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Praeses dixit 
 

Beste EM-er, 
 
Het nieuwe academiejaar is ondertussen alweer volop bezig. We hebben onder 
meer al kunnen genieten van enkele activiteiten, van onze cantus met den E, 
van de jaarlijkse karting en uiteraard onze winst met de voetbal. Al wie een van 
deze bangelijke activiteiten heeft moeten missen, kan in dit EM-Merke toch 
nog meegenieten van enkele hoogtepunten van die avond en kan dan 
beslissen om toch maar eens present te zijn op de komende activiteiten. Voor 
we verder het werk van onze redactor aanschouwen, wil ik iedereen nog een 
heel goed academiejaar toewensen. Laten we er weer een onvergetelijk EM-
jaar van maken! 
Tot op één van de komende activiteiten! 
 
Tim Huysman 
Senior 2014-2015 
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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 gepreferreerde partner voor afsluiters te zijn, wereldwijd. 

Bij Belven zijn we more than invalved. 
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Redactor dixit 
 

 
 

Beste EM-ers,  
 
Een nieuw academiejaar is aangebroken en bijgevolg krijgt er 
weer een nieuw praesidium in onze geliefde EM-kring de kans om 
zich te bewijzen. Verder in dit boekje zullen we ons even 
voorstellen. Wij zorgen voor jullie cursussen maar vooral ook voor 
jullie plezier. De EM-kring organiseert een hele hoop leuke 
activiteiten zoals bowling, karting, cantussen, EM-café’s en 
boekjes. Dit boekje maak ik en zo probeer ik ervoor te zorgen dat 
jullie toch eens iets tof te lezen hebben tijdens de les of terwijl je 
wacht op de ware liefde. We strijden natuurlijk ook mee in het 
voetbal en het volleybal tegen de andere kringen. Zeker bij het 
volleybal kan het een belangrijk jaar voor ons worden. Dit jaar 
kunnen we voor de derde keer op rij de finale winnen en dan mag 
de beker definitief mee naar huis genomen worden.  
 
Dixit, 
Koen Dumortier 
redactor 2014-2015 
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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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Voorstelling praesidium 
 

Praeses 

Naam: Tim Huysman 

Leeftijd: 24 

Kleur ogen: blauw/groen 

Minor: Automotive Engineering 

Huisdier: geen 

Interesses: volleybal, fitness, weggaan 

Boodschap aan de lezertjes: Een beha aan de wasdraad is zoals een 

café zonder bier: het beste is eruit. 

Beste EM-herinnering: Feline zien uitschuiven op de 

verkiezingscantus 

 

Vice-praeses 

Naam: Roel Sebrechts 
Leeftijd: 23 jaar 
Kleur ogen: groen 
Minor: Manufacturing engineering 
Huisdier: 2 honden en 1 kat 
Interesses: voetbal 
Boodschap aan de lezertjes: Werk rustig zonder zorgen want wat niet 
af is doen we morgen, houd je pauze wel in ere, alleen een gek werkt 
zich de klere 
Beste EM moment: De EM-merkes van vorige jaren die vol 
spelfouten stonden. #goebezigfloffie 
 

Quaestor 

Naam: David Duerloo 
Leeftijd: 21 jaar 
Kleur ogen: grijs/groen? 
Minor: Manufacturing engineering  
Huisdier: 2 honden 
Interesses: fotografie, bergsport 



10 

 

Boodschap aan de lezertjes: It is not the mountain we conquer, but 
ourselves. 
Beste EM moment: Het gezicht van de Floffy toen hij zag hoe Tim “ne 
Spaanse” deed op de verkiezingscantus. 
 

Ab-actis 

Naam: Dries Van der Schraelen 
Leeftijd: 21 
Kleur ogen: blauw 
Minor: Manufacturing engineering 
Huisdier: geen 
Interesses: muziek, scouts, mailtjes sturen, nutteloze puntjes zetten 
kleur gieter: groen 
Boodschap aan de lezertjes: “uit sympathie” -Vyt K.- 
Beste EM moment: galabal 2014, episch 
 

Feestleider 

Naam: Kristoff Vyt 
Leeftijd: 21 
Kleur ogen: kastanjebruin 
Minor: Energie 
Huisdier: 2 apen 
Interesses: slapen, drinken, gamen 
Boodschap aan de lezertjes: Time you enjoy wasting, was not 
wasted. 
Beste EM moment: Ne snooker, ne snooker, ne snooker snooker 
snooker! 
 

Spocul 

Naam: Maarten Verhasselt 
Leeftijd: 20 
Kleur ogen: grijs-groen 
Minor: Energie  
Huisdier: Stuart de huisminion (facebookpagina) 
Interesses: Volleybal, zeilen, Audovisuele technieken en gamen 
Boodschap aan de lezertjes: surrender at 20 
beste EM-herinnering: Beker volleybal winnen 
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Cantor 

Naam: Pieter-Jan Zwaan 

Leeftijd: 22 

Kleur ogen: Blauw 

Minor: Manufacturing 

Huisdier: kippen, schapen, kat, hond 

Interesses: Chiro, studentenleven, trompet, robotica 

Boodschap aan de lezertjes: Waarom wachten op de ware als je 

zoveel plezier kan beleven met de verkeerde. 

Beste EM-herinnering: OpenluchtTD met het nieuwe preasidium 

onveilig gaan maken, winnen met de volleybal en Floffy die in slaap 

valt tijdens de verkiezingscantus. 

 

 

Redactor 

Naam: Koen Dumortier 

Leeftijd: 21 

Kleur ogen: bruin 

Minor: Automotive Engineering  

Huisdier: een hond 

Interesses: muziek, auto’s en bier 

Boodschap aan de lezertjes: een pintje in de morgen, een dag zonder 

zorgen. 
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EM-barbecue 
 

Op 27 juni was er weer de jaarlijkse barbecue.  

 

Wat moet een mens nog meer hebben? Een lekker vleesje, 

een patatje en wat groentjes. Mooi weer mag ook, erover 

klagen dan weer niet. 

 

              

 

 
 

 

Wedstrijdje om 
het beste 
groentjes 
snijden 

Het 
welkomstcomité 

staat paraat 

Met het glas 
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Dankzij de hulp van den E-kring was de cuisson goed. Voor 

sfeer en gezelligheid kregen we een welverdiende pint (die 

ook door den E getapt werd). Natuurlijk waren er ook 

gemotiveerde EM-ers die meehielpen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de voorgrond zien we een 
hardwerkende helper 
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De klachtenprocedure is nu afgerond. Wij kunnen met veel plezier 

besluiten dat iedereen zich geamuseerd heeft. Daarnaast zijn er bij het 

opruimen geen halfdode mensen gesignaleerd. 

 

Kortom, het was een leuke barbecue om het schooljaar mee af te 

sluiten. 

 

Pas tegen het einde van 
de avond konden de 
anderen ook nog wat 

wortelen nemen 
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Voetbal 
EM vs De Wesp 

2-1 

Het begon al goed. We moesten naar een nieuwe sporthal. Mogelijk zijn er vele 
spelertjes en supportertjes niet komen opdagen omdat ze de weg naar, of 
vooral, de weg in de sporthal niet vonden. Ondanks dit euvel stonden er toch 
7 sterke spelers aan de startlijn. De statistieken van vorig jaar beloofden een 
spannende match. Vorig jaar speelden we immers de finale tegen, jawel hou u 
vast, De Wesp. Als de pottestampers van De Wesp al voorbij de ijzersterke 
verdediging geraakten was er nog altijd keeper Roel. Roel was vastberaden, hij 
beantwoordde elke aanstormende bal met een kort maar krachtige NEEN! In 
de rust stonden we 1-0 voor dankzij de perfecte afwerking van Kris. Na de rust 
kwam het tweede punt voor den EM van Nicola. Alles leek goed te gaan en het 
einde van de match naderde snel, maar dan sloeg het noodlot toe. Nadat ab-
actis Dries het niet kon laten te zeggen: “Ik denk niet dat ze het nu nog uit 
handen gaan geven”, scoorde De Wesp toch nog een tegenpunt. Zo liep de 
spanning de laatste minuten toch weer hoog op. Gelukkig bleef het bij deze 
ene tegengoal en konden we de verdiende pintjes gaan drinken in de cafetaria. 

 

 

Keeper Roel, 

Onze eigen guardian 
of the goalaxy 
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dat de redactor van dit 
jaar echt helemaal niets 
over voetbal weet  

Het is wetenschappelijk bewezen dat wie 
vaker verjaart, ouder wordt. 
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Reditech Engineering is opgericht in 1995 en is van oorsprong een Belgisch 
bedrijf, maar heeft zich nooit beperkt tot de Belgische markt. Naast het 
hoofdkantoor in België, zijn er ook kantoren in Nederland, Singapore, UK en 
Brazilië. 

Reditech Engineering is een jong en innovatief bedrijf, dat zich richt 
op Industriële Automatiserings toepassingen voor tal van gerenomeerde 
bedrijven in binnen en buitenland. Gezien wij een onafhankelijke System 
Intergrator zijn, kunnen wij onze klanten uitgebreide ervaring met tal van 
producten voorleggen. 

Reditech heeft een lange ervaring en staat vooral sterk in de activiteiten: 
- Electrische Engineering 
- PLC 
- HMI & SCADA 
- MES 
- Factory IT 

Ons team van professionele ingenieurs is actief in een breed scala van 
sectoren; Voeding, Pharmacie, hernieuwbare Energie, Milieu Technologie en 
(Petro)Chemie. 
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ABSOLEM is gespecialiseerd in de flexibele inzet van technisch tekenaars, 
ontwerpers en ingenieurs. In samenspraak met de klant gaan we op zoek 
naar de perfecte match: we zoeken de geschikte man/vrouw voor 
technische projecten. De Absolem medewerker wordt vervolgens via 
detachering ingeschakeld bij de klant. Op die manier bouwt ABSOLEM 
engineering op lange termijn mee aan groei en succes! 

ABSOLEM is actief in de meest uiteenlopende opdrachten in diverse takken 
van de industrie. Wij koppelen ervaring en deskundigheid aan dynamisme 
en professionaliteit en bieden: 

 Gepassioneerde ingenieurs, ontwerpers en technisch tekenaars; 
 Kwalitatieve, betrouwbare know-how; 
 Snelheid en flexibiliteit door brede expertise en korte inwerktermijn; 
 Meer dan 20 jaar klantenrelaties en projectreferenties. 
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Voetbal 
EM vs S-kring 

8-4 
 
4 november was het weer tijd om tegen een bal te sjotten. Dit keer tegen den 
S-kring. Het was een spannende match die lange tijd gelijk op ging. In het 
voorspel stonden we gelijk met 4-4. Tijd voor een sprintje, dachten de mannen. 
Na 4-4 kwam er 5-4. Dan kwam er 6-4. Dan kwam er 20-2 . Sorry wat zeg ik nu. 
Ik denk dat het dan 7-4 was en vervolgens maakten we het af met een mooie 
8-4. Als bierzuipende bankzitter is het moeilijk te weten wie nu exact wanneer 
scoorde maar Vince was de topvoetbalpersoon van de avond met 5 goals en 
Bram zorgde voor de andere 3. De anders spelers straalden ook in pasjes 
geven, verdedigen, hard hijgen en sierlijk vallen (zie ook het nieuwe strafke op 
cantussen: het Driesje). 
 
 
 
  

Er bevinden zich geen 
flauwe woordspelingen 
bij dit voetbalverslag. 
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EM-bowling 
 

Een avondje gezellig bowlen, en dit op een 14e oktober, ‘savonds dan nog wel. 
Nadat Tim zijn meisje hare strike  thuis had gedaan konden we eraan beginnen. 

 

The answer my friend, is bowling in the wind. 

 

  

Dark Zwaan die er klaar 
voor is. 

Niet slecht, Stijn. Niet 
slecht. 
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EM-karting 
 

De jaarlijkse karting was weer een groot succes. We 
konden de adrenaline nog eens goed door onze aderen 
laten suizen op het circuit van de In-kart in Puurs. Een 
meevaller was het droge weer, waardoor we op het 
buiten circuit konden. Het droge weer betekende echter 
niet dat er geen sensatie was. Vaak liet een EM’er zich 
vangen aan de gladheid van de baan en de slipbereidheid 
van de karts. Zo zijn er velen 180° gedraaid bij het uitkomen van een bocht. 
Afgezien van de paar mensen die eens uit de bocht vlogen en hun ribbetjes wat 
bezeerden, gebeurden er geen ernstige ongevallen.  

 

 

We waren met 19 en werden we in twee groepen ingedeeld. Iedereen mocht 
van de meester twee sessies karten. De eerste sessie was random verdeeld, 
maar de tweede sessie werden de iets minder snelle en vervolgens ook de 
snellere piloten bij elkaar gezet. Nu kon het er wat competitiever aan toe gaan. 
In de reeks van de doetjes was spocul Maarten de verassing van de avond. 
Tijdens zijn eerste kartervaring zette hij in deze reeks de snelste tijd neer.  

Bij de pro’s beloofde het nog spannender te worden. De top 3 stond na de 
eerste sessie op minder dan een halve seconde van elkaar qua snelste tijd. De 
snelste tot dan was Nicola gevolgd door mezelf en Roel. Een live verslaggeving 
zoals degene die nu volgt zal je niet vaak meer kunnen lezen. Bij de start van 
de tweede sessie startte ik als tweede vlak achter Nicola. De eerste twee 
ronden leek de afstand gelijk te blijven, maar in de derde ronde kon ik zien dat 
ik duidelijk afstand won op Nicola. Al snel was het een strijd die bumper aan 
bumper werd geleverd. We beseften beiden dat elke kleinste fout onmiddellijk 
zou worden afgestraft met het verlies van de eerste plaats. Zo was er een paar 
keer een haasje over tussen de twee leiders. Ik passeerde Nicola, daarna 
maakte ik een kleine fout en passeerde hij mij weer. Nog steeds ging het 
bumper aan bumper verder en uiteindelijk kon ik Nicola terug voorbij en zette 
zo een eerste plaats en snelste tijd op mijn naam. 

Ribbetjes zijn heel lekker op de 
barbecue trouwens. 
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Camera vs kart 0-1 

Camera vs kart 1-1 
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EM mannenpagina 
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EM-vrouw pagina 
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E2M Cantus 
 
 
Cantussen samen met den E. Once upon a time in the Sint-Katelijne-West… 

 

 
 

  

Gezellig 69’en gaat ook 
met zijn vieren.  

Had ik al vermeld dat het 
een hallowiencantus was. 

Hallo wie? 

Het Driesje, gedemonstreerd door 
de master himself. 

 

Workshop en info: 

Hetendries69@hotmail.com 
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COFELY Services is marktleider in energiebeheer, technisch 
langetermijnbeheer en facility management in België. 
 
Wij zorgen voor het langetermijnonderhoud van gebouwgebonden 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 herstellen 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. 
 
COFELY Services realiseerde in 2009 een zakencijfer van 267 miljoen euro 
en maakt deel uit van GDF SUEZ Energy Services. 
 
Wij zijn dan ook steeds op zoek naar technisch geschoold personeel en 
bieden werk aan meer dan 200 industrieel ingenieurs. 
 
 
Voor de gevorderen:  
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Spelletjespagina 
Voor de amateurtjes:                              Voor de durvertjes: 
 
 

Voor de professionals: 
 

 

 

  

Antwoord b 
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Help jij de cantor Zwaan zijn Fanta terug te vinden? 
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Woordzoeker 

Zoek volgende woorden in onderstaande woordzoeker. 

 
feestleider 
cursusdienst 
cantor 
wijnkonijncantus 
eileider 
quaestor 
praeses 
redactor 
snooker 
hoeristika 
vicepraeses 
kaarten 
homodena 
abactis 
krambambouli 
adfundum 
mereeta 
floffy 
iovivat 
spaanse 

 

 

 

  

Dat de redactor er zwaar over 
aan het gaan is qua 
provocatie. 
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mopjespagina 
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EM kalender 
 

 

24/9 cursusdienst 
6/10 voetbal: EM-Wesp 

14/10 Bowling 
7/10 Cursusdienst 

17/10 EM-café 
23/10 Karting 

3/11 Voetbal: EM-S 
4/11 E2M Cantus 

24/11 CinEMa 
25/11 Verbondscantus 

1/12 Voetbal: EM-Antigonia 
2/12 Schijt-je-rijk 

5/12 Galabal ons Verbond 
10/12 Wijn-Konijn-cantus 

15/12 Voetbal: halve finale 
19/12 EM-Café 

22/12 Voetbal finale 

  

Bam! De voetbalfinale los 
in de vakantie! 



32 

 

 
 
 
 
 
 
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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