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natuurlijk ook weer een nieuw Emmerke bij.
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Oef, we zijn er! Deeltwee van het academiejaar. En daar hoort
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Geen examens meer maar ook nog geen examenresultaten.
Niks om ons zorgen over te maken dus, dit is een van de
heerlijkste momenten in een studentenleven. Die goeie voornemens van vorige maand zullen we binnen enkele weken wel
in daden omzetten, laat ons eerst nog even nagenieten van
een -hopelijk- zinderende lesvrije week.
Of je nu met (of zonder) Ons Verbond bent gaan skiëen, je
met (of zonder) uw lief de zon opgezocht hebt, of je gewoon
thuisgebleven bent en je uit verveling uw Senseo in ProEngineer gemodeleerd hebt, het maakt allemaal niet uit. Het
belangrijkste is dat je op uw eigen manier de accu's weer hebt
opgeladen en je zo goed als klaar bent voor het vervolg van
wat we bezig waren.
Ook het 2e semester doen we weer ons best om de cursusdienst op zijn pootjes te laten vallen en onze medestudenten
te vermaken met een activiteit hier en daar. Weer een uitdaging, want die groep medestudenten is behoorlijk gegroeid.
We verwelkomen deze week meer dan 75 nieuwe EM'ers! Of
dat ligt aan de opleiding of toch eerder aan de kring durf ik
voorlopig niet te zeggen, maar positief nieuws is het in elk

En tussendoor: onze sponsors

geval.
ji.

Dan rest er mij enkel nog iedereen veel succes te wensen om
ook dit semester tot een goed einde te brengen. Vooruit
kerels en meiden, nog slechts 5 maanden!
Joos Knapen
Redactor 2009-2010
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Preases dixit

Beste EM-mers,

lk zou eerst en vooralwillen beginnen met iedereen een fijn,
nieuw jaar toe te wensenl Het mag dan al wel februari zijn
maar de veldslagen in januari doen ons de plezantere dingen
des levens alwel eens vergeten. Hopelijk zijn er dan ook niet
te veel slachtoffers gevallen in de krachmeting van de voorbije
weken.
Onze goede voornemens zijn we, in tegenstelling tot wat Joos
een pagina terug kwam te vertellen, al lang vergeten. En de
grote vakantie is nog ver af. Gelukkig maar, anders zou er
geen tijd over blijven voor de geplande activiteiten.
Zo komen er dit semester 2 EM-cafées en 3 cantussen uw
richting uit, een sponsoravond waar u op de volgende pagina
nog wat meer info over krijgt. Uiteraard de DE paintball niet
vergeten en in de verre toekomst is er nog onze jaarlijkse
barbecue om het jaar sfeervol af te sluiten.
U merkt het, ook deze semester is behoorlijk gevuld. En om
ergens in de helft van het semester jezelf nog eens van
nieuwe energie te voorzien is er nog het EM-weekend.
Voor de juiste data kan je zoals gewoonlijk terecht op de
achterkant van dit EMmerke.
En verder rest er mij enkel nog de 2de jaars en de
schakelstudenten welkom te heten en iedereen een prettige
semester toe te wensen,

Geniet ervan!!
Jan

Praeses 2009-201 0
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Quaestor Dixit
Beste Collega EM'ers
Het eerste semester zit er op. AIs Quaestor blik je dan eens
terug op de financièle situatie van onze kring. En als EM-kring
mogen we dan zeer trots zijn. Door dit alles kunnen wij als
enige kring jullie cursussen bezorgen op dag 1 van het nieuwe
semester. Bovenop deze luxe voorzien we jullie ook komend
semester van de nodige studentikoos geprijsde activiteiten.
Eén van deze activiteiten is eentje waar ik jullie allemaal op
verwacht, onze sponsorinfoavond. Dit is een avond waar we
eindelijk onze sponsors kunnen bedanken voor hun geleverde
bijdrage. Zij stellen zich hier allemaal even voor. Hierbij
kunnen jullie hen beter leren kennen en geeft het hopelijk een
mooi beeld van wat er volgt na jullie schoolcarrière. En om dit
zo aangenaam mogelijk te doen voorzien wij een mooie
receptie en de nodige drank. We hebben zelfs ons best
gedaan om dit zo goed mogelijk te laten aansluiten aan jullie
lessenrooster. Op die manier moet je zelfs geen speciale
verplaatsingen doen.
En als je dan toch nog twijfelt om te komen. Denk dan nog
eens aan het belang van het bestaan van de EM-kring en de
bijdrage van onze sponsors daarin.
Verder wil het ook nog even hebben over onze samenwerking
met de Vlaamse Ingenieurskamer (VlK). Het afgelopen
semester hebben we daar met de EM-kring mogen deelnemen
aan hun bestuursvergaderingen. Deze kennismaking was een
leerrijke ervaring. ln het 2de semester hopen we jullie daar de
nodige feedback van te geven en jullie attent te maken op
enkele van hun interessante acitiviteiten.

Tot slot ga ik nog een oproep lanceren voor volgend jaar. ln

het 2de semester gaan we namelijk ook op zoek naar een
nÍeuw praesidium. En daarbij zou ik jullie graag willen warm
maken voor de functie van Quaestor.
Als Quaestor heb ik het afgelopen jaar veel in contact gestaan
met de bedrijfswereld. Daar heb ik interessant contacten

kunnen leggen met mensen uit hoogaangeschreven bedrijven.
Ook het beheer van het geld was een zeer leerrijke ervaring
die me ongetwijfeld in mijn beroepsleven nog goed van pas zal
komen.

Ook de uitstekende sfeer binnen de kring waar ontspanning en
verantwoordelij kheid mooi worden gecombineerd, zorgen
ongetwijfeld ook volgend jaar weer voor een niet te missen
ervaring!
Tot op één van onze activiteiten

Thomas
Quaestor 2009-2010
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,' .EM-Weekend
Beste EM'ers,

!ma{l sil,JtisÍi§.
tr:lllirn*ttiËs.

$irirt
Er is me gevraagd hier een klein woordje te placeren over het
EM-weekend.
Dit jaar gaan we naar Villers-Sainte-Gertrude, een dorpje zo'n
14 km ten oosten van Durbuy. Hier worden we verwacht in een
gezellige jeugdherberg op vrijdagavond 26 maart en verblijven
we tot zondag 28 maart.

tfr

Dit is het EM-weekend in een notendop.
Nog even een beetje "reclame": het EM-weekend is een must
om gedaan te hebben. Plezant, goede sfeer, leuke activiteiten
en gezellige avonden onder vrienden,...

Karlien Luytens
Vice-Praeses 2009-201 0
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Op vrijdagavond beginnen we met een opwarmertje van
formaat en gaan we de buurt verkennen met de nodige dosis
entertainment.
Ook dit jaar houdt de traditie stand en staat er voor zaterdag
een fantastische wandeling op het programma. Aangezien we
van zo'n wandeling toch een geweldige honger en dorst
krijgen, wordt de wandeling gevolgd door een BBQ en een
cantus.
Nadat we onze benen een nachtje hebben laten rusten,
hebben we voor zondag een verrassingactiviteit"
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De EM-kartrng was ook dit jaar weer een geweldig succes.
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Kringlied

Door Patrick Cheyns

De teams, die telkens een uit van 3 EM'ers bestonden,
varieerden in niveau en ervaring. De race werd een
gebalanceerde combinatie van competitie en recreatie. Het is
dan ook niet verbazingwekkend dat de "winnende" teams
veelal uit bedreven karters bestonden. Maar geef nu toe, zrjn
wij EM'ers niet allemaal een beetje winnaars als we met dit
soort speelgoed mogen spelen? Er zaten een aantal
spannende momenten in de race, zowelqua competitie en
klassement, als qua accident. De toegang naar de
pilotenwisselplaats is kennelijk niet breed genoeg voor twee

Den EM vivat, den EM crescat Den EM floreat nog
lange!
Wij houden van het bier en we maken veel plezier

karts...

Deze jaren zullen

Wijverheffen de stem, wijzrln den EM
lngenieursstudenten van De Nayer
Elektrisch, mechanisch, wij kunnen alles aan
ln d'industrie laten wij nog van ons horen!
Ref:

wij nooit vergeten!

Wijdrinken 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 verlorenl
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EM2-6Mereta
ffi*ltim*r* Àirc*il {§À*} is wereldleider in
de ontwikkeling, producti* en distrihutie van
produsten vaor ver$amping*koeti ng *n
theí-mi*che cpslaq.
Wij pass*n ntilí*uuri** S*li j k*,*p {***i rt td} fi los
bii aireonditioning" koettechniek en industriëte
proceskoeting.
EAC ilv**t*+ri voortdurrnd in msnsen"
opteiding, technotogie, machines en
nieuws iilfrastrucluur.

We hebben een zware nederlaag moeten incasseren tegen
onze vrienden uit de Technologie.
Een vroege tegengoalwerd al
snel rechtgezet door Jan.
Daarna probeerden we rustig
om de overhand te nemen.
Helaas werden we opnieuw
koud gepakt en voor we het
wisten was het 3-1 en rust.
Overtuigd om na de rust weer
de overhand te nemen
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begonnen we de 2de helft. Het
duurde dan ook niet lang of ikzelf
kon na mooivoorbereidend werk
onze2de goal binnentikken. De
wedstrijd zat dan op een
kantelpunt met kansen op en
neer,
Tot Mereta plots de ene na de andere afmaakt en ons met 2-6

bozosk *fi x« lv+kcitsr wwur.Sa ttirnoreAircoi{.c*m

T2

confronteert. Ultieme pogingen om lerug te komen stranden
nog op de lat of de keeper. Waardoor de 2-6 op het bord bleef
en we ontgoocheld moesten afdruipen. Waarbij we vooral met
het "we hadden moeten winnen"-gevoel achterbleef. Al klinkt
dat vreemd na zo een z't\tarc uitslag.
13

Onze kansen op een volgende ronde zijn in ieder geval zwaaÍ
gehypothekeerd. Er is nog een waterkansje door te gaan
winnen tegen de onbetwiste leider in onze groep, den OW. Al
wordt dat een moeilijke opgave.

Al bij algeen hoogvlieger, maar Den
EM geeft niet opl Na de match werd
het inwendige van de spelers en
talrijk aanwezige al dan niet
anonieme EM-supporteÍs nog
gesterkt.

EXCETLENCE

IN GAS TRANsPORT

Aardgas is de meest milieuverantwoorde fossíele
brandstof en dekt in België meer dan 25 o/o van
het primaire energieverbruik. Onder meer door
de milieuvoordelen van aardgas zal ook de
komende jaren de vraag bl'ljven toenemen.
Fluxys is de onafhankel'rjke beheerder van de
transport-, transit- en opslaginfrastructuur voor
aardgas in België. De onderneming is verder
operator van de LNG{erminal in Zeebrugge en
van de Hub van Zeebrugge, één van de
be lan g rij kste internationa le ko rteterm ij n m a rkten
voor gas in continentaal Europa. Dankzij zijn first
mover aanpak heeft Fluxys zijn infrastructuur
weten uit te bouwen tot de draaischijf bij uitstek
van de internationale aardgasstromen in WestEuropa.
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De zo gevreesde match tegen de bouwkundekring, waar

zoveel van af zou hangen hebben we gewonnen met 9-0!
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Het team van onze rivalen was sterk, fit en heel goed
voorbereid. Maar het belangrijkste was: ze zaten thuis! Een
foutje in de oranisatie had als gevolg dat er bij deze match, die
tijdens de lesvrije week doorging, uitdraaide op een EM-EM
wedstrijd. Omdat uw redactor zelf op het het plein stond en als
raszuivere alfa-man zich maar op een ding tegelijk kan
focussen, blijft het verslag van de wedstrijd beperkt tot de door
ons gekozen uitslag (9-0) en een foto van de afterparty
@Leyland Superdeluxe Sportlounge.

Your professional partner and key to succesful
factory automation in a large variety of industries
Reditech provides your company with experienced
specialists in every field of factory automation, both in
Belgium and worldwide.
Together with you, as team, we provide the best
solutions to every question and problem your
company is dealing with, allowing you to focus on
your customers in order to supply them with the best
products/services.
Reditech therefore believes in long term relationships
and invests together with you in our future!
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Omdat een goede ingenieur-in-spé ook fysiek in goede staat
moet verkeren handelen we bij de EM de ene balsport na de
andere af! Deze keer was de bowling aan de beurt. Om in de
noden van de spelers tegemoet te komen schafte uw
preasidium een doos wafels aan, zodat de spelers na hun
inspannende worp/gooi/rol konden bekomen van de
inspanning"

Het was een bijzonder sportieve avond waarbij we elkaar
allemaal nög beter leerden kennen, zo kwamen we erachter
dat onze gastspeler Geert-van-De-Wesp een fervente fan is
van synchroon-bowlen.
Kortom:
Het was weer een heel

gezellige avond waarbij
de niet-aanwezigen
natuurlijk weer ongelijk
hadden.

Zoals op de foto's te zien is, was
uw pro-senior Matthias even
vergeten wat nu weer de juiste
techniek was, maar na een
hulplijn gecontacteerd te hebben
leek hij het weer te pakken te
hebben. Hoewel?
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Omdat we als studentenkring voor onze ledenwerving rechtstreeks afhangen van de studlerichting EM, maar ook omdat
we natuurlijk die-hard EM'mers zijn die het beste voor hebben
met hun studierichting, gingen we enlhousiast in op de vraag
om iets aantrekkelijks te organiseren voor de oriëntatiedag. Of
het grote aantal EM-inschrijving hier iets mee te maken heeft
is natuurlijk niet zeker, maar onze inspanningen waren zeker
niet voor niks. Elke student die we daar hebben kunnen overtuigen om het juiste pad te kiezen, is "een gewonnen ziel", een
ï
toffe collegastudent en kringgenoot

erbijl

Ook de EM-docenten waren enthousiast,
zoals u kunt zien
aanbad meneer
lvens spontaan onze
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ln een wereld waarin alle aspecten van het dagelijks
leven steeds complexer worden, lopen wij met onze
innovaties voorop in het brengen van 'sense and
simplicity' aan mensen.'sense and simplicity'
onderstreept onze belofte om goed inzicht te hebben in
de behoeften en wensen van consumenten en klanten
zodat wij deze kunnen voorzien van innovatieve
oplossingen die tegelijkertijd geavanceerd en
gebruiksvriendelijk zijn.
Vele sterproducten van het Philips merk: Flat-TV,
hogedruk gasontladingslampen, geavanceerde
afstandsbedieningen worden hier te lande ontworpen
en wereldw'rjd vermarkt. Het creatieve vermogen, de
aansluiting van de vindingrijkheid op de marktvraag,
bepalen het succes van onze onderneming.
Philips Turnhout bijvoorbeeld, één van de belangrijke
pijlers van de divisie Lighting, onderlegd in
ontladingslampen en metalen onderdelen, genereert
de laatste jaren een stroom van innovaties, waarmee
onze leiderspositie op de verlichtingsmarkt versterkt
wordt.
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Verbondscantus
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Ook dit jaar stond onze vaste waarde, de wijn-konijncantus, weer in onze agenda. De combinatie van lekker
eten, een goeie babbel en loeihard zingen heeft nog niks
van zijn waarde verloren! En zeker als de dag erna een
verlofdag is, kunnen we ons aleens laten gaan ;-)
De sfeer was dik in orde, en met bezoekers uit alle lagen
van de bevolking kon het eigenlijk niet anders dan goed
komen.

Net zoals alle jaren had den EM ook dit jaar weer een
mooie vertegenwoordiging op de verbondscantus. Het was
een toffe cantus waarin broederlijkheid over de club- en

kringgrenzen heen centraal stond, maar naast deze mooie
studentenpolitieke boodschap was het natuurlijk ook
gewoon een cantus met een goeie sfeer en de klassieke
toffe gezangen, zoals het hoort!
Na de cantus volgde er nog een heftig feestje om de
moegezeten benen nog eens goed los te gooien. De avond
werd afgesloten met een vurig afscheid van elkaar, onder
het motto "geen woorden maar daden" maar ondanks dat:

de afwezigen hadden weér ongelijk.
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Schijt-je-rijk

Je zal er ook dit jaar weer niet naast gekeken hebben...
Omdat we onze partytent een beetje ontgroeid waren
deden we dit jaar eens een experiment met een trailer als
jeneverbar. Geen koude voeten op een drassige grasgrond
meer. Vanuit onze mobiele lounge hadden we een prachtig
zicht op een stukje afgezet groen met daarop waar het ons
allemaal om te doen was: Ons Bella! Dat ze redelijk recent
moeder geworden was en sindsdien nog niet zo ver van
thuis was geweest zonder de kleine, Iiet ze over heel de
campus goed horenl Maar ze stond daar voor het goede
doel en heeft dat goed gedaan. Alles samen heeft Schijt je
Rijk een mooie 384 euro opgebracht. ln naam van ons
plan-kindje: Hartelijk bedankt aan iedereen die heeft bijgedragen! Dat ons rund-met-maatschappelijk-nut uiteindelijk net op het terrein van onze Praeses heeft staan
schijten, hadden we zelf niet durven bedenken. Maar geen
nood, ook hiervoor vinden we wel een gepaste oplossingl
Hou de oren, ogen en alle andere zintuigen scherp, want
voor je het door hebt is die Wii mischien weer ergens te
winnen..?
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En om af te sluiten nog even een
rechtzetting. ln de vorige editie
stond dat er geen vrouwelijke
elektromechanische ingenieurs
bestonden. Een hoop dreigmails
later besloot ik dit toch maar te
corrigeren...
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