
 1 

 

EM-merke 
Eerste editie 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

2017-2018 

Niet te missen tijdschrift voor de [aspirant] 

Industrieel ingenieur elektromechanica! 



 2 

Inhoud 
 

Inhoud ..................................................................................... 2 

Voorwoord .............................................................................. 3 

Praeses Dixit ........................................................................... 4 

Vice-praeses Dixit ................................................................... 5 

Lustrumpraeses Dixit .............................................................. 6 

Redactor Dixit ......................................................................... 7 

Kringlied .................................................................................. 8 

Io vivat .................................................................................... 9 

EM-café ................................................................................. 11 

Tourcantus ............................................................................ 17 

Upcoming .............................................................................. 22 

Memes .................................................................................. 24 

Playboy Verkiezingen ............................................................ 26 

Playgirl Verkiezingen ............................................................. 27 

Spelletjes ............................................................................... 28 

Sfeerpics ............................................................................... 31 

 

  

file:///D:/School/EM-kring/Redactor%20'18-'19/EM-merke%20editie%20Kroegentocht%2023%2010%2018/EM-merke%20Editie%20Kroegentocht%2018-19.docx%23_Toc527958634


 3 

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  
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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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Vice-praeses Dixit 
 

De EM-kring is er weer. 

Dit al voor de 55e keer. 

Jaja, echt waar 

Het is een lustrumjaar 

Daarom doen we een bal 

Maar dat wist je waarschijnlijk al 

Natuurlijk doen we ook andere zotte dingen 

Daar staan we altijd om te springen 

Ik ben Ellen Royer [Rwayee] 

En ik doe ze allemaal mee 

Als vice-praeses moet ik dat wel 

Kom eens kijken, je herkent me al snel 

Je hoeft niet te gokken 

Want ik ben die vrouw met blonde lokken 

Ik had dit rijmpje langer willen maken 

Maar ik kon slechts aan A5’je geraken 

Ik laat jullie niet in de kou! 

Tot Gauw! 

Jullie VP 

Ellen Royer ([Rwajee] en niet [roojer]) 



 6 

Lustrumpraeses 
Dixit 

 

 

 

 

Beste EM’er  

Aangezien wij van elektromechanica allemaal goed kunnen tellen1 zal 

er misschien in uw achterhoofd al een lichtje zijn gaan branden. 55 Jaar 

begot… Dat is gewoon een lustrumjaar! De enige echte deftige manier 

om een lustrumjaar te vieren is natuurlijk met een lustrumweek.  

Voor zij die nog niet helemaal mee zijn; een lustrumweek is een week 

speciaal ingepland om ons x aantal bestaansjaren te vieren. Tijdens 

deze week krijgt den EM exclusiviteit. Een hele week enkel EM 

activiteiten… heeeeeeej!!  

Recente jaren is er op De Nayer een gekke trend ontstaan, een rustdag 

in de lustrumweek (hahaha pussies). Niet bij den EM dus. Een hele 

week elke dag feest met galabal als ultieme afsluiter.  

Belangrijk om weten is dat de lustrum dit jaar in het 2de semester zal 

plaatsvinden, de eerste volledige week van maart met op 8 maart het 

galabal.   

Uiteraard gaan we nog niet te veel verrassingen prijs geven, één ding 

is zeker… we zullen het ons nog lang kunnen herinneren (of juist niet, 

hangt af van uw alcoholconsumptie). 

Dus bij deze, save the date(s) 

Tot binnenkort! 

Lustrumpraeses xxx 

1 Wegens aansprakelijkheid is deze uitspraak niet van toepassing op; onze senior 

(altijd), EM’ers na een cantus, tijdens een cantus, tijdens de kroegentocht en met 

een kater in de les. 
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Redactor Dixit 
 

Gegroet EM-mers, docenten en studenten! 

Den EM-kring is weer volop in actie geschoten, met al 

2 activiteiten achter de rug! Ons EM-café en onze 

Tourcantus waren uiteraard weer bangelijk en 

hebben opnieuw een stevige toon gezet voor het 

komende academiejaar. Wij hebben hier al het plezier 

gehad om enkele nieuwe leden te mogen 

verwelkomen, iets wat wij dit jaar opnieuw willen zien 

groeien. Komen is dus zeker onze boodschap naar de 

volgende activiteiten toe! Uiteraard zullen er ook heel 

wat vaste leden en veteranen aanwezig zijn die jullie 

mee gaan helpen om dit jaar als EM-lid er een 

spetterend jaar van te maken. Zo hebben wij dit 

semester nog een schaatsavond, een Schijt-Je-Rijk en 

een cantus in petto! 

Ik reken op jullie aanwezigheid, tot dan! 

Dixit,  

Ruben Vandam,  

Redactor 2018-2019  || Spocul 2017-2018  



 8 

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-café 
 

 

Het eerste semester zijn we alvast stevig van start 

gegaan in ons stamcafé, waar ons EM-schild trots en vol 

glorie aan de muur hangt nl. de 4 Wegen. Op deze eerste 

activiteit van het jaar hebben we 

onze leden verwend met enkele 

(meerdere, tientallen) zware 

bieren en pintjes. Voor onze 2 

jongste pro-senioren was dit 

uiteraard niet genoeg: zij hadden 

nog nood aan een extra midnight-

snackje. 

Bijkomend hebben we die 

avond nog verdergezet met 

enkele toffe café-

bezigheden: poolen, darten 

en drankspelletjes 

(uiteraard, want wat doet 

ge anders bij den EM?) 

waren allemaal van de partij.  
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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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Op het EM-café hebben we ook een nieuwe traditie 

in gang gezet met het nieuwe praesidium: enkele 

minuten voor 00:00 beginnen we op elke activiteit 

met een “praesidiumwaterval”. Spocul Jente begint 

dan met 1 adje (tenzij hij op toilet zit op dat moment), 

waarop de rest volgt, zodat onze liefste schat Dries 

kan eindigen met een adje op klokslag 12h. 

  

Na deze waterval zijn we uiteraard verdergegaan met 

het verder degusteren van nog meer goudblonde 

gerstenatjes. Hiermee heeft iedereen zich nog 

geamuseerd tot zo’n 2h ’s nachts, waarna quaestor 

Lucas zijn gouden zak heeft bovengehaald om onze 

schulden te vereffenen. Conclusie: een geslaagd EM-

café. 
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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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Tourcantus 
 

Op 9 oktober hebben wij ook onze fameuze 

wedstrijdcantus gehouden: de Tourcantus. Ook hier 

mochten we enkele nieuwe leden verwelkomen, die 

mee stevig het vak ‘cantussen’ hebben ingezet. Zo 

hebben ze bijvoorbeeld al geleerd dat een eerste 

tempus om 22h best oké is (misschien wel wat zwaar 

voor de blaas). 

  

De competitie voor de truitjes was ook deze 

Tourcantus meedogenloos, zeker aangezien er dit 

jaar een nieuwe categorie was: de blauwe trui. Jonas 

heeft deze trui kunnen binnenhalen door een reeks 

testen op zijn competenties als EM’er te doorstaan:  

1. Een fiets ineen zetten (waar niks van paste),  

2. Een minuut met die fiets (of éénwieler) ‘rijden’, 

3. Pintjes drinken  
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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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Hierboven ziet u de fantastische creaties van de 

deelnemende teams.  

Verder hadden we uiteraard 

ook enkele truitjes om uit te 

delen als booze-prijs: de 

groene trui ging naar Arne, de 

gele trui ging naar Dries en de 

bolletjestrui ging naar Pieter. 

Natuurlijk mocht ook 

een pittig strafke niet 

ontbreken, Bjarne heeft 

dit in levende lijve 

onvervonden (alhoewel 

hij het toch niet echt erg 

vondt denk ik). 
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Upcoming 
 

Dit semester hebben we opnieuw heel wat op de 

kalender staan. Volg onderstaande planning zeker 

goed op: 

 

Verder hebben we nog de voetbalcompetitie van 

Ons Verbond waar wij aan meedoen. Deze gaat van 

start op maandag 22 oktober en loopt tot in het 

tweede semester door. Voor meer informatie: 

spocul Jente is je boy.  

Uiteraard hebben we dit jaar ook iets speciaals aan 

de hand: het vieren van het 55-jarig bestaan van den 

EM! De Lustrumweek zal doorgaan in maart, meer 

informatie volgt nog. 
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Memes 
 

 

 

 

 

 

Celle knows 

Correct ofni, Timen? 
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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!  



 26 

Playboy Verkiezingen 
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Playgirl Verkiezingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hot stuff xoxo 
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Spelletjes 
 

Paper soccer: Begin in het midden. Je kan enkel 1 vakje 

diagonaal, horizontaal of verticaal bewegen. Om de 

beurten trek je dus een lijntje. Je mag nooit een lijn over 

een andere lijn trekken. Als je naar een punt speelt waar 

al getekend is of de buitenkant raakt, mag je direct erna 

nog een keer (zie voorbeeld). Binnen de 2 bovenste of 

onderste vakjes schieten: je wint. Als je vast zit: 

gelijkspel.  

Vb:  

 

1 

2 3 

3 
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Sfeerpics 
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