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Voorwoord 
 

De EM-Kring is een studentenvereniging voor de ijverige 
studenten elektromechanica aan De Nayer, de wondermooie 
technologiecampus in onze teerbeminde grootstad Sint-
Katelijne Waver. Onze functie als vereniging heeft hierbij 
meerdere koppen. Enerzijds verdelen wij de cursussen, zodat 
alle EM-studenten steeds aan voordelige tarieven en op 
eenvoudige wijze aan hun ‘felbegeerde’ boeken geraken. 
Anderzijds voorzien wij tal van extracurriculaire activitieten 
waarbij we ervoor zorgen dat de hardwerkende student zeker 
voldoende ontspanning kan genieten. Deze ontspanning is 
telkens in verschillende vormen aanwezig: zowel in sportieve 
vorm zoals onze schaatsavond, bowling, paintball, voetbal, 
etc… als in iets meer alcoholische vorm zoals onze cantussen, 
café-avonden, TD’s, etc…. Ons doel hierbij is zoveel mogelijk 
onvergetelijke avonden voorzien voor onze leden (want die 
avonden achter de boeken vergeten we toch allemaal) en 
uiteraard ook moppen tappen (en af en toe een pintje of 20). 
Dit zullen we het komende academiejaar ook met volle 
overtuiging waarmaken. 

 

 

Uw EM-Praesidium ‘18-’19  



 4 

Praeses Dixit 
 

Gegroet EM-mers! 

Ik heb de eer om jullie als eerste van het praesidium toe te 

spreken! Na mijn avontuurtjes bij andere verenigingen sta ik 

helemaal klaar om er samen met mijn praesidium een lap op 

te geven! En dan bedoel ik niet alleen Tomasz met zijn 

cursussen… 

Negen! Gemotiveerde studenten doen er alles aan om een jaar 

vol lessen, laboverslagen en examens dragelijk te maken! Van 

cantussen tot schaatsen, je kan vanalles op onze kalender 

terugvinden en steeds aan zeer studentikoze prijzen.  

Tenslotte bedank ik nog graag de vorige 54 praesidia, dankzij 

hun harde werk kunnen wij nu voor het 55ste jaar op rij Sint-

Katelijne-Waver op zijn grondvesten doen daveren! 

Ut vivat, crescat et floreat 

De EM – Kring 

 

Dries Van Laerhoven 

Praeses EM – Kring 2018 -2019 
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Redactor Dixit 
 

Gegroet EM-mers, docenten en studenten! 

Weeral een EMmerke in uw pollen seg, wa’s me da 

hier! Ondertussen zijn er alweer 2 maanden 

verstreken sinds het vorige boekje, en allow kroket 

wat voor 2 maanden waren me dàt! Bovenop de 

superleerrijke lessen hebben we weer heel wat dolle 

pret beleefd samen met onze geliefde EMmers. 

Volgend semester gaan wij alleen maar verder doen 

met De Nayer op zijn kop te zetten, iets waar wij u, 

lieve lezer, alleen maar toe kunnen aanmoedigen! 

Wees er weer zeker bij de komende activiteiten, het 

belooft weer bangelijk te worden! 

Lees dit gekke boekje ook ne keer op uw gemak door, 

voor tal van updates, memes, krantenartikelen, gekke 

heufden en spelletjes!  

 

Dixit,  

Ruben Vandam,  

Redactor 2018-2019    
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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!  



 7 

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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Pony kakt duur op campus 
7 December 2018 – Omstreeks 14:44 heeft er een 

hyperactieve pony genaamd Tony op de alom bekende 

campus van Sint-Katelijne Waver dik gescheten op het 

centrale grasveld. De oorzaak van dit voorval is te wijten 

aan het langdurig bezoek van Tony op de Schijt-Je-Rijk 

van de EM-kring. De EM-kring stond die dag namelijk 

met een aantrekkelijke hapjesstand vlakbij het grasveld.  

De verdachte (Tony) is 

ondertussen aangehouden 

en weggebracht, luid 

protest inclusief (zoals 

rechts te zien). Feestleider 

Dieter werd belast met de 

opkuis van het pakketje 

van gangster Tony (en heeft volgens de redactie ook een 

stukje van het pakket mee naar huis genomen aan zijn 

schoen). De darmleging van Tony heeft echter wel zijn 

voordelen gehad voor 

Danny Pauwels, hij is 

door goed geluk met een 

3D printer naar huis 

gegaan!  

  

Yeeeeeet 
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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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Erotica TD 
 

In het eerste semester hebben 

de kringen van De Nayer uiteraard 

ook weer de krachten 

gebundeld voor een fantast van 

formaat: de EROTICA TD. Een 

stripper en stripteaseuse (die 

misschien wel wat gedateerd was) 

waren weer van de partij, met 

bijhorende lapdance voor 2 

gelukkige zielen. Hier zijn helaas 

geen foto’s van; de redactie was te 

druk bezig met security te spelen, 

of zoiets. Bij deze een substituut: 

gekke heufden:  
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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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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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Paintball 
 
 
Dit jaar zijn we terug gaan paintballen in Mechelen. Bijna 

iedereen was warm aangekleed want het was heel koud. 

Behalve Dieter want hij had een short aan. Wist je dat Dieter 

zelf in zijn ballen geraakt is? Eigenlijk hadden de mannen 

ballenbescherming moeten hebben zoals vrouwen 

tettenbescherming kregen. Van discriminatie gesproken… 

Toen we ons hadden opgedeeld in ploegen, kregen we onze 

overalls. 1 Team kreeg blauwe overalls en het andere witte. 

Van discriminatie gesproken…. Eigenlijk wou iedereen blauw 

zijn omdat je hen dan minder goed ziet in het donker. Ik zat 

zelf in het blauwe team, dus ik moest op de 

witte studenten schieten (dit doet mij 

tussendoor denken aan dit mooie plaatje dat ik 

ooit gemaakt heb voor iemand zijn verjaardag). 

Uiteindelijk hebben we 2 soorten gespeeld; 

eerst Team Deathmatch en daarna Capture the 

Flag. We zijn begonnen met 2 spelletjes TDM. 

Daarna hebben we 2 spelletjes CTF gespeeld, 

waarbij de beide teams alle 2 een keer gewonnen hebben. 

Daarna hebben we nog een spelletje TDM gespeeld tot de 

kogels op waren. Op het einde werd het nog een free for all 

omdat er zo weinig mensen nog kogels over hadden. Al bij al 

was het een zeer plezante avond 😊 
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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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Putte uitgekozen als haven 

voor De Nayer-cantus 
22 November 2018 – Dit jaar was het charmante dorpje 

Putte uitgekozen als dé Big City voor de internationaal 

bekende De Nayer-cantus; de Verbondscantus! De clubs 

en kringen van SKW hadden de cantus allemaal in hun 

agenda staan. Den EM kon zo’n feestje uiteraard 

natuurlijk 

vanzelfsprekend 

klaarblijkelijk 

evident allicht ook 

niet laten liggen; 

het praesidium 

(met ouw zakken) 

is er dan ook stevig 

tegenaan gegaan, de tafels zullen het wel 

gevoeld hebben. Tijdens de avond werden ook enkele 

mooie SKW tradities 

gevierd; een snookertje; 

een Camembertje, een 

estafette,…. Ze waren 

allemaal terug te vinden in 

het schema van de avond 

(en terecht!). 
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Upcoming 
 

Het eerste semester is bijna achter de rug; maar niet 

gevreesd! Onze stevige, kinky S(E)M-cantus zit er 

uiteraard nog aan te komen; wéér ééntje om niet te 

missen!  

 

Wat betreft volgend semester hebben we ook weer 

zotte plannen in onze kalender staan. Zo is er onze 

langverwachte Lustrumweek van 4 t.e.m. 8 maart; 

met een knaller van een galabal als afsluiter! 

Verder hebben we ook nog het EM-weekend van 22 

t.e.m. 24 maart (save the date!!) waar iedereen 

aanwezig dient te zijn. 

Tenslotte zullen we ook onze winnende trend 

verderzetten in de voetbalcompetitie; iets waar we 

nu aan de top staan! 3 maal “heuj EM”! 
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Memes 
 

 

  

 

 

 

 

den EM-kring 
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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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Playboy Praesidium 
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Playgirl Praesidium 
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Spelletjes 
 

Los de woordzoeker op voor een gratis pintje: (tip: we 

zoeken een thema) 
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Zoek het pad voor een gratis pintje: 
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Sfeerpicturezzz 
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