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EM-merke

Niet te missen tijdschrift voor de [aspirant]
elektromechanisch ingenieur!
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Beste EM-ers,

Dit is de laatste keer dat ik het praeses dixit zal kunnen schrijven, er is

namelijk een nieuwe praeses verkozen voor het schooljaar 2OL3-2OL4:

Christoph Zanon !! Dit tegen alle verwachtingen in, want velen onder jullie

weten dat Christoph niet officieel op kwam. Maar na een verrassende

stemming werd hij toch verkozen! Hierom kunnen we alleen maar blij zijn

en we weten dat zoiets enkel kan omdat de leden niemand anders willen

als praeses! Dit is niet het eerste jaar dat hij in het praesidium van den EM

zit en dit zorgt ervoor dat hij met zich kan meenemen wat er vorige jaren

beter kon. Snel zullen jullie de rest van het nieuwe praesidium leren

kennenl Kom hiervoor zeker nog naar onze BBQ op dinsdag 25 juni. Het

oude en nieuwe praesidium zullen elkaar hier helpen om het schooljaarop

een leuke manier af te sluiten ! Op deze dag wordt ook ons

overwinningsvat voor de volleybal gegeven! Den OW hec[t ons mogen

afmaken bij de voetbal, dus nu mochten wij dat in de volleybal!!

Graag wil ik nog zeggen wat een fantastisch jaar ik achter de rug heb,

hoeveel ik geleerd heb en hoe hard ik het zal missen! lk hcb ectrtcr alle

vertrouwen in het nieuwe praesidium en kijk al uit naar hct baldat volgend

jaar door den EM georganíseerd zal worden. Hier zal ik aanwezig zijn als

trotse Pro Senior!

Na haastig gezwoeg heb ik hier voor jullie het laatste EM-merke in mijn
jaar als praeses gemaakt.

Dixi,

Laurien Van den Broeck

(Pro) Senior 201.2-2013

Tekst: Patrick Cheyns

Wijze: Loch Lomon

Wijverheffen de stem, wij zijn den EM

lngenieursstudenten van De Nayer

Elektrisch, mechanisch, wij kunnen alles aan

ln d'industrie laten wij nog van ons horenl

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 vivatl
Nostrorum sanitas!

Hoc est amoris poculum !

Doloris est antidotum !

lo vivat! !o vivat!

Nostrorum sanitasl

Dum nihil est in poculo,

Lam repleatur denuol

lo vivat! !o vivat!
Nostrorum sanitas!

Nos iungit amicitia,

Et vinum praebet gaudia.

lo vivat! lo vivat!

Nostrorum sanitas!

Est vita nostra brevior,

Et mors amara lungior.

lo vivat! lo vivat!

Nostrorum sanitas!

Osores nostril pereant!

Amici semper floreat

Praeses: Christoph Zanon

Vice Praeses: Nelis Vandermeiren

Quaestor: Tim Huysman

Lustrum Praeses: Feline Matthys

Ab-actis: Stef Mertens

Feestleider: Bram Cauwenbergh

Redactor: Lore de Crom

Spocul: Stijn Wauters

De nieuwe praeses
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Wie het

foto's:

gelukkige lotje getrokken heeft zien jullie hieronder bij de

De vier kringen samen: OW, S, E en natuurlijk EM, gaven samen een

td met een onvergetelijk concept: "Erotica"!ll Met cocktails zoals

Blue balls, golden shower en een cum shotje. Maar ook waren er

twee lapdances te winnen! Onze feestleider, Nelis Vandermeiren,

heeft hiervoor vier zalige posters gemaakt:
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wereldtsider in de productie van koe{trrens,
condsnssrs en ijsaccunrutatie.
Wij pes*en mill*r*vrisndel§ke *pà*sxing** toe
hij eireonditianing. kaett*chÍiek sn industriëte
prcceskoeling.

Ï'ïij bemhikker over:
- prcductiebedriiven in Setgië & ltatië
- Eurcpese hooÍdzalel in Heist-op*den-Berg
'Ea{ticare {service)
* verkcopstearns in de Vrrrnigde Arabische
Emiraten. Spa nje, Frankri,ik. Ita tïË, Verenigd
Koninkrijk, Rusland, Duitstand en Belgi§.

ldarmvaer'dan van BAC?
c openstaan voor verand*ring
. tearnwerk
r klantgerichtheid
. persoontijkengagemant

lnteresse om samen met BAC aan
da t*tknmst te hCIuwsx?

Bezoek onae web*lte, wwwBaltimoreAircoii.eu of
neem coltacl cp via hr.europe@baltimoreairqoil.be s§#gï'*qËft
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Total Raffi naderij
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,
pijpleidingen.

lichters en §*ïrNht*
Total Raffinaderij Antwerpen is een belangrijke schakel in
het geïntegreerd petrochemisch complex van Total, dat
ruwe aardolie tot kunststof verwerkt. Vanuit de
Rotterdam{erminal 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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Onze Bedrijven I nfoavond,

traditiegetrouw samen met den E,

speelde zich af op dinsdag 16 april en

begon met twee pasta's. Een klassieke

pasta bolognaise en een pasta met

scampi's chorizo en kersentomaatjes.

Vervolgens gingen de presentaties van

onze bedrijven van start en na afloop

was er een receptie waarbij iedereen

een praatje kon slaan met het bedrijf

dat hun interesse gewekt had.

T7 18





En na een samenzweerderige overlegging...

Was het tijd voor 'de strategie'!:

Na deze spannende finale tegen den OW op maandag 22 april, vond ik dat

we een uiteenzetting moesten geven van onze overwinningsstrategie:

Eerst en vooral hadden we onze aanwezige supporters!

We starten eerst

met de benen los te

gooien...

En wat sit-ups?



En om de

heupen los te

krijgen? Daarvoor doen

we deze

oefening!

We zoeken spiritueel contact
met de EM PRO senioren...

J

J

l

I

Ja ok... Maar niet TE serieus... Af en

toe doen we effkes een danske...

Seg, mannen... Wanneer worden wij
hier eigenlijk afgemaakt?

Seg, gaat het zowa?!! Een beetje

geduld he!!!



Dus een danske,.. PRO-senioren spiritueel

contacteren...

En dan...

BAM !!

25

Horen we jullie

nog, Bouwers??

lk had niks

moeten zeggen

he...?

Nee, Matti... Ge had niks

moeten zeggen...

The volleyhal
END
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Uitspraak van de maand:

"Amdi, ik hoop dat ik snel kon gaan trekken, wont door krijg ik het

worm von!"

Steven Lenaerts (over de trekbank)
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lk kon er spijtig genoeg niet bij zijn die dag omdat ik zelf aan het verbroederen

was met den OW op de Spartacusrun, maar de paintball was naar het schijnt

toch vrij legendarisch. Helaas zijn er maar weinig foto's genomen die dag,

vandaar een extra tekeningetje van de aanwezige EM-ster die naar horen

zeggen wat verward was over het kostuum dat op een paintball wordt

gedragen.

I

drt*o
lartd
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Voor de'Game ofThrones, kenners

Met zijn eeuwige grijns en doorborende blik brengt hij de hartslag van menig

student omhoog. Nachten doorwerken met liters koffie en bloeddoorlopen ogen

achter de computer zijn geen uítzondering wanneer de deadline van de compressor

of de lier nadert. En wanneer je zenuwachtig je afgedrukte, finale versie bekijkt en

opeens nog fouten ontdekt en hoopt dat hij deze zal ontzien... Think againl Een

EM-er die deze docent niet gehad heeft, is geen echte EM-er! Speciaal, omdat ik

wist dat velen nieuwsgierig zijn naar wat er achter deze persoon schuilt, een

interview alvorens het schooljaar gedaan is: Meneer Peter Arras!!!

1) Als u iets anders had moeten kiezen dan ingenieur, welke richting zou

het dan geweest zijn? Waarom?

Klassieke talen was mijn eerste keuze. Spijtig genoeg had ik geen Grieks

gestudeerd bij mijn Latijn maar wiskunde. En Grieks leren in 1 semester leek

me nogal een grote brok. Het is dan ingenieur geworden

2l 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?

Statistiek vond ik niet leuk. Saai, leugenachtig, want je kan er alles mee

bewijzen, en dus een beetje een absurde materie. lntussen weet ik wel dat het

ook voor een ingenieur onontbeerlijk is als gereedschap, maar daarom moet ik

het nog niet leuk vinden.

3) Wat is gedurende uw carrière aan de Nayer het meest memorabele

excuus van een student geweest om een project CAE of CAD niet

afgekregen te hebben/ niet te kunnen?

Met het aantal computers dat de dag ofweekvoor de deadlines kapot is

Segaan, gestolen of verloren is, kan je een klein groot warenhuis vullen' Goed

allicht voor de lokale computer-economie, minder goed voor het inleveren van

de opdrachten.
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4l Heeft men u ooit al eens proberen omkopen in ruil voor goede punten
of iets dat in de buurt komt?

Buiten een fles wijn of water na de deliberaties is mij nog niets te beurt
gevallen dat op omkoping zou kunnen l'rjken. De vraag is mij al eens gesteld,
maar ik denk dat de prijs te hoog ligt. Misschien moet ik daar wat water in de
wijn doen als ik iets wil versieren.

5) ls het ooit al voorgekomen dat u een student niet kan uitstaan en zo ja,
is het dan moeilijk voor u om dit te verbergen?

Dat ik nogal eens cassant uit de hoek kan komen is niet echt een verrassing
voor de lezer denk ik, maàr dit zit precies wat ingebakken in mijn genen. Maar
dit heeft niets te maken met het kunnen uitstaan van een student. Het kan bij
iedereen gebeuren. Natuurlijk erger ik mij al eens aan een student(e).
Studenten moeten mij niet leuk vinden als ze mijn vak niet leuk vinden, maar
de vakken horen er nu eenmaal bij. Studenten die nogal hun afkeer laten
blijken voor mijn stof, lokken dus zelf een soort reactie uit.

6) Is er een leerling die u nooit zal vergeten? Waarom?

Verschillenden. Voor hun doorzettingsvermogen en inspirerend vermogen om

andere studenten ook aan te zetten tot goede dingen. Namen noemen doe ik

liever niet, want dat klinkt altijd zo selectief.

7l Welke drie (muziek) nummers vindt u goed? Waarom?

Enola Gay (OMD): de historische achtergrond van het nummer. Uitgebracht in

mijn jeugd toen ik nogal radicaal links, groen en pacifistisch tegen de wereld

aankeek. Een vraag - verpakt in mooie muziek - van gebruik van de

atoombom zonder enige scrupules maakte nogal indruk op mij. Voor zij die

niet weten wíe/wat de "Enola Gay" was, raad ik aan eens te googlen "wiki

enola gay" en het liedje te lezen.

Verder vind ik Jo Lemaire, Lady Linn en Mindy Abair goed te genieten: allemaal

beetje jazzy muziek en geen platte commerciële teksten.

8) Waar kan men u op culinair gebied altijd plezier mee doen?

Een goed stukje lamsvlees met een aangename rode wijn. En een Frans stukje

kaas als dessert. (eigenlijk desserten in het algemeen) :-)

9) Wat lust u helemaal niet?

Orgaanvlees (lever, magen...) staat echt niet op mijn lust-lijstje.

10) lndien u één dag een vrouw zou zijn, wat zou u dan doen?

Als de psyche van het vrouw zijn erbij is: een hele dag gaan winkelen om te

winkelen. Dit heb ik nooit begrepen, en misschien dat dan eindelíjk dit
mysterie aan mij geopenbaard wordt zodat ik daarna vrede kan nemen met

die bezigheden van vrouw en dochter.

11) Wat doet u om volledig te ontspannen?

Waarschijnlijk (voor jullie) een aantal saaie dingen: fietsen, wandelen,

zwemmen, boekje lezen, gewoon wat zitten kijken.
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12) Wat is de vreemdste trend waar u ooit aan heeft meegedaan?

Erg lang haar en baard.

13) ls er iets waarvan u nooit zou willen dat wij leerlingen het te weten
zouden komen?

It is mine to know, yours to find out.

14) Wat is uw lievelingsfilm?

Shrek vind ik best ok. Actiefilm met flink wat humor uit heden en verleden.
Chapeau voor Dreamworks. Niet direct hoog dravend cultureel werk, maar
film moet ontspanning zijn.

15) lndien u een (machtige) persoon in de geschiedenis zou kunnen zÍjn, wie
zou u dan kiezen? Waarom?

Hannibal. Een durver, maar ook een underdog, stond op tegen een wereldrijk
en had bijna de geschiedenis veranderd. Zonder Cato en zijn druiven had de
wereld er misschien helemaal anders uitgezien.

Een vrije interpretatie van den EM
over Mr. Arras zijn rebelse
uitspatting

16) Wat zou u doen indien u de lotto tou winnen?

Een wereld reis maken, helemaal rond, samen met vrouw en kinderen

17) Wat vindt u een irritante eigenschap aan uzelf?

Soms zeg ik te snel wat ik denk, en dan klinkt het nogal betweterig. En een

beetje meergeduld afen toe met de kinderen zou geen kwaad kunnen.

18) Welke eigenschap vindt u dan weer best ok?

Mijn brede interesse en groot geheugen. ook voor onbenullige dingen.

19) Waarmee kan men u echt woest maken?

Te laat komen staat misschien wel op één van irritante dingen. En spullen

vergeten mee te brengen is ook niet goed voor mijn gemoed.

20) Wat is het vreemdste dat u ooit als is overkomen?

Het onvoorstelbare toeval waarmee ik in een aantal professionele projecten

ben gerold, en zo intussen een groot stuk van de wereld gezien heb. Dit maakt

mijn job leuk, druk, onvoorspelbaar en spannend. lk had nooit gedacht in

Rusland, Kazachstan of Oezbekistan te komen, en dat gebeurt allemaal zo

maar dankzij die projecten.

21) Welke eau de cologne gebruikt u (soms)?

Homme van Kenzo

22) Wat is uw droomwagen?

Een Audi A5 Sportback vind ik wel een sexy auto voor dagelijks gebruik, maar

een meer democratische Audi vind ik ook ok. Vermits er geen firma wagens

zijn in De Nayer, en ik nog een functionerende en functionele auto heb, zal ik

mijn aspiraties op dit gebied nog even uitstellen.
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23) Welk is het vak dat u het liefste geeft op De Nayer?

CAD-technieken in bachelor 2 en CAE in Ma ME liggen mij het best

24) Vul volgende zinnen aan:

lk val nog liever dood dan toe te geven als ik gelijk heb

lk kan niet gaan slapen alvorens een glas water te hebben gedronken.

lemand die me echt een plezier zou willen doen moet gewoon doen, en mij
aanvaarden zoals ik ben.

Wat de jongens op De Nayer zouden moeten weten over vrouwen is dat er
veel meer rondlopen buiten De Nayer en dat ze dus gerust hun horizon mogen
verruimen.

Wat de meisjes op De Nayer zouden moeten weten over mannen is dat ze

dat zelf het beste kunnen te weten komen. lk heb geen goede raad voor hen

in deze.

Wat ik echt overrated vind is de egotripperij van politici en de egards die
iedereen hen wil verlenen. Hoe zij hun beslissingen proberen te verkopen als

voor het algemeen belang, en hun vergissingen vergoelijken.

lk kan niet begrijpen dat ik ooit heb toegezegd dit interview te geven. Haha :-)
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