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Praeses dixit 
 

Beste EM-mers, 
 
Het jaar zit er al weer op. Voor het praesidium was het een heel leuk jaar. Ik 
hoop dat het dat voor jullie ook was. Onze activiteiten waren over het 
algemeen echte knallers.  
Mooie liedjes kunnen helaas niet blijven duren en dus is het tijd voor een 
volgend praesidium. Met een beetje pijn in het hart geven we op 12 mei onze 
linten en functie door. Bij deze wil ik ook alvast de nieuwe mannen succes 
wensen! Ik heb er een goed gevoel bij dat ze het goed gaan doen. 
 
Verder wil ik nog even meegeven dat op 23 juni de jaarlijkse EM barbecue er 
nog aankomt. Dan blazen we wat uit na de examens met een lekker vleesje 
erbij. We proberen ook nog het docentenvoetbal te organiseren op die dag, 
net voor de barbecue. 
 
Verder wens ik jullie nog succes met de examens! 
 
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 
 
Gegroet waarde EM-er,  
 
Deze pagina wordt dan toch gelezen, waarvoor dank! Aangezien 
dit gelezen wordt, zal ik hier dit onderdeel toch ernstiger moeten 
aanpakken. Eerst en vooral wil ik een fout in het vorige EM-merke 
recht zetten. Er stond namelijk een grove fout. Er bestaat 
natuurlijk niets zoals een kudde Burgerlijk Ingenieurs. Dit moest 
natuurlijk een roedel Burgerlijk Ingenieurs zijn. 
 
 
                                         
 
 
   
 
 
 
Verder nadert het einde van het jaar en is er genoeg gelachen. In 
dit boekje komen dan ook geen mopjes meer. Enkel poëzie en 
politiek. 
 
Dixit, 
Koen Dumortier 
Redactor 2014 - 2015 
 

  

FO
U

T Zo, deze fout is 
rechtgezet. 
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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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CinEMa 
 

Een zeldzaam moment sprong plots tevoorschijn. Het was maandag maar er 
moest geen volleybalmatch gespeeld worden. Een beetje een onwennig, 
onrealistisch gevoel. Mais bon, we hebben er dan maar het beste van proberen 
te maken met een cinEMaatje. 

 

 

 

Welke film was dit dan wel? Awel he, dat was Kingsman: the secret service. 
Goede, spannende film met Ssssamuel Jacksssson en zelfs nog anderen! De 
film was een goede combinatie van humor, actie, onrealistische dingen en ja 
hoor, zelfs wat romantiek met een Zweedse prinses. Zelf onthoud ik vooral de 
spetterende eindscène waar de begeleidende muziek schitterend gekozen  
was. 

 

Beste quotes: 

“Are we gonna stand around all day, or are we gonna fight?” 

“You people all talk ssssooo funny.” 

 

 

Bedankt spocul! Voor de goede 
keuze. 

 

  

Een combinatie is een land met veel 
politievoertuigen 

Eggsy is 
officieel een 
grappige naam 
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EM-café 
 

Jaja, het EM-café, als ik terug kijk naar de foto’s van die avond, dan denk ik 
vooral: Amai, ik heb weer geen enkele goede foto genomen. Alle toch een 
poging dan maar. 

 

Dit geeft perfect de hele avond weer. Overdosissen ice-tea en een spelletje 
kaarten. 
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Volleybal 
EM vs de WESP 

2-0 

 

 

  

Klein duimpje speelde ook 
mee 



12 

 

Boris van de week Lachen met stakers 
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En dan nu, iets luchtiger: 
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Wijn-konijncantus 
 

Dit was, net als andere jaren, weer eens de gezelligste 
cantus van het jaar. Pluisje was lekker en de wijn 
smeerde de stemmen om juist te zingen. Jammer dat 
er zo weinig volk wijn dronk. Het had theatraal 
kunnen klinken.  

 

 

  

Roel was al lang blij dat 
hij erbij mocht zijn, voor 
de rest maakte het hem 
allemaal niet zo veel uit. 

Lore zit nu ook in het 
selecte groepje van 
mensen die het Driesje 
hebben gedaan. 

Ook na de cantus ging hij 
lustig voort. Dedication 
en friendship (met bier) 
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Volleybal 
EM vs OW 

2-1 
 
Voor iedereen terug op scherp te zetten, hebben we dan maar is een setje 
verloren. Een team is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. Gelukkig speelden 
er enkel ex-schakelstudenten mee. Iedereen heeft natuurlijk ook een rijbewijs, 
dus schakelen lukt wel bij de meesten. Verder valt er over deze match te 
zeggen dat er gemiddeld 12 spelers op het veld stonden en de bal is round, heb 
ik van horen zingen. 
 

 
 
Genoeg over volleybal, hier is een  
foto van mijn schattige hond: 
 
 
 
  

Wist je dat dit een witte lijn zonder 
cocaïne is. En dat je witte lijnen 

moeilijk van gele kan onderscheiden 
in zwart-wit. 
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Zware-bieren-kroegentocht 
 

Wat een succes was dit wel niet!  

Eerst en vooral: dronken Germaanse deernen. Eindelijk krijgt den EM de 
internationale belangstelling dat we verdienen. Binnenkort komt Europees 
mini ster van Elektromechanische aanbelangen een activiteit meedoen. 

 

 

 

 
Ook belangrijk: Ik mocht een meisje aanraken. First, she said: “Oh hell no!” 
and then she was like: “you touch my tralalala” 

 

De mini ster in kwestie 
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Steven drinkt Stevig, Tim timmert de drankjes naar binnen en de andere twee 
hebben deze woordgrapjes bedacht en moeten jullie dus hebben (in geval van 
plotse woede over de stomme mopjes). 

 

 

  

Wist je dat kroegentocht 
kroegentocht heet omdat de deur 

vaak open moet en er zo veel tocht 
is. 

Nogmaals de Duitse, voor 
extra internationale 

aandacht voor dit boekje. 
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EM-WEEKEND 
 
Beste EM-weekend van het jaar! Het was een knotsgek piratenweekend in de 
ARRRrrrdennen. 

 

  

Dries is een beetje 
onze Dimitri 

Bontinck. Hij slaagt 
er altijd in op de 

vreemdste wijzen 
de media te halen. 

*enkel van toepassing op 
EM-merkes 2014-2015 
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De wandeling wandelde zichzelf niet. Goed dat wij er dan maar waren. Het was 
een mooie wandeling, jammer van de mist. We verdwaalden een aantal keer, 
maar gelukkig had niemand dit door.  

 

  

1 2 3 4 5 6 zeeeeven. Zo 
gaat het goed, zo gaat 
het beter alweer 7.678 

meeeeter 

Wist je dat ik Lore van 
deze foto kan 

wegknippen en dat 
niemand het zou 

doorhebben? 
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En dan nu: zelfspot! 

 

Op het einde bezochten we nog de redactorcave. Van hieruit opereer ik en 
schrijf ik al deze onzin. Als ik plots moet uitrukken schiet ik mijn cape aan en 
spring ik in mijn redactor wagen om de wereld te redden.  

En dan nog een laatste opmerking over het weekend: Die ene baan op weg 
naar La Roche: half snelweg, half winkelstraat. Serieus, hoe snel moogt ge daar 
nu eigenlijk? 90 of 120?  

Weet jij het antwoord? Mail dan snel naar redactoropspeed@telenet.com.  

Ook de barbecue weet 
de redactor in 1 

prachtige foto vast te 
leggen. 

Een strafke? Just niks! Ik 
was godverdomme de 

grootste! 
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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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EM-mannenpagina 
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Het kan wel 
 

Een niet nader bepaalde tijd geleden was dit op facebook te lezen: 

 

Maar dus, niets is onmogelijk, en als ik de kans krijg een paar pagina’s aan iets 
nutteloos te geven dan doe ik dit. We kijken nu naar “Het loopt uit dehand”. 
Een Koen Dumortier production. 

 

 

“Gelukkig da der geen filmkes int boekske kunne 
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EM-vrouw pagina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsjeblieft dames, 50 tinten grijs! 
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Volleybal  

  

Een foto van 
Maarten in Maart. 

Gezelschaap bij het 
supporteren. 

Tegen Hodena wonnen 
we, bij Antigonia verloren 

we zeer nipt. 
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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. 
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EM wint de volleybalfinale 
We wonnen de volleybal! Hip hip hoera! Bij deze mag ik over de praeses van 
Antigonia een pagina maken. Hij mocht iets in het EM-merke schrijven als zij 
wonnen, ik schreef over hem een pagina als wij wonnen. 

 

 

  

Cédric Ophoff 

Cédric Onderhoff 

Cédric Zonderhoff 
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Antigonia wint net niet de finale 
En zo zou Antigonia de zaken aanpakken: 
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Spelletjespagina 
Woordzoeker 

gootsteen, nederlander, bumperbol, flapdrol, ali, neanderthaler, gratisvat, katoen, 
hoooond, redactorwagen, kermit, thesticker, mazout, garnaal, drolflap 

 
                

  



32 

 

      

 
 

Raadseltje 
Een huis heeft 4 muren met telkens een raam in. 
Als je door eender welk raam kijkt, zal je altijd 
richting het noorden kijken. Hoe kan dit?  

Het huis staat op de Zuidpool 
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mopjespagina 
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Inzendingen van de lezertjes 
En de hoofdprijs gaat naar: 

 

En bij deze quote gaan we het allemaal uitgilles van plezier: 

“Ne kabel is ne kabel. En men insnoering heeft geen ogen” 
Gilles Theunis – 2014 
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EM kalender 
 

11/02 cursusdienst 
12/02 cantus 

23/02 Volleybal: EM vs E 
24/02 ingenieurscantus 

25/02 cursusdienst 
02/03 cinEMa 
06/03 EM-café 

11/03 wijn-konijn cantus 
16/03 Volleybal: EM vs OW 

17/03 kroegentocht 
20/03 – 22/03 weekend 

23/02 Volleybal: EM vs Mereta 
30/03 Volleybal: EM vs Hodena 

31/03 4-kringen TD 
21/04 bumperbol 

28/04 BIA EM 
29/04 fakbartocht 

30/04 docentenvoetbal 
04/05 Volleybal: EM vs S 

08/05 EM-café 
11/05 Volleybal: halve finale en finale 

12/05 verkiezingscantus 
23/06 barbiecue 
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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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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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