat porcourïjes woor ik zelfs voor terug
deinsde. Wel een plezier, olfijd heï bos in en als het genoeg geweest wos
don begon ik de we9 noqr huis tetug te zoeken. De ene keer ging dot ol
beter ols de andere.Zwemmen deed ik ook elke week. Desondanks kwomen

de kilootjes er langzoom maar zeker bij. Maor door heb ik eigenlijk nooit
echt lost von gehod, vroog moar oan de vrouwelijke bevolking doar. Jo, ik
heb door eenpoat leukemeidenlerenkennen. Von over dehelewereld.
Alleen de Aziaten bevielen me niet zo, raat volkje, echt woor. Tijdens de
kerst- en Nieuwjoorsperiode ben ik een dikke week over huis gekomen om

iedereen even terug te zien. Moor dit wos von korle duur. Net ols hier
begonnen de examens daar.Gedoon met de preï. Acht exomens voor de
boeg. Score: 6 op 8. Geen ramp, wel spijïig en met complicoties tot
gevolg. En jo, ik moet jullie woorschijnlijk niet vertellen dot het de
lootste ïwee weken olle remmen los wosl

Thomos De Bleser
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