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Praeses dixit 
 

Beste EM-mers, 
 
Na een welverdiende (korte) vakantie en een paar weekjes les, heb ik de eer 
om jullie terug op De Nayer te verwelkomen. Ook dit semester gaan we er met 
den EM er volop tegenaan. Een hele reeks activiteiten aan studentikoze prijzen 
worden door ons georganiseerd. Na een zwaar eerste semester met de finale 
van de voetbal die we net niet gewonnen hebben, komt er nu de volleybal, 
waarin wij, den EM, toch nog eens willen laten zien dat we de beste zijn. 
Spelers en supporters zijn altijd welkom. Wat ook heel belangrijk is dit 
semester, is onze BIA. Hier komen onze sponsors even een woordje uitleg 
geven over hun bedrijf en kan je ze achteraf ook nog even spreken. Dit allen 
wordt vergezeld door een hapje en een drankje, voorzien door den EM, kom 
dus zeker eens een kijkje nemen. Dan niet te vergeten, het EM-weekend, 
georganiseerd door onze vice-praeses en de befaamde verkiezingscantus in 
mei. Heeft u interesse in een functie bij den EM, laat dan iets weten of kom 
naar onze activiteiten. 

 
Tim Huysman 
Senior 2014-2015 
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Vice-praeses dixit 
 

Beste EM-mers, 

Voor dit EM-merke zal ik ook even een kort woordje neerschrijven en wel met 
de volgende reden: Het befaamde EM-weekend komt er weer aan. Van 20 tot 
22 maart gaan we de inwoners van La Roche en Ardenne verblijden met onze 
komst. Wat staat er traditioneel zoal op het programma, hoor ik jullie al 
vragen? Ik kan jullie verzekeren dat jullie niets tekort gaan komen. Boeiende 
activiteiten afgewisseld met een frisse pint, daar mag iedereen zich aan 
verwachten. 

Schrijf u zo snel mogelijk in moest dit nog niet gebeurd zijn want de plaatsen 
zijn beperkt. Verder hoop ik velen van jullie terug te zien op het weekend of op 
andere activiteiten.  

P.S. inschrijven kan door mij of onze immer sympathieke ab-actis te mailen of 
mondeling aan te spreken in de wandelgangen van het school. 

Dixit, 
Roel Sebrechts 
Vice-praeses 2014 - 2015 
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Welkom @ Belven 

Belven kan bogen op meer dan 40 jaar ervaring in de productie van afsluiters en 

accessoires. Deze worden gebruikt in verwarmingen, airconditioning, industriële 

pijpleidingen en waterzuiveringsinstallaties. 

Het fundament van ons succes ligt in een aantal belangrijke waarden die we als 

familiebedrijf hoog in het vaandel dragen, zowel intern naar onze medewerkers toe, als 

extern naar onze klanten, agenten, distributeurs en leveranciers. Met eigen middelen 

realiseren we gestage maar zekere groei en dat biedt zekerheid en stabiliteit voor onze 

klanten. 

Onze producten voldoen aan de strengste standaarden, en kwaliteit is voor ons een 

tweede natuur geworden. Hierdoor kunnen we onze aandacht en onze inspanningen 

richten op iets wat net zo belangrijk is als de kwaliteit: onze klanten. 

We zijn betrokken bij onze klanten.  We luisteren naar hun vraag en leveren wat ze van 

ons verwachten. Onze missie is onze doelstelling: betrokken en dichtbij, persoonlijk en 

oplossingsgericht. Dat maakt ons nu net zo uniek : die nabijheid met de klant gestoeld 

op het absolute geloof in eigen kunnen.  Het is die trots die verder gaat dan het afleveren 

van een topproduct die ons absolute voldoening geeft.  

We streven ernaar om de gepreferreerde partner voor afsluiters te zijn, wereldwijd. 

Bij Belven zijn we more than invalved. 
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Redactor dixit 
 

 
 

Gegroet waarde EM-er,  
 
Dit is het EM-merke en ik doe ferm mijn goesting hiermee. 
Aangezien er waarschijnlijk toch niemand deze pagina leest, heb 
ik vrij spel om eindeloos te leuteren over de favoriete hobby’s van 
plankton. Plankton houdt echt van een goed avondje breien bij 
kaarslicht. Helaas leeft plankton in de zee en een kudde burgerlijk 
ingenieurs houdt zich nog steeds bezig om een kaars onder water 
ook te laten werken. Van plankton ga ik naadloos over naar seks 
met negen tienjarigen, het leukste hieraan is dat ze met negen 
zijn.  
 
En dan nu, iets informatief: Dit semester is het volleybal, kom 
zeker eens meespelen of supporteren. Verder doen we nog een 
heleboel knotsgekke, leuke en uitdagende activiteiten. We gaan 
cantussen, td’en en het werkwoord td’en in het groene boekje 
proberen te krijgen. Verder komt er een paintball, een bumperbol 
(onbekend is niet onbemind, kijk dit zeker eens na wat het is)   
 
Dixit, 
Koen Dumortier 
Redactor 2014 - 2015 
 

  

Hallo, ik ben Ral Wus de 
walrus. Ik ga jullie veilig 
door dit boekje loodsen. 
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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 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! 

 
 

 
 

  



9 

 

Io vivat 
 

Io Vivat! Io vivat! 

Nostrorum sanitas! 

Hoc est amoris poculum, 

doloris est antidotum. 

Dum nihil est in poculo, 

iam repleatur denuo. 

Nos jungit amicitia, 

et vinum praebet gaudia. 

Est vita nostra brevior, 

et mors amara longior. 

Osores nostri pereant, 

amici semper floreant. 

Iam tota Academia, 

nobiscum amet gaudia. 
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Voetbal 
EM vs Antigonia 

12-3 

1 December had het verbond ons nog eens op hun lijstje gezet  voor de sjot. 
Ditmaal was het tegen Antigonia en volgende besluiten kunnen getrokken 
worden: 

 Meer supporters 

 Meer spelers 

 Meer bier 

 Meer blote grieten Meer goals 

Antigonia had best ook een indrukwekkend ploegje bij met een hele meute 
supporters, maar het mocht niet baten. EM had al zijn topspelers in de 
spelersbus geladen om de tegenstander volledig naar de verdoemenis te 
spelen. Met een 12:3 kunnen we concluderen dat dit geslaagd is. 

Even de statistieken: 

 EM scoorde 4x keer zo vaak als Antigonia. 

 Statistisch gezien scoorde den EM om de 4.2 minuten. Dit is ongeveer 

de tijd dat de gemiddelde vakbond vergadert om te beslissen dat er 

gestaakt moet worden. 

 Er werd zoveel gescoord dat het scorebord moest afgekoeld worden 

met vloeibare stikstof om niet in brand te vliegen. 

 De Spocul van het verbond heeft nu een armletsel omdat hij zo vaak 

het scorebord moest omdraaien. Dit kan niet onder arbeidsongeval 

vergoed worden want het verbond doet zijn werk niet. 

Voor wie niet van voetbal 
houdt. Ge hebt efkes pech, 
er volgen nog drie verslagen. 
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Het moet toch echt kut zijn als de club waar je praeses van bent, afgedroogd 
wordt door de andere kring waar je bij bent. 

   

Wij beslissen voor hen, 
Antigo-ni-naar-de finale 
he. 

Ze nemen het best 
sportief op. De 
groepsfoto na de match, 
daar deden ze het 
eigenlijk allemaal voor. 
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Voetbal 
EM vs Bauw 

3-5 

Hier mocht het niet baten. Bouw speelde sterk en we konden ze niet bijbenen. 
Het was toch een spannende match.  

Vul zelf aan: 

De wedstrijd begon rustig maar toen…………………………………………………………. . 
Hier was Obama even niet goed van. Tot plots 
……………………………………………………………, wat natuurlijk voor de gelijkmaker 
zorgde. Vlak voor de rust dribbelde…………. voorbij ………………….., ………………… 
en ………………… om vervolgens te …………… in de ………………… . In de tweede 
helft deed ……………… nog even zot met de …………………..  om vervolgens 
………………………………………… .  

  En nu het echt belangrijke nieuws. De 
twee vaste supporters waren zeker 
en vast aanwezig. 
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Tussendoortje 
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Voetbal Halve finale 
EM vs Mereeta 

13-0 

Redactor, er staat een schrijffout bij de punten! Neen liefste lezertjes, dit is een 
waargebeurd verhaal. Het begon allemaal op 15 december 2014 en eindigde, 
zoals elke match, ongeveer een uurtje later. De voetballers van Mereta krijgen 
niet zoveel elektriciteit, anders hadden ze wel meer weerstand kunnen bieden. 
Proficiat aan de ploeg! Dit verdient een iets grotere foto. Wees maar allemaal 
trots want op de plaats van die foto had een, ongetwijfeld hilarisch, mopje 
kunnen staan. 

 

  

Jawel, jullie zien dit 
goed! Er was een 
vrouwelijke supporter 
aanwezig. Wat gaat de 
volgende gekheid zijn? 
Vrouwen in het 
Praesidium? Jezus waar 
stopt dit. 

Vrouwelijke supporter 
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Voetbal: De Finale 
EM vs Bauw 

6-10 

Redactor, een staat een schrijffout bij de punten! Neen liefste lezertjes, dit is  
helaas ook een waargebeurd verhaal. Beide ploegen waren sterk maar bouw 
slaagde er iets vaker in effectief de bal in dat verdomde vierkant te prutsen. 
Negatief denkende mensen zouden deze pagina zwart kleuren van onder tot 
boven als symboliek naar de zwarte bladzijde in de geschiedenis van de kring. 
Maar zo zijn we niet. De finale hebben we gehaald maar we moeten ons geen 
zorgen maken dat we die waardevolle beker geen jaartje kunnen bijhouden. 
Verder strijken we natuurlijk de grote consistentie-bonusprijs op. Twee jaar op 
rij tweedes worden, dat doet niet iedereen ons na! 

 

  

Ook nu was er een een 
vrouwelijke supporter, maar nu 
was het niet zo speciaal meer. 
En ze had het, euh, …. druk. 
Vervolgens schaamde ze zich. 

Een half jaar burgie aan het studeren en 
we krijgen al ster-allures. Skiën doet ze 
steeds onder begeleiding van politie. 
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Reditech Engineering is opgericht in 1995 en is van oorsprong een Belgisch 
bedrijf, maar heeft zich nooit beperkt tot de Belgische markt. Naast het 
hoofdkantoor in België, zijn er ook kantoren in Nederland, Singapore, UK en 
Brazilië. 

Reditech Engineering is een jong en innovatief bedrijf, dat zich richt 
op Industriële Automatiserings toepassingen voor tal van gerenomeerde 
bedrijven in binnen en buitenland. Gezien wij een onafhankelijke System 
Intergrator zijn, kunnen wij onze klanten uitgebreide ervaring met tal van 
producten voorleggen. 

Reditech heeft een lange ervaring en staat vooral sterk in de activiteiten: 
- Electrische Engineering 
- PLC 
- HMI & SCADA 
- MES 
- Factory IT 

Ons team van professionele ingenieurs is actief in een breed scala van 
sectoren; Voeding, Pharmacie, hernieuwbare Energie, Milieu Technologie en 
(Petro)Chemie. 
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ABSOLEM is gespecialiseerd in de flexibele inzet van technisch tekenaars, 
ontwerpers en ingenieurs. In samenspraak met de klant gaan we op zoek 
naar de perfecte match: we zoeken de geschikte man/vrouw voor 
technische projecten. De Absolem medewerker wordt vervolgens via 
detachering ingeschakeld bij de klant. Op die manier bouwt ABSOLEM 
engineering op lange termijn mee aan groei en succes! 

ABSOLEM is actief in de meest uiteenlopende opdrachten in diverse takken 
van de industrie. Wij koppelen ervaring en deskundigheid aan dynamisme 
en professionaliteit en bieden: 

 Gepassioneerde ingenieurs, ontwerpers en technisch tekenaars; 
 Kwalitatieve, betrouwbare know-how; 
 Snelheid en flexibiliteit door brede expertise en korte inwerktermijn; 
 Meer dan 20 jaar klantenrelaties en projectreferenties. 
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CinEMa 
 

Niets leuker dan met zen allen een cinema te bezetten, ikzelf heb de 
rechtermuur helpen bezetten. De meesten kozen voor de film Interstellar. Een 
paar anderen gingen hun eigen weg en deden ergens iets vaag. Persoonlijk 
vond ik het een goede film, ik had pas op het einde door dat het de zoveelste 
Amerikaanse rampenfilm was. Verder vond iedereen de film goed.  

 

 

 
 

  

De redactor heeft geen 
foto’s van de cinEMa 
omdat hij wat bang is 
om met een camera een 
zwaar beveiligde cinema 
binnen te wandelen. 
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Schijt je rijk 
 

We bewijzen graag elk jaar opnieuw wat voor toffe peren we wel niet zijn. 
Daarom hebben we deze schijt je rijk op ponypoten gezet. De winst van deze 
actie gaat naar het project van plankindjes. Over een paar maand is er een 
plankindje dat zal rondrijden in een ferrari want we hadden best een goede 
opbrengst. 

 

 

  Droog weer, leuk 
zonnetje, mooie 
opkomst, hotdogs, 
jenevers. Pony’s en de 
kans om eens echt goed 
dichtbij te parkeren. 

Dichtbij parkeren.  

Het is bewezen, er 
zijn dingen kleiner 
dan de redactor. 

Van al dat 
kakken word ik 

zoo moeee. 
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Cantus zonder thema 
De eerste cantus van het jaar was weer een groot succes. De opkomst was 
nog groter dan verwacht. De foto’s spreken voor zich. Laten we er in stilte 
nog even van nagenieten. 
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Boris van de week 

 

  

Proficiat 
Boris!!! 
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EM-mannenpagina 

 
  

En speciaal voor 
Wouter Leus: 
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EM-vrouw pagina 
 

We zijn het er allemaal over eens, de vorige EM-vrouw pagina is niet te 
overtreffen. Laten we het dan ook maar niet proberen. 

Vorige pagina: 

 

En dit had een nieuwe pagina kunnen zijn: 
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Volleybal  
EM – E (en sympathisanten) 

25-16   25-8 

Nieuw semester, nieuwe competitie. Dit semester werkt den EM als babysitter 
voor de andere studentenverenigingen. Een semester lang is het onze taak hen 
bezig te houden en licht te vernederen tot het moment dat we eindelijk de 
beker mogen ontvangen. 
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COFELY Services is marktleider in energiebeheer, technisch 
langetermijnbeheer en facility management in België. 
 
Wij zorgen voor het langetermijnonderhoud van gebouwgebonden technische 
installaties, zoals hvac, verwarming, elektronische en elektrische installaties in 
de industriële, tertiaire en luchthavensector. Wij krijgen van de klant de 
volledige verantwoordelijkheid voor uitvoering, toezicht, controle, preventief 
onderhoud, depannages en herstellen van de technische installaties op zijn 
werf. De ons toevertrouwde installaties moeten perfect werken! En daar 
zorgen onze meer dan 2000 collega’s voor; onderhoudstechnici, ploegbazen 
en ingenieurs. 
 
COFELY Services realiseerde in 2009 een zakencijfer van 267 miljoen euro 
en maakt deel uit van GDF SUEZ Energy Services. 
 
Wij zijn dan ook steeds op zoek naar technisch geschoold personeel en 
bieden werk aan meer dan 200 industrieel ingenieurs. 
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Spelletjespagina 
                        
 
herexamen 
pony 
waterbed 
skiongeluk 
stella 
jupiler 
maten 
makkers 
maes 
stierenkloten 
brudio stussel 
heert goste 
 ward de bever 
heusnoorn 
de profeet  
mohammed 
de prof eet 
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Woordzoeker voor de Spocul 

Zoek volgende woorden in onderstaande woordzoeker. 

maarten 
kleiduifschieten 
beker 
spoculjasje 
energie 
spocul 
spocul 
kindvoetbalsterretje 
wijgmaal 
cinema 
spocul 
voetbal 
zweet 
karting 
volleybal 
truitjes 
sportzak 
spocul 

  

Onze liefste schat van een spocul kwam niet voor in de 
vorige woordzoeker. Hij voelde zich helemaal 
verwaarloosd en was zich al bijna gaan aanbieden in een 
asiel voor achtergelaten spoculs. Bij deze krijgt hij zijn 
eigen woordzoeker om het allemaal goed te maken.  

Ma kuchi kuchi kuchi, zo schattig! 
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En voor de achterlijke kindjes onder ons:  
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mopjesvagina 
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Inzendingen van de lezertjes 
En de hoofdprijs gaat naar: 

 
 

Proficiat Boris! 
Met deze prachtige tekening win je een jonge syriëbruid. Af te halen in 

Vilvoorde bij den burgemeester. 

En in de categorie ik-heb-hier-niets-mee-te-maken-en-heb-ook-geen-
verantwoordelijkheid-want-mijn-computer-is-gehackt-en-iemand-heeft-dit-
erin-gezet-zonder-mijn-medeweten-en-ik-lees-mijn-werk-natuurlijk-niet-na-,-
net-als-bij-mijn-examens:  

 

  



32 

 

EM kalender 
 

11/02 cursusdienst 
12/02 cantus 

23/02 Volleybal: EM vs E 
24/02 ingenieurscantus 

25/02 cursusdienst 
02/03 cinEMa 
06/03 EM-café 

11/03 wijn-konijn cantus 
16/03 Volleybal: EM vs OW 

17/03 kroegentocht 
20/03 – 22/03 weekend 

23/02 Volleybal: EM vs Mereta 
30/03 Volleybal: EM vs Hodena 

31/03 4-kringen TD 
21/04 bumperbol 

28/04 BIA EM 
29/04 fakbartocht 

30/04 docentenvoetbal 
04/05 Volleybal: EM vs S 

08/05 EM-café 
11/05 Volleybal: halve finale en finale 

12/05 verkiezingscantus 
23/06 barbiecue 
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Reynaers Aluminium ontwikkelt en verkoopt innovatieve en 
hoogkwalitatieve aluminium profielen voor de bouwsector. 
Reynaers-profielen worden door schrijnwerkers en 
constructiebedrijven verwerkt tot ramen, deuren, 
schuifelementen, veranda’s, gevels, lichtstraten en 
zonweringen. We bieden oplossingen voor alle vormen van 
architectuur en dit zowel voor de residentiële markt (nieuwbouw en renovaties) 
als de projectmarkt (appartementen, kantoorgebouwen, hotels, winkelcentra, 
openbare gebouwen, scholen, ziekenhuizen, ...). Comfort, veiligheid, 
architecturaal design en energie-efficiëntie staan voorop in de ontwikkeling van 
onze producten. 
 
Reynaers Aluminium dankt zijn leiderspositie aan zijn voortdurende 
investeringen in onderzoek en de ontwikkeling van marktgerichte producten. 
Dankzij een ver doorgevoerde logistieke aanpak slaagt het bedrijf erin zijn 
klanten op een zeer efficiënte wijze te bevoorraden. Reynaers voldoet aan de 
internationale ISO 9001:2000-kwaliteitsnorm. 
 
Het bedrijf dat opgericht is in 1965 heeft zijn hoofdkantoor in Duffel (België) en 
telt ongeveer 1000 medewerkers in 26 landen wereldwijd. 
 
Reynaers Aluminium verzekert zijn economische succes door sociale en 
milieubeschouwingen te integreren in al zijn activiteiten. We beschouwen 
maatschappelijk verantwoord ondernemen als inherent aan het zakendoen en 
hanteren al van bij het ontstaan van de onderneming waarden als milieuzorg, 
integriteit, dialoog, eerlijkheid en sociaal engagement.  
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BAC vision and culture 

Our vision 

Our Vision guides and inspires our business and sets out goals for continued 
sustainable, quality growth. 

The BAC vision is: 

To be the leading provider of products and services for heat transfer 
and thermal storage in all our markets. 

Our culture 

Our Culture is what we demand of ourselves to realize our Vision. All BAC employees will 
contribute and commit to: 

Embracing Change: Supporting and promoting change by implementing BAC's Vision and 
Strategy, and proactively boosting results. Earning growth and profit, standing out from the rest 
and innovating. Maintaining a healthy hunger for improvement. 

Partnering, Teamwork, and Leadership: Communicating, two-way feedback, 
mutual respect, promoting and practicing teamwork and partnership, encouraging, directing, 
empowering, and leading. 

Customer Focus: Each person remaining responsible for internal and external customer 
satisfaction and meeting commitments. 

Personal Accountability: Remaining highly motivated and competitive, results-driven, 
setting and meeting challenging 
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