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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-mers, 

Nu de zomermaanden achter de rug zijn, het 
academiejaar terug begonnen is en de studenten weer 
gesetteld zijn op hun kot, heb ik de eer om jullie EM 
studenten terug te verwelkomen op De Nayer. Den EM 
heeft ook dit jaar weer veel activiteiten op zijn agenda 
staan, om de nodige ontspanning te bieden die elke 
student tijdens het jaar nodig heeft! Sommigen van jullie 
zullen al vele van onze activiteiten hebben meegedaan, 
anderen hebben niet eens een idee dat wij zelfs 
activiteiten doen. Maar niet getreurd, u kan een mooie 
samenvatting vinden verder in dit boekje dat 
samengesteld is door onze redactor van dienst. Leest u 
niet graag? Geen probleem! Onze redactor zorgt er ook 
voor dat hij bij elke activiteit mooi beeldmateriaal kan 
bezorgen vermits hij altijd voor enkele gigabytes aan 
foto’s op zijn pc zet. (Al dan niet gecensureerd…) Maar 
genoeg hierover. Ik zou zeggen kom zeker eens een 
kijkje nemen op een van onze activiteiten en veel succes 
met de rest van het academiejaar! 

Dixit, 

Timen Deprince, 

Senior 2016-2017  
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Vice-praeses Dixit 
 

Beste EM-mers met of zonder water. 

Zoals jullie al weten of absoluut niet weten ben ik dit jaar 
jullie trotse vice-praeses. 

Ik ben dus verantwoordelijk voor het niet-internationaal 
gekende weekend dat dit jaar van 24 tot en met 26 
maart plaatsvindt. 

Het gaat weer een bangelijk weekend worden zonder 
regen (ik regel dat wel met ons Sabine). 

We gaan daar eens laten zien wat voor een toffe 
mannen wij zijn maar de vrouwen mogen ook mee. 

Hou dus in ieder geval die dagen vrij want binnenkort 
gaan jullie je kunnen inschrijven en je zal ontzettend snel 
moeten zijn. 

Tot dan of tot in de wandelgangen. 

Van jullie kapoentje. 

Dixit, 

Jonas Vermeulen, 

Vice-praeses 2016-2017  
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Redactor Dixit 
 

Gegroet EM-mers, docenten en studenten! 

Jullie lezen nu het eerste EM-merke van het jaar! Dit 

betekent 2 dingen: 

1.  Het eerste semester zit er bijna op! 

2.  De redactor heeft een EM-merke gemaakt! 

Eind vorig academiejaar hebben we onze jaarlijkse 

BBQ gehad, deze keer was er vlees genoeg aangezien 

we nog een heleboel over hadden! Om het 

academiejaar te starten hebben we op café bijgepraat 

over de vakantie en de herexamens. Na een 

cursusdienst vol papier, lettertjes en formules 

hebben we eens de cafés in Mechelen gaan 

leegdrinken. De redactor wilde ook eens een filmpje 

gaan zien om zijn eigen filmtechnieken op te krikken, 

dit zijn we dus gaan doen in den Utopolis. Na deze 

leerrijke ervaring zijn we gaan fietsen op de 

Tourcantus. Omdat de Praeses zijn haar wilde verven 

zijn we eens langs de paintball van Mechelen 

gewandeld. Veel plezier met het lezen en veel succes 

met de examens! 

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. 

Iam 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. 



 
10 

BBQ 
 

Na een intensieve 

examenperiode in de 

warme maar toch ook 

regenachtige zomer 

van 2016 had iedereen 

zin voor een lekker 

stukje vlees. Natuurlijk was er 

maar 1 oplossing. Een heerlijke 

BBQ op een warme zomerdag!  

Dit jaar was er dan ook veel respons, in 

totaal zijn er 51 varkensbrochetten, 

57 kippenbrochetten, 

74 barbecueworsten, 55 hamburgers, 

33 kippenbillen, 18 witte pensen en 

22 spareribs besteld. 

Er zijn ook 5 groenteburgers 

verorberd. In totaal dus een 

goede 300 stukken vlees. Jullie 

vreetzakken! Het meeste aantal 

vleesjes werd door Andreas 

Pieters besteld: maar liefst 11 

stuks! 

De spocul en praeses 

werden stil van het 

vredige uitzicht van de 

Duffelse heide. 

“Jezus, laat die 

spiertjes is zien!” 

Aanschouw, Andreas The 

Meatmonster Pieters! 
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Er is natuurlijk ook een leuke 

anekdote opgestuurd door 

onze pro-senior Jan Bens: 

Lang geleden, toen de dieren 

nog spraken, en we nog BBQ-

den in Zaal de Goeden Herder, 

waardat ge, als ge 's morgens 

den patatschelder van de mama, die ge daar waart 

vergeten tijdens de opkuis om 4.30h, waarna ge, na 

6km fietsen, ook nog eens merkte dat ge de sleutel 

van uw kot vergeten waart (int kot) en ge met een 

tuintafel en daarop een trapladder, wat nog steeds 

ongeveer 2m te laag was waardoor ge als nen aap 

aan de vensterbank moest zien te gaan hangen en 

aan 1 arm hangend uw vliegenraam er moest zien uit 

te duwen met de andere daardoor vrije arm en door 

het hierdoor vliegenraamloos raam van uw kot moest 

zien binnen te geraken terwijl de vogeltjes alvast 

vrolijk fluiten en de zon net 

terug op was, terug ging 

halen, er Marokkaanse 

madammen u vreemd zag 

aankijken, 

Vleesje vleesje vleesje!!! 

Bij deze ziet u waarom Timen er zo moe uit 

ziet. Hij moet deze 2 in toom houden. 
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onophoudelijk kwebbelend in een 

nog vreemdere taal, wist het 

Praesidium dat ge voor nen BBQ 

ongeveer 2.7 stukken vlees de 

man moet voorzien. Misschien 

komt het wel omdat ik zo 

geweldig ben in geneste zinnen, 

dat we het jaar daarop naar 

de feestzaal in Duffel zijn 

verhuisd, omdat den E daar 

volk nodig had voor hunnen BBQ en wij eigenlijk ook 

weleens luilekker wilden BBQ-en op onzen BBQ zonder 

te moeten zien naar afwas en dergelijke. 

Al bij al was de BBQ van 

dit jaar goed geslaagd. 

Iedereen was met een 

vol buikje voldaan voor 

de start van de 

vakantie. 

 

  

Evy verschoot een beetje van 

het vogeltje van de camera… 

Extra: een kleine collage 

van de Vice-Praeses. 
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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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EM-café 
 

Hoe beter het jaar te starten dan een goede oude 

caféavond? Wel: een caféavond met onze feestleider! 

Voor elke stilte weet hij de gepaste oplossing. 

Meestal ten koste van zijn eigen lever en of 

hersencellen! 

  

Het begin van een avond vol 

bier voor de feestleider… 

Vrouwen waren ook van 

de partij, hier ziet u er 2 

Cafémopjes hihi 
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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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Kroegentocht 
 

De eerste legendarisch 

kroegentocht van dit jaar was 

doorgegaan met een plan van 6 

pubs te overleven.  We gingen 

van start in ons stamcafé waar 

wij altijd een warm welkom 

krijgen. Daar het vat 

leegdrinken was ons doel. Na 

de 4 wegen zijn we naar 

Mechelen vertrokken en 

wonder boven wonder is 

iedereen daar heelhuids 

geraakt. Door de grote afstand 

dat we moesten overbruggen 

van Katelijne naar Mechelen, 

hadden we natuurlijk dorst 

gekregen. Toen zijn we in de Hanekeef beland. Den 

EM dacht nog te reizen. Daarmee zijn we na de 

Hanekeef naar de Irisch pub (o'Fiach) gevlogen om 

ons daar te trakteren op een oh zoo mooie halve liter. 

Een halve liter is toch wat 

veel he feestleidertje… 
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Na deze verre reis hadden 

we nood aan een borreltje 

en een babbeltje, waar kan 

dit beter dan in de 

Borrelbabbel. Wat zouden 

ingenieurs zijn zonder te 

spelen met zuigers en 

vermits we die tegenkwamen 

op weg richting onze volgende 

bar hebben we ons een kwartiertje in deze speeltuin 

gezet. Omdat we toch al het gespeel bui waren 

hebben we in Bar popular dan maar verder beginnen 

spelen met een drankspel. Na al die spelletjes waren 

we bijna moe en bijna voldaan en dan zijn we 

uiteindelijk ik den Boesj beland. Hier konden we 

rustig onze spannende tocht afsluiten en beginnen 

praten over hoe wij dachten morgen in de les te 

geraken. 

  

Wheelie trekken 

niemand zeggen… 

Spelen met de stokken 

doen ze wel graag…. 
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Voetbal Competitie 
 

Dag beste EM-mertjes, 

Het begon allemaal op een maandag in oktober. We 

hadden een team bijeengeraapt voor onze eerste 

wedstrijd tegen den E-kring als titelverdediger. We 

vochten (schotten) als leeuwen maar het mocht niet 

baten we verloren deze wedstrijd met 11-3.  We gaan 

hier niet verder over uitwijden want dit verlies was 

volledig volgens plan.  We hadden nog niet ons 

topteam opgeroepen om te laten uitschijnen dat we 

niet zo goed waren, maar niets is minder waar.  

Onze tweede wedstrijd was tegen Mereta en ja hoor 

naast onze vaste waarde uit de eerste wedstrijd 

waren daar ook onze sterspelers Jan, Bart en 

Maarten. De spelers van Mereta hadden gehoopt dat 

ze een makkelijke wedstrijd tegemoet gingen na ons 

tactisch verlies van de week ervoor. Waren zij nog 

nooit zo fout vanaf minuut één werd het tempo hoog 

gelegd door onze nieuwe spelers. Na enkele flitsende 

acties van Bart en jan stond het al snel 0-4 in ons 

voordeel en het was nog lang niet gedaan. Wanneer 

ook Maarten het veld opkwam was het feestje 

begonnen Mereta werd van het kastje naar de muur 
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gespeeld en wist niet meer waar hun 

eigen goal was. De ene na de andere 

goal werd vlot uit gevoetbald en 

zonder veel moeite stond het 1-11 

aan het einde. De eerste winst in de 

reeks van vele was een feit.  

De wedstrijden tegen Hodena en 

Utopia waren meer trainingen dan 

echt wedstrijden, we wonnen met 

respectievelijk 4-11 en 11-3 met veel 

gemak. Om zich niet te veel te 

vervelen hadden sommige spelers er niets beter op 

gevonden dan om hun beste dans moves boven te 

halen en deze even te oefenen op het veld. We 

kregen ook enkele nieuwe spelers om ons team te 

versterken na de blessure van Maarten en de 

afwezigheid van Jan. We verwelkomde Dennis, Ward 

en Aaron ze deden het uitstekend. 

   

Onze laatste wedstrijd voor de winterstop tegen de 

Wesp was toch wel de moeilijkste. Met onze vaste 

waarde uit de vorige wedstrijden begonnen we vol 

goede moed. De wesp deed de praeses even 

angstzweet uitstaan toen ze ons op achterstand 

Nieuwe sport van 

de spocul: dansen! 
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brachten in het begin. Hij zat op de bank met een 

bang hartje te kijken, dit was snel over wanneer de 

sterkhouders van het team (Bart en Thomas) op dreef 

kwamen. De bal werd weer vlotjes rondgespeeld en 

er viel gelukkig meer dan één goal. Iedereen speelde 

een topwedstrijd met pracht acties van Sybren en 

Stephen, strakke looplijnen van Timen en Dennis, 

Sublieme dribbels van Ward en Bart, niet te vergeten 

de rots in onze goal Steven en natuurlijk de spocul die 

er wat tussen door liep. Aan het eind van deze zware 

wedstrijd trokken we toch weer aan het langste eind 

met een mooie score van 7-2.  

Proficiat aan allen die hebben meegespeeld met de 

voetbal vanaf de eerste wedstrijd of pas daarna. We 

zien jullie hopelijk terug bij onze laatste twee 

wedstrijden tegen den Bouw en de S-kring.  

Hierbij wil ik ook nog een vacature openen. Onze 

keeper gaat in het tweede 

semester naar het 

prachtige Toulouse dus we 

zijn nog op zoek naar een 

nieuwe. Heb jij de 

volgende competentie 
Ze leren het snel 

van de spocul! 
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aarzel dan niet en laat iets weten aan de spocul. 

C-ompetenties: 

• sportief (of de intentie tot) 

• heeft tijd op maandag avond (20/02/2017 en 

6/03/2016) 

• durft zijn handen uit de mouwen te steken 

• drinkt graag een pintje achteraf 

Ook iedereen die gewoon wil mee voetballen mag 

altijd iets laten weten. 

Met voetbal groetjes 

De spocul 
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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 geprefereerde partner voor afsluiters te zijn, wereldwijd. 
 

Bij Belven zijn we more than invalved. 
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Cin-EM-a 
 

Het begon allemaal op een grauwe, regenachtige en 

donkere donderdagnamiddag. We kwamen samen in 

de 4 wegen om nog een paar pintjes of colaatjes te 

drinken. Zoals gewoonlijk in een café werden de 

gekste en waanzinnigste volkslegendes en 

gebeurtenissen tijdens de lessen verteld. Gielis die 

weer een foutje in wijn berekeningen maakte, 

Ferraris die weeral een Nederlands woordje vergeten 

was, Arras die een onmogelijke opdracht gaf en 

Moens die nog eens een gewichtje van zijn veer liet 

vallen. Na al deze verhalen vertrokken we naar het 

etablissement van Utopolis in Mechelen. 

Bij de inschrijvingen vroegen we om je favoriete 

filmquote mee in te zenden. De beste werd dan 

verkozen door het praesidium en moest die avond 

niets betalen. Michael Windels won deze award met 

de quote: “I can't focus on my porn with all this real 

sex going on around me”-No Strings Attached 

Doormiddel van een poll op het gezichtsboek zijn er 2 

films gekozen: The Magnificent Seven en Miss 

Peregrine's Home for Peculiar Children. 
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De eerste film is kort 

gezegd een western 

film. De film speelt 

zich af in 1879. Een 

corrupte magnaat 

genaamd Bogue 

neemt er een stadje 

in omdat hij het goud in de grond van de stad wilt 

hebben. Hij vermoordt er een man wiens vrouw dan 

op zoek gaat naar hulp. Deze hulp vindt ze in een paar 

steden verder. Josh Faraday (gespeeld door Chris 

Pratt die ook bekend is van guardians of the galaxy) is 

hierna het hoofdpersonage van deze groep. Ze komen 

terug in de stad en leren de inwoners hoe ze met 

wapens moeten omgaan en bedenken een plan om 

Bogue te stoppen. Na een hels gevecht met vele 

ontploffingen, geweerschoten, vliegende 

Michael met zijn quote. 

Cinema overnemen: CHECK 
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slechteriken en doodgeschoten inwoners vermoord 

de vrouw Bogue en brengt ze de rust terug in de stad. 

De overgebleven helden van de groep vertrekken dan 

te paard naar de horizon. 

Bij de tweede groep was niemand van het praesidium 

mee. Hierdoor is er geen korte beschrijving maar is er 

wel een kleine samenvatting: “In Miss Peregrine's 

Home for Peculiar Children ontdekt Jake een mysterie 

dat deze wereld en tijd overstijgt. Dankzij 

aanwijzingen ontdekt hij een geheim toevluchtsoord: 

mevrouw Peregrine’s weeshuis voor bijzondere 

kinderen. Maar als Jake kennismaakt met de 

bewoners en hun bijzondere gaven, realiseert hij dat 

veiligheid slechts een illusie is. Er schuilt gevaar in de 

vorm van krachtige, verborgen vijanden. Jake moet 

uitzoeken wie er echt is, wie hij kan vertrouwen en 

wie hij werkelijk is.” 1 

Na de films kwamen we samen in de inkomhal. Als 

iedereen klaar was vertrokken we naar de Planeet 

waar we dan konden napraten over beide films. 

Natuurlijk was de Quaestor met zijn geldbuidel ook 

aanwezig waardoor hij iedereen een paar drankjes 

kon trakteren. 

                               
1 https://kinepolis.be/nl/films/miss-peregrines-home-peculiar-children 
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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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Tourcantus 
 

Net zoals het vorige jaar 

heeft het praesidium als 

eerste cantus van het 

academiejaar de tourcantus 

georganiseerd. Want een 

gewone cantus is natuurlijk 

niet genoeg.  

Het concept is simpel. Tijdens 

de cantus is er een competitie 

voor 3 truien. De gele, groene 

en bolletjestrui. 

De winnaar van de gele trui is 

diegene die de meeste pintjes 

drinkt op de avond. Deze jaar 

was dat de praeses van 

Utopia, Dries van Laerhoven 

met wel 33 ad fundums. De 

winnaar van de groene trui 

was Steven de Coninck. Hij 

dronk 2 pintjes in 7.31 

seconden. En de bolletjestrui 

ging naar Stephen Peeters Fietsen! 

Het was duidelijk wie het 

snelste kon kappen 

Vice bijna potten 

toe tralalalalalala 
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met 1 puntje voorsprong op de drie 

wedstrijdjes waarin men eerst een 

derde van een gewoon pintje moest 

drinken, dan een halve La Chouffe 

gevolgd door een volle pint en dan 

terug afbouwen.  

 

  

Nog even wachten 

op de volgende 

cantus Dennis  

#Killed  
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Paintball 
 

Onze vijfde activiteit van het 

jaar al en onze kring was 

mooi vertegenwoordigd met 

26 man maar ook 2 vrouwen! 

Na de eerste ronde merkten 

de meeste al dat ze tactisch 

moesten omgaan met de 

hoeveelheid kogeltjes die ze 

per seconde probeerde te schieten en hierdoor hun 

100 kogeltjes er al rap door jaagden. Er zijn enkele 

mooie schoten gevallen waarbij er leden verf 

proefden of de verf in het haar voelden, we zouden 

deze schutters bij deze proficiat willen wensen! 

Omkleden zonder 

kleedkamer… olalala  

#Selfietime  
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De vraag die we stelden bij de inschrijving was 

hoeveel het praesidium weegt, hierop kregen we een 

aantal schandalige antwoorden van onze mede 

ingenieurs studenten. Zoals 534; 473,125; 79; … wat 

we hiervan moesten maken wisten wij ook ni, appels, 

peren, koeien, aantal Roloff-matek’s, aantal nieuwe 

EM-stylo’s… Gelieve eenheden te gebruiken of een 

ander origineel antwoord te geven zoals deze: “Het 

gewicht van de Sybren want de rest heeft een 

verwaarloosbaar gewicht ten opzichte van hem”, 

“Stephen meegerekend? 4 ton” of “Te veel! GA OP 

DIEET!! ;)”.  

  

Hier zie je hoe de 

gemiddelde student 

zijn broek aan doet. 

Al staand op één 

been en al lachend 

en giechelend… 
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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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Memes en zo 
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Spelletjes 
 

Nonograms: Je hebt een raster van vierkantjes. Elk 

vierkantje moet zwart gekleurd zijn of er moet een 

kruisje in komen te staan. Naast elke rij staat hoelang 

een rij met zwarte vakjes moet zijn (deze nummers 

staan op volgorde). Idem voor de kolommen. Je moet 

ervoor zorgen dat alle vakjes ingevuld zijn. 
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Dominosa: Maak groepjes van 2 cijfers. 

Elke combinatie mag maar 1 keer voorkomen. 

 

Quotes 
 

Stephen: “Ik krijg mene worst ni open...” 

Evy: “De binnenkant van mijn broek is nat” 

Stephen: “Seffens gaan we is wippen he” 

Christina: “Mannen hebben een paar jaar mentale 

achterstand.” 

Stephane: “Da moet gij juist zeggen” 

Gilles @ Steven: “Zijn da u ribben of u maag” 

Steven: “Da zijn men buikspieren” 
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Marcel: “Ik zet gewoon alles in de cloud” 

Koen: “Tot het is nen dag zonder wolken is!” 

Stephane: “Al die piemels in mijn muile doen wel pijn 

in mijn buikje.” 

Steven: “Wie heeft mijn piemel veranderd?!”  

Timen: “Ja sorry hij is langer dan ik dacht…” 

Louis: “Hebde gij een bolleke?” 

Steven: “Ik sta heel droog nu zene!” 

Sara @ Sybren: “Seg kunnen wij is afspreken!” 

Justine over Timen: “Ja mikken da kan hem ni zene.” 

Sybren: “Nee nee ik hou me recht.” 

Stephen: “Ik heb al weleens naakt geslapen met men 

lint aan?”  

Thomas Kievit: “Ik heb da ook al gedaan zene!” 

Dennis: “Ik zal er is voor zorgen dat ik seffens seks heb 

met men lint aan…”  

Dennis: “Ja mene stijve is weg he...” 

Tuur: “Blijf van mene zak af!” 

Ruben Vandam: “Het is niet de bedoeling dat een 

vrouw kloten heeft.”  
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