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Voorwoord 
 

De EM-Kring is een studentenvereniging voor de studenten 
elektromechanica aan De Nayer. De meeste kennen ons 
gewoon als “De mannen die de cursussen verdelen.” Anderen 
weten dat wij verschillende activiteiten organiseren om jullie 
een aangename tijd te laten beleven op onze campus. Dit kan 
gaan van gezellig paintballen of karten tot licht beschonken 
raken op een cantus. Maar nu hoor ik jullie al zeggen: “Maar ik 
wil mij niet laten dopen en met al die verplichtingen die eraan 
vasthangen...” Dit is namelijk geen probleem want bij een kring 
is er nu eenmaal geen doop. Dus er is niets wat jullie 
tegenhoudt om eens een activiteit bij te wonen. “Maar ik ben 
een student, ik kan dat niet betalen…” Natuurlijk weten we ook 
dat de gemiddelde student amper een brood en een pot choco 
kan kopen om de week door te komen. Daarom bieden wij al 
onze activiteiten aan studentikoze prijzen. Dit is allemaal 
mogelijk door de subsidies van stuvo en onze sponsors! Denk 
aan hen als u verder door dit boekje neust. Naast deze 
activiteiten is er ook een sportcompetitie die georganiseerd 
wordt door Ons Verbond. We spreken hier over een voetbal- 
en een volleybalcompetitie. Wij zijn als EM regerend kampioen 
ik beide competities en dit willen we ook graag dit jaar zo 
houden. Kom daarom zeker eens supporteren voor uw 
favoriete kring! 

Wilt u graag meer informatie, aarzel dan niet om iemand van 
het praesidium aan te spreken of te contacteren.  

Uw EM-Praesidium ‘16-’17  
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Praeses Dixit 
 

Beste EM’ers, 

Het lijkt nog niet zo lang geleden dat ik jullie voor de eerste 
keer mocht uitnodigen op een van onze activiteiten. De 
spanning om jullie voor de eerste keer toe te spreken, de stress 
dat er iets niet in orde zou zijn, de trillingen van de eerste keer 
dat ik de hamer mocht vasthouden… Kortom een beetje 
gezonde spanning. Gelukkig is er dat magische goudkleurig 
drankje dat ervoor zorgt dat dit alles verdwijnt.  

Ik heb veel bijgeleerd en nieuwe vrienden mogen maken in het 
afgelopen jaar. In een praesidium zitten zorgt echt voor een 
sterke band en niet alleen binnen de kring, maar ook met 
andere kringen en clubs. Daarom kan ik het alleen maar 
aanraden om u volgend jaar kandidaat te stellen om eens mee 
alles te regelen. Het afgelopen jaar heb ik de beste momenten 
op De Nayer beleefd, dit terwijl ik de naam van de EM-kring 
mocht vertegenwoordigen. Natuurlijk heb ik ook de slechtste 
momenten van mijn schoolcarrière meegemaakt (lees: De 
zware ochtenden in de les, vooral de dag na de 
verkiezingscantus). Om het toch een beetje wetenschappelijk 
te houden: 99.9% van de tijd waren het wel goede momenten! 

Nu de verkiezingen achter de rug zijn is het tijd om de fakkel 
(hamer) door te geven aan het nieuwe praesidium. Zoals jullie 
misschien wel weten was het voor mijn praesidium en mij echt 
een top jaar. Hopelijk denken jullie er ook zo over, maar aan 
de opkomst te zien, twijfel ik hier niet aan. Sterker nog, dat zijn 
nu de problemen voor de nieuwe koekendoos ;-).  
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Ik wens het nieuwe praesidium heel veel succes het komende 
jaar en ze mogen mij nog elke activiteit verwachten. Wie gaat 
anders die kersverse senior eraan herinneren dat hij een pintje 
moet drinken? 

Als laatste zou ik de mensen die nu afstuderen graag nog 
zeggen om toch af en toe nog eens tijd te maken om langs te 
komen. Het is altijd leuk als praesidium om te zien dat er ook 
nog oud-leden willen komen naar hun activiteiten en oude 
klasgenoten terug te zien. 

Dixit, 

Uw Pro-senior,  

Timen Deprince 
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Redactor Dixit 
 

Gegroet EM-mers, docenten en studenten! 

Het semester is afgelopen en binnenkort weten we de 

resultaten! 

Het weekend was dit jaar weer fenomenaal! De week 

erna hebben we ons neergezet in de karts. Waarna 

we een paar races hielden. 

De zware bieren kroegentocht heeft na de 

paasvakantie weeral zijn slachtoffers geëist. Op de 

jaarlijkse bedrijven info avond is er weer goed veel 

informatie van onze sponsors verdeeld! 

Hierna hebben we met de 4 kringen een cantusje en 

td’tje georganiseerd. Weet iemand van jullie hier nog 

iets van? Als afscheid van het oude praesidium 

hebben we natuurlijk nog de verkiezingscantus 

gehad! 

Veel plezier met het zoeken naar spelfouten in dit 

EM-merke en nog een fijne vakantie! Natuurlijk ook 

veel succes met de herexamens (indien je er hebt) en 

tot volgend academiejaar! 

Dixit, 

Marcel Horemans, Redactor 2016-2017  
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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!  
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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. 

Jam tota Academia, 

nobiscum amet gaudia.  
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Your Mobility. Your Freedom. Our Signature. 

Uw mobiliteit. Uw vrijheid. Onze handtekening. 

www.continental-corporation.com 
Vehicle Dynamics - VED 

   

Droom je van grootse technologie? 

Continental Automotive te Mechelen produceert en verdeelt innovatieve elektronische remsystemen en wielsensoren voor 
personenwagens. 
Door een vooruitstrevende aanpak en aandacht voor de waarden vertrouwen, verbondenheid, passie om te winnen en 
verantwoordelijkheidszin, hebben 550 gedreven en getalenteerde werknemers een sterke reputatie uitgebouwd in de 
Europese automobielindustrie. Voor de uitbreiding naar de allernieuwste hoogtechnologische veiligheidssystemen 
(Electronic Stability Control), die jaarlijks in meer dan 8 miljoen Europese personenwagens worden ingebouwd, zijn wij op 
zoek naar (m/v) collega’s die deel willen uitmaken van een gepassioneerd team dat bijdraagt aan de productie van 
innovatieve levensreddende veiligheidssystemen. 
Zoek je een technisch uitdagende functie in een hightech omgeving in onze productie en ondersteunende afdelingen zoals 

PRODUCTIE, KWALITEIT, INDUSTRIEEL ENGINEERING en R&D, neem dan alvast een kijkje op onze website 
www.be.contiautomotive.com 

Wat heeft Continental Automotive jou te bieden? 
• Uitdagende en inspirerende jobs in een dynamisch, hoogtechnologisch en 

groeiend internationaal bedrijf. 
• Een aantrekkelijke en marktconforme verloning in overeenstemming met 

ervaring en prestaties met een uitgebreid verzekeringspakket en aantrekkelijke 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• Belangrijke opportuniteiten tot opleiding en zelfontplooiing. 
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EM Weekend 
 

Dit jaar hebben we ons gevestigd in het mooie Le bon 

accueil in Ucimont. Natuurlijk 

had het praesidium het beste 

van het beste uitgekozen. Er 

was bijvoorbeeld 

een tafelvoetbal-

tafel, een biljard, 

een PlayStation, een grote tuin, 

een barbecue, een 

gigantische ijskast, een bar, een toilet 

en douche in elke kamer en in de 

‘masterbedroom’ zelfs een bad! 

Vrijdagavond was er door een paar 

organisatorische problemen geen 

eten, maar dat was dan ook het enige 

probleem het hele weekend. Er 

waren zelfs 4 vaten bier en een tap 

geregeld! Aangezien we Jezus met 

zen allen kennen, waren er ook een paar 

comfortabele zetels voor hem gereserveerd. Zaterdag 

middag hebben we dan een dropping georganiseerd. 

Even de troep afzetten op een onbewoonde afslag en 

Biljard √ 

Blije Niels √ 

Stripping Ab-Actis √ 
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naar de controlepost rijden. Hier 

hebben we de troep even voorzien 

van drinken en hop, doorrijden 

naar het eindpunt. Dit jaar hebben 

we een kajaktocht georganiseerd 

die gretig onthaald werd door de 

studentjes (en werkende oude 

mensen natuurlijk). Natuurlijk zijn 

de zieke redactor en vice terug naar 

de thuisbasis gereden. Hier konden 

we dan even de vaatwasser regelen 

aangezien we toch wel het gaatje niet vonden voor 

Touching them 

boobies √ 

Niet in het 

water vallen √ 

Bakje bier meenemen √ 
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het vaatwasmiddel. 

De kajakkers moesten 

natuurlijk terug thuis 

geraken dus zijn we 

hun maar even gaan 

ophalen met de auto. 

Een paar leuke wegjes 

later konden we ons 

klaarmaken voor de 

BBQ. Na dit feestelijke 

maal kon het hoogtepunt 

van het weekend komen: de 

cantus. Hier zal ik de foto’s 

even voor zich laten spreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kindje uithangen √ 

Vleesje bakken √ 
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14 

De ochtend nadien moesten de katers natuurlijk uit 

hun bed geraken. Bij de ene (Koen en Jan) ging dit 

natuurlijk wat makkelijker dan bij de andere (Tom en 

Mathieu). 

Om het weekend af te sluiten hebben we nog een 

spelletje archery tag gespeeld: “Let the games 

begin!” 

  
Bang zijn voor het volgende weekend en de lever √ 
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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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Karten 
 

Ook dit jaar hebben we weer de kart uit de garage 

gehaald. De track was weer veranderd tegenover 

vorig jaar dus iedereen begon vanaf 0. Na een paar 

aanrijdingen was de groep verdeeld in 2 groepen. De 

trage en de snelle groep: 
 

Rnk Kart Driver Laps Gap 
Best 
lap 

            
1 5 JAN V.D.A. 36   32.833 

            
2 17 THOMAS STE. 36 3.720 32.560 

            
3 3 JONAS VER. 2 36 10.728 32.997 

            
4 15 MARCEL H. 36 25.646 32.316 

            
5 14 SANDER GOE. 36 32.203 32.828 

            
6 2 TIMEN D. 35 1 Laps 32.735 

            
7 7 DENNIS DE .B. 35 1 Laps 33.208 

            
8 1 BJARNE I. 35 1 Laps 32.868 

            
9 4 SVEN V.R. 35 1 Laps 33.597 

            
10 13 PAUWEL C. 35 1 Laps 32.802 

            
11 11 PIETERJAN P. 34 2 Laps 34.354 

            
12 9 ARNE V.B. 34 2 Laps 34.066 

            
13 19 JENS VAN. 34 2 Laps 33.356 

            
14 12 BRAM V.E. 33 3 Laps 35.081 

 

 

Rnk Kart Driver Laps Gap 
Best 
lap 

            
1 12 NICK D. 39   31.245 

            
2 16 STIJN DER. 39 0.329 30.919 

            
3 3 STEPHEN P. 39 8.581 31.081 

            
4 5 SYBREN A. 39 13.149 30.997 

            
5 1 KOEN DUM. 39 17.739 31.082 

            
6 7 LANDER A. 39 19.590 30.984 

            
7 14 WARD W. 39 20.744 30.976 

            
8 13 GILLES T. 39 22.175 31.288 

            

9 4 JAN BEN. 38 
1 
Laps 

31.855 

            

10 9 KOEN I. 38 
1 
Laps 

31.140 

            

11 2 LAURENS B. 38 
1 
Laps 

31.835 

            

12 19 STEF M. 38 
1 
Laps 

32.131 

            

13 11 
LAWRENCE 
D.V. 

37 
2 
Laps 

31.950 

            

14 15 SANDER G. 37 
2 
Laps 

32.631 

            

15 17 THOMAS A. 36 
3 
Laps 

31.005 
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Zoals te zien is er dit jaar een mirakel gebeurt: Koen is 

niet eerst! 

Bij deze: 

Gefeliciteerd Stijn Deridder met de snelste tijd! 

Gefeliciteerd Nick Dromart met het winnen van de 

wedstrijd! 

 

  



 
18 

Syngenia is een jonge en 

ambitieuze dochteronderneming 

van Tractebel ENGIE die begin 

2014 werd opgericht. Syngenia 

biedt haar klanten, binnen en 

buiten de groep ENGIE, technische profielen die kunnen 

worden ingezet bij het realiseren van alle fasen van hun 

projecten. Syngenia werkt zowel via Consultancy als via vaste 

Werving en Selectie. Bij Consultancy leveren de technische 

experts van Syngenia ondersteuning aan de klant tijdens 

opdrachten van zowel middellange als lange duur. 

 

Na twee en half jaar telt Syngenia meer dan 65 consultants die 

de kans gekregen hebben mee te werken aan boeiende 

nationale en internationale projecten bij haar klanten. Werken 

bij Syngenia betekent investeren in jouw eigen ontwikkeling. 

Via verscheidene projecten en interne opleidingen krijg je als 

consultant de kans je te ontwikkelen tot een sterke Project 

Manager en/of Technisch Expert. 

 

Ben je geïnteresseerd om meer te weten over Syngenia? Bekijk 

dan zeker de website en jobopportuniteiten op 

www.syngenia.com  
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Zware bieren 
kroegentocht 

 

Na de geslaagde kroegentocht van het eerste 

semester, konden we het niet laten om nog één te 

organiseren. Eentje nog 

zwaarder, nog langer en 

raar maar waar: nog 

zatter! We zijn vertrokken 

in de 4 wegen met het 

Neuzebier. Hierna zijn we 

per auto/ fiets en trein 

vertrokken naar den 

Boesj. Hier zijn er enkele 

Duvels en shotjes 

achterover gegoten. In de 

Pekton was dan weer het 

bier Cornet aanwezig.  

In den Borrel Babbel was 

Goude Carolus en West 

Vleteren van de partij, de 

opkomende hebben dan 

ook wat tapas getrakteerd. 

In de 4 wegen waren de 

die harders aanwezig. 

In den Boesj dan weer 

de schotjes-kappers. 
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Om af te sluiten was er 

Karmeliet besteld in de 

Minestreel waarna we 

onze tocht verderzette 

(kruipen) naar de TD 

van Retabo.   

Cornetface. Of nee wacht, 

zo is Stephen altijd… :p 

Zoek zatte Joren. 



 
21 

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 geprefereerde partner voor afsluiters te zijn, 
wereldwijd. 
 

Bij Belven zijn we more than invalved. 
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4 kringen cantus/ TD 
 

De week dat je alle labo’s moet afwerken… De 

perfecte week om de 4 kringen cantus en TD te 

organiseren! Dit jaar waren de 2 opgedeeld. De 

thema’s waren als volgt: Disneycantus, 90’s TD! 
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Verkiezingscantus 
 

De verkiezingscantus… 

De laatste cantus van 

het jaar. En ook de 

afsluitdrink voor de 

oude senior. Die 

natuurlijk de avond 

niet overleefd. 

Er waren wel degelijk 6 opkomende voor 

de praesesverkiezing. Waaronder 3 

studerende en 3 niet studerende leden. 

Hier is Stephen als enige overlevende 

gekomen! 

Voor de Vice-Praeses verkiezingen is 

Sybren verkozen. Marnik als Quaestor, 

Dennis als Ab-Actis, Tom als Feestleider, 

Ellen als Cursusdienst en Marcel (ik dus) als 

Redactor! Zij zullen volgend jaar voor het bier zorgen! 

  

Senior pro senior Timen 

Ik denk dat hij 

toegedronken 

werd… 
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Tip van de Redactor: Ad-

fundum met chocomelk: 

niet aangeraden. 

1 liter chocomelk in 5 

minuten: ZEKER niet 

aangeraden! 



 
27 
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ENGIE Cofely is marktleider in 

energiebeheer, technisch 

lange termijnbeheer en 

facilitymanagement in België. 

 

Wij zorgen voor het lange termijnonderhoud van 

gebouw gebonden 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 herstellingen 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. 

 

ENGIE Cofely maakt deel uit van de ENGIE-groep en 

realiseerde in 2015 een zakencijfer van 400 miljoen 

euro. 

 

Wij zijn dan ook steeds op zoek naar technisch 

geschoold personeel en bieden werk aan meer dan 200 

industrieel ingenieurs.   
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Playboy 
     

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 
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Playgirl 
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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 goals, improve skills, be ethical and 

honest, keep promises, and act with 

a sense of urgency.   
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Spelletjes 
 

Numbricks: begin bij 1 en maak een sliert van 

nummers. Elk vakje heeft maar 1 nummer en je mag 

enkel verticaal of horizontaal gaan. (1 -> 2 -> 3 -> …) 

 

 

 



 
33 

 

Killer Sudoku. De regels van een gewone Sudoku 

gelden hier ook. Maar er zijn een paar extra regels. Je 

ziet verschillende kooien. Elke kooi mag maar 1 keer 

hetzelfde nummer bevatten. Als je alle nummers in 

een kooi optelt moet je het nummer dat geprint staat 

uitkomen. 
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Quotes 
 

Timen: “Wast een goei kakske?” 

Stephen: “Jaja een golden kakske!” 

Jonas: “Ik had er wel willen gaan bijliggen.” 

Sybren: “Da we maar rap beginnen, kheb zin...” 

Stephen: “Ik doe liever Justine haar moeder.” 

Timen: “Ik geef u gelijk.” 

Stephen: “Volgende strofe, iedereen dat van de zee 

houdt!” 

Tim: “Ook de rode zee?” 

Zwaan: “Normaal gezien is mijn gaatje veel groter.” 

Christina: "Ik wil die binnen doen!" 

Joren: "Nederlands is moeilijk!" 

Dries: "Hij was recht geraakt, 2 keer zelfs!" 

Stephen: "Ik ben rechtgezet door Evy" 
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