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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 ‘17-’18  
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Praeses Dixit 
 

Best EM-mers, 

De zomer is al even gedaan en de studenten zijn weer volop 
bezig. De labo zittingen en de projecten eisen hun tol maar niet 
getreurd. Den EM zorgt natuurlijk weer voor talloze 
fantastische activiteiten. Wij hebben zeker niet stil gezeten en 
er zijn al vele zalig activiteiten geweest maar natuurlijk zullen 
er nog vele komen. Hierdoor zullen wij natuurlijk alle 
studenten steunen. Ook zullen wij deze voorzien van lekkere 
drankjes en versnaperingen. Eén van onze meeste geschonken 
drankjes is natuurlijk dat goudkleurig drankje dat in de meeste 
monden naar een orgasme smaakt. 

Dit drankje zal je dit semester zeker nog kunnen komen 
proeven op de fenomenale S(E)M-cantus. Hier zal den EM-
Kring en den S-kring hun pikantste kantje laten zien. 

De S(E)M-cantus zal de laatste activiteit zijn van dit semester, 
maar niet getreurd wij zullen in het 2de semester er terug zijn 
om het saaie academiejaar wat op te fleuren. De activiteiten 
blijven even zot dus plezier zal gegarandeerd zijn. Diegene die 
ons sneller willen horen kunnen tijdens de examens zeker eens 
de website raadplegen. Hier zijn namelijk een paar handige tips 
en tricks te vinden in verband met de examens.  Wij hebben 
namelijk al veel geleerd over vroegere examens en ja hoor wie 
goed zoekt zal daar namelijk een mooi cadeau te vinden zijn. 
Verder had ik nog graag het huidig praesidium bedankt die 
hard gewerkt hebben met het organiseren van de activiteiten. 
Ook onze pro senior Timen Deprince (koekendoos) wil ik 
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bedanken voor zijn zalig praesesjaar en dat we er veel van 
geleerd hebben. 

 

Dixit, 

Stephen Peeters 

Praeses 2017-2018  
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Redactor Dixit 
 

Gegroet EM-mers, docenten en studenten! 

We zijn weer aan het einde van het eerste semester 

gekomen, dit wilt zeggen: examens! Nu ja, niet direct, 

eerst een paar familiefeestjes en veel drank voor de 

meeste! 

Met dit EM-merke maken we een korte blik op de 

voorbije maanden. Zo gaan we het hebben over den 

BBQ, het em-café en de toercantus. Deze laatste was 

ook dit jaar weer een succes! We hebben daarna de 

straten van Mechelen onveilig gemaakt met de 

kroegentocht en omdat we er nog niet genoeg van 

hadden hebben we ook nog eens met een bierfiets en 

wat karts geracet! Omdat we allemaal wel eens naar 

het toilet moeten heeft onze koe Bella een kakje 

gelegd op de schijt je rijk! Bij de verbondscantus 

hebben we allemaal eens goed de verbondslul 

toegedronken en tijdens de erotica TD zagen we eens 

goed hoe een lapdance nu eigenlijk werkte. 

Veel succes met de examens en een leuke vakantie 

toegewenst! 

Dixit, 

Marcel Horemans, Redactor 2017-2018  
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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.  



 
9 

  

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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BBQ 
 

Na de 2de examenperiode en de 

masterproefverdediging was het tijd voor de jaarlijkse 

BBQ. Dit keer hebben we meer dan 300 vleesjes 

besteld, en ze waren zo goed als allemaal 

opgepeuzeld! Ook dit jaar geven we een virtuele prijs 

weg aan de persoon die het meeste stukjes vlees 

heeft opgegeten. Er was zelfs een ex aequo! Pieter 

Peeraer en Eline Tassent hebben beide 8 stukjes vlees 

opgegeten. De vreetzakjes! (Di t zi jn de enige aantallen dat de Redactor zich herinnert) 

Arras Jr. heeft ook het aantal stukjes vlees van het 

praesidium goed geraden! 20 stukjes vlees en geen 

grammetje meer! 

We zullen je missen 

Bartje ☹ 
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We hebben eveneens afscheid genomen van onze 

geliefde docent Bart Gielis. Jaar en dag stond hij al 

voor de klas in de elektrische vakken. 

Dit jaar was het ook weer prachtig weer. De kindjes 

konden zelfs buitenspelen op het speelpleintje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze verbondspraeses en diens 

onderdaan waagden zich aan de 

avonturen van het speelplein 
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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 
 

 

Het EM-café de avond waar we het semester mee 

starten. Ook dit jaar was er veel volk naartoe 

gekomen. Ook werden er vele pintjes, veel cola, ice 

tea en chocomelk gedronken. Zo veel chocomelk dat 

de redactor zich niets meer herinnerd van deze 

avond. Daarom hieronder een paar foto’s van een 

groot pintje.  
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Baltimore Aircoil Company (BAC) is een wereldleider in de ontwikkeling, productie en 

distributie van producten voor verdampingskoeling en thermische opslag. Deze producten 

bieden milieuvriendelijke oplossingen door het sparen van water en energie bij 

airconditioning, koeltechniek en toepassingen voor industriële proceskoeling. Het EMEA 

hoofdkwartier gevestigd in Heist-op-den-Berg telt 330 medewerkers (productie en 

burelen). Van hieruit worden onze producten verdeeld over gans Europa, het Midden-

Oosten en Noord-Afrika. 

Wat maakt werken bij BAC interessant?  

Werken bij BAC staat voor werken in een dynamische en internationale omgeving. Als EMEA 

hoofdkwartier genieten we een hoog aanzien binnen de wereldwijde organisatie en hebben 

we een impact op de wereldwijde strategie. Andere troeven volgens onze collega’s zijn de 

open bedrijfscultuur, steun van collega’s en leidinggevenden, ontplooiingsmogelijkheden 

en respectvolle omgang tussen alle medewerkers. BAC zet in op de persoonlijke 

ontwikkeling van mensen via verschillende vormen van opleiding.  En niet te vergeten: vind 

je een goede work-life balance belangrijk? Onze filevrije locatie helpt je een eindje op weg! 

Ingenieurs bij BAC 
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Toercantus 
 

 

  

Een avond die niet met 

woorden te beschrijven 

valt: dan maar foto’s! 
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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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Kroegentocht 
 

Op 12 oktober vertrokken onze leden en praesidium 

op een zware, lange en soms wel dorstige 

kroegentocht. Ze begonnen deze zware tocht met 14 

dorstige studenten en oud-studenten. Hierbij 

passeerden en trotseerden we niet alleen Belgische 

biertjes, maar ook de Ierse Guinness met zijn 5 vol% 

alc. liep langs onze lippen. Na een bolleke in de 

Hanekeef kregen enkele van onze leden toch een 

rommelende buik waarna het praesidium hen 

trakteerde op Churros (Deze vonden we op de kermis 

onder de grote Sint-Romboutstoren). Na deze korte 

maar krachtige maaltijd konden ze de tocht 

verderzetten. Zo belande ze langs Bar Popular, een 

korte shotjes-stop bij de Panique en eindigden ze bij 

De Prof. En we eindigden deze tocht met al onze 

leden, ook al ging de telling op het einde wat 

moeilijker. 
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Bierfiets 
 

Op 31 oktober hadden we voor de EM-leden een 

verrassing, die geen verrassing meer was omdat 

inschrijven verplicht was. We zouden drie uur met 

een bierfiets gaan rijden, wat net iets te veel is voor 

de vice-praeses, die wijselijk besloot thuis te blijven. 

Toen iedereen zich geïnstalleerd had op de bierfiets, 

bleek dat het onmogelijk was om een vat aan te 

sluiten. Gelukkig had onze praeses dit voorzien en 

konden we vertrekken met een lading bier in blik. 

Iedereen weet dat bier in blik niet even lekker is als 

bier van ’t vat, maar de sfeer zat er toch direct goed 

in, mede dankzij de dikke schijven die vollen bak door 

de muziekinstallatie van de bierfiets klonken en de 

even later door de cantus die werd ingezet. De route 

passeerde langs het stadion van KV Mechelen, waar 

een eerste plaspauze werd ingelast. Vervolgens reden 

we door het centrum van Mechelen, waar we 

genoodzaakt waren onze biervoorraad aan te vullen 

bij een nachtwinkel. De uitbater van de nachtwinkel 

deed gouden zaken die avond, de kas van den EM 

werd een pak lichter. De quaestor had het blijkbaar 

moeilijk met deze financiële kater, want even later 
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viel hij voor de bierfiets en werd hij erdoor 

aangereden. Gelukkig is de quaestor een sterke kerel 

en hield hij er niks aan over. De schrijver van dit 

tekstje zou graag nog iets vertellen over het laatste 

half uur van de tocht en de aankomst, maar kon zich 

de volgende dag er niet veel meer van herinneren en 

had een zware kater, wellicht het beste bewijs dat de 

bierfiets een succes was! 
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Schijt je rijk 
 

Op dinsdag 7 november heeft den EM-kring hun 

jaarlijkse traditie weer letterlijk op poten gezet. De pony 

Hercules van vorig jaar is vervangen door Bella de koe. 

Bella werd vroeg in de ochtend op het grasveldje 

geplaatst en kon zich goed uitleven in het gras nog nat 

van de dauw.  

 

 

 

 

Gedurende de week vooraf heeft heel de campus, zowel 

studenten als docenten ons plan kindje gesteund door 

vakjes te kopen. Dit gaf een winnaar in de bierprijs voor 

het meeste vakjes: niemand minder dan onze eigen 

praeses van 2016-2017 Timen Deprince. 

’t Was weer 

druk zene! 
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Omstreeks 10.00u ging Bella rechtstaan aan de 

rechterkant. De staart ging omhoog en we hadden een 

winnaar: Justine Op De Beeck is dit jaar de winnaar van 

de prachtige hoofdprijs: een 3D printer. Dit was nogal 

vroeg maar dat was natuurlijk geen probleem want de 

partysnacks, pintjes en hartverwarmende drankjes 

vloeiden rijkelijk. Kortom, een zeer geslaagde dag 

dankzij de fantastische leden van den EM-kring en de 

andere studenten/ docenten van de campus!  

Meeting tussen pro-senior Timen en Bella! 

Nadat Timen zijn pintje op had natuurlijk. 

Efficiëntie op en top! 
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Covestro is een nieuw bedrijf, dat een tijd 

geleden ontstond uit de kunststofdivisie van 

Bayer. In onze productievestiging in de 

Antwerpse haven maken we (met ca. 830 

medewerkers) de transparante hightech-

kunststof polycarbonaat. Die wordt o.a. gebruikt 

in koplampen, open daken en ook het koetswerk van auto's, in 

robots, in je gsm, maar ook in de bouwwereld – een voorbeeld 

is het dak van het station van Antwerpen. Verder produceren 

we in Antwerpen ook de ingrediënten voor hoogwaardig 

polyurethaanschuim, dat je o.a. in woningisolatie, in 
matrassen en autozetels terugvindt. 

We zijn een jong bedrijf, dat tegelijk kan terugblikken op een 

jarenlange ervaring... en dat creëert kansen. Om de efficiënte 

werking van onze hoogtechnologische en geautomatiseerde 

productie-installaties te bewaken en te optimaliseren, kijken 

we regelmatig uit naar masters in (Industrial) engineering 

specialisatie chemie en elektromechanica. Beschik jij 

bovendien over een gezonde dosis nieuwsgierigheid en 

ondernemerszin? Kom dan zeker eens met ons kennismaken!  
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Erotica TD 
 

Dit jaar viel de 4 kringen TD in het eerste semester. 

Door al die single kerels van het praesidium was er 

natuurlijk een seksuele frustratie. Toevallig kwamen 

we dus met het idee om het thema dit jaar wat 

specialer te maken. De erotica TD was geboren. Nu ja, 

9 maanden na de TD zal er iets geboren worden. De 

Dj’s waren deze avond natuurlijk ook van 

wereldniveau: Dj Stephen zette het eerste half uur in 

gevolgd door Dj Sound’AZ. Oftewel: den Ayrton. Dj 

Lidlight (ledlichtje) dreef dan de spanning op tot we 

uitkwamen bij onze eigen Dj: AwkWard. 

Om half 2 was het dan zover: het hoogtepunt (op de 

thermometer toch) van de avond: de lapdance. Kurt 

van den Bouw had een stipper en stripteaseuse 

gehuurd. Voor 2 gelukkige was het dan ook hun 10 

minuten in de hemel. Een paar blote borsten, blote 

geslachtsdelen en 582 foto’s verder was het al 

afgelopen. 

Na een afkoelperiode was het dan natuurlijk tijd voor 

den opkuis. Toch wel het vettigste momentje van den 

avond. 
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Voetbalcompetitie 
 

Gegroet sportieve EM-mers! 

Ook dit jaar ontbreekt den EM niet 

in de voetbalcompetitie. We zijn 

uiteraard weer van start gegaan als 

titelverdediger, met als ultieme 

doel het derde jaar als kampioen te 

beëindigen. Met enkele 

professionele voetballers (a.k.a. 

Bart) zijn we het veld op getrokken 

in de eerste match tegen den E. De 

groengele rakkers waren echter 

onderbemand ten opzichte van ons 

titanenteam, den EM stond namelijk 

klaar met de volle 9 man. Zo konden we 

tijdig aflossen, want ja, de nieuwe spocul 

is binnen de vijf minuten doodmoe, 

waardoor we 100% voor de winst konden 

gaan. Na een tijdje was ook duidelijk wie 

de overhand had (3 keer raden ’t was den 

EM), waarbij we de match hebben 

afgerond met een propere score van 13-

3. Proficiat voor de 3 goals jongens.  

Whoops 
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De volgende match was tegen 

Mereta. Ook hier moesten we 

natuurlijk weer winnen, want de 

spocul van Mereta moet zijn 

functie als blauwvoet op de 

cantussen toch wel blijven 

vervolledigen vinden we. Ze 

hebben het wel spannend 

gemaakt, na de eerste helft was 

het namelijk 5-5. De spocul kreeg al 

een beetje schrik over het verdere 

verloop van de match. In de 

tweede helft bleek echter dat het 

team een beetje tijd nodig heeft om op gang te komen. Nieuw 

aangesteld trainer Dennis had dit in het snuitje en gaf de meest 

ingewikkelde en complexe tactieken door aan het team. Praeses 

Stephen volgde deze instructies nauwgezet, waardoor hij toch nog 

nuttig bleek voor het team. Blijkt dat die jongen toch nog met ballen 

om kan. Samen met de zotte acties op het veld van Tom, Drilon en 

uiteraard Bart, heeft hij ons 

naar een mooie winst met 

12-5 geloodst. Een 

dankwoordje aan Utopia 

mag hierbij ook niet 

ontbreken. Jente en Timen 

hebben ons goed gesteund 

met hun bal skills.  

Onze meest recente match 

was deze tegen den bouw. 

Hier ga ik geen al te uitgebreide uitleg over geven, aangezien de 

herinnering aan deze match nog steeds tranen doet opwellen. Het 

team van den EM was, zoals altijd, weer in alle glorie aanwezig. Ook 

GOAAAAAAAL 

Die oud senioren toch 
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Steven was er weer bij, onze held van 

een keeper (kusjes xx). Den OW kwam 

echter plots af met een stevig team, 

waar we niet tegen op konden. 

Uiteindelijk is het op een score van 

13-1 voor den bouw geëindigd.  We 

hebben er alles aan gedaan, we 

hebben met al onze kracht gevochten 

en gestreden tot bloedens toe, echter 

mocht het niet baten. Laten we het 

steken op de grote afleiding die den 

bouw had voorzien. Na de match was er echter sfeer genoeg, den EM 

had namelijk een vat getrakteerd aan den bouw voor hun overwinning 

(die weddenschappen van tegenwoordig hé).  

Verder staat ons nog een match tegen den S te wachten. We laten de 

moed uiteraard niet zakken in de strijd voor de kampioenstitel. We 

doen nog een laatste maal (op de 

finale na uiteraard) ons uiterste 

best om de tegenstanders te doen 

plooien, iets wat de spocul zeker 

niet zal doen op den SM-cantus na 

zijn zevensprong, ook nog zoiets 

dat volgt uit een vernedering tegen 

den bouw.  

Alvast tot de volgende keer! 

Groetjes,  

Jullie kapoentje,  

Spocul 2017-18  

  

Stephen mag weeral drinken 
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Playboy 
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Playgirl 
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Spelletjes 
 

Doolhof:  
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Galaxy’s: Teken vakjes door de grijze lijntjes zwart te 

maken. Elk vakje moet een bolletje hebben en elk 

vakje moet punt-symmetrisch zijn. Vb.: linksonder. 
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Quotes 
 

Dries: “Ellen, gaan we wippen?” 

Ellen: “Ja is goed!” 

Dries @ Evy: “Ik heb u gisteren wel in den douche 

gezien.” 

Thomas: “Maar allee, ik wouw van die lekkere 

worst!” 

Stephens vriendin: “Vrouwen zijn altijd den baas 

he.” 

Ellen: “Ik ben moe van al dat wippen.” 

Sybren @ Eva: "U leiband ligt nog bij mij thuis!” 

Marcel: “Ik heb altijd ne kater.” 

Timen: “In u broek zeker.” 

Marcel: “Seks is ni gewoon leegspuiten he.” 

Dries: “Hoe maakt ge 9 van de 10 mensen gelukkig.... 

Groepsverkrachting” 

Marcel: “Welke past niet in het rijtje: Monopoly, 

Risk, Incest en een puzzel. 

De puzzel. De andere zijn allemaal Familiespellen.” 
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Evy: “Dus als ge droog wilt blijven, moet ge op het 

zwaard gaan staan.” 

Evy @ timen: “Ja, de lengte is duidelijk een 

probleem!” 

Stephen: “Terugtrekken langs de flanken he!” 

Tomasz Sacewicz: “Moest gij gay zijn” 

Marcel: “A shoulder to cry on, is a dick to ride on.” 

Lawrence: “Hoelang hebt gij u vriendin kunnen 

houden?” 

Marcel: “3 jaar - 5 dagen” 

Lawrence: “’t was een schrikkeljaar of wat?” 
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