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Voorwoord 
 

Betse EM-mers, 

 

Zoals de meesten nu hopelijk wel al weten zitten we 
terug te studeren in ons kot met de “lockdown”. Als 
vereniging zijnde mogen we nog ergens van geluk 
spreken dat de Campus is gestart in code geel. Daardoor 
hebben we nog wat activiteiten kunnen meepikken. 
Spijtig genoeg was dit van korte duur. De activiteiten die 
in deze editie van het kringblad staan zullen ook de 
enigste zijn van dit semester.  

Maar niet getreurd!! Den EM zit met julie in en bekijkt 
om eventueel Online iets te organiseren.  

Er zijn heel veel ideeën binnen het praesidium. De eerste 
die we stilletjes kunnen meedelen is dat de EM zijn 
Merchandise aan het uitbreiden is! (meer hierover 
verder) 

Geniet nu al maar van de pittige content die onze 
redactor voor jullie heeft klaargestoomd!! 

 

Uw EM-Praesidium ‘20-’21  
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Praeses Dixit 
Gegroet EM-mers! 

 

Na een turbulent 2de semester vorig jaar, staan er weer 8 

gemotiveerde praesidiumleden voor jullie klaar om het 

studentenleven dragelijker te maken. 

 

De EM-kring, dat staat voor gegarandeerd plezier. Van cantussen naar 

VR-gamen en van een EM-café naar het EM-weekend. Alleen, is dat in 

deze periode wat moeilijker dan anders. De EM-kring heeft zijn 

uiterste best gedaan om corona-proof activiteiten te kunnen 

organiseren. Het begon allemaal veelbelovend en we hebben 

gedurende een volle maand van deze activiteiten kunnen genieten, 

maar ondertussen weten we allemaal dat we weer in ons kot moeten 

blijven. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om nog fysieke 

activiteiten te organiseren.  

 

Laat ons hopen dat onze vrienden van den S snel met dat vaccin 

afkomen, zo hebben ze toch iets te betekenen in deze wereld.  

Stay safe, blijf in u kot en hopelijk tot in het 2de semester op één van 

onze fantastische studentikoze activiteiten! 

 

Ut vivat, crescat et floreat 

De Em-kring 

 

Lucas Simons 

Praeses EM-kring 2020-2021  



 
5 

Redactor Dixit 
 

Haai EM-mers,  

 

“Ola, den EM mag geen activiteiten meer doen…” 

“Hoe moet ik het kringblad dan vullen??” 

MET MEME’S!!    (en interview, advertenties, Photoshop, 

dwaze uitspraken,…)  

Gelukkig is er geen beperking gekomen op creativiteit, want 

daar had ik toch wel wat van nodig om dit te schrijven. Eerst 

wou ik nog twee edities uitbrengen dit semester, maar door 

code rood hebben we besloten om alles in één versie te 

gieten. 

 

Aangezien nu alles online is: Vergeet niet om je dwaze 

opmerkingen en wazige foto’s door te sturen naar mij. Zo kan 

ik de volgende edities vullen!! 

 

 

Je Kapoen 
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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.  
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Welkom @ Belven  

Belven NV heeft zijn thuisbasis in Mechelen en kan bogen op meer dan 
40 jaar ervaring in de productie van afsluiters en accessoires. Deze 
worden gebruikt om de flow te regelen in industriële verwarming en 
airconditioning, voor industriële leidingsystemen en 
waterzuiveringsinstallaties. Met eigen middelen en een eigen R&D 
afdeling realiseren we gestage maar zekere groei, nationaal en 
internationaal en dat biedt zekerheid en stabiliteit voor onze werknemers 
en klanten. 
 
Het fundament van ons succes ligt in een aantal belangrijke waarden die 
we als familiebedrijf hoog in het vaandel dragen, zowel intern voor onze 
medewerkers, als extern naar onze klanten, agenten, distributeurs en 
leveranciers. Onze producten voldoen aan de strengste standaarden en 
kwaliteit is voor ons een tweede natuur geworden. Hierdoor kunnen we 
volle focus leggen  op wat voor onze klanten het verschil maakt. 
 
Klanten kiezen voor Belven omwille van de betrokkenheid in alle 
geledingen van onze organisatie. We luisteren naar hun behoeften en 
leveren wat ze van ons verwachten: het juiste product, op het juiste 
ogenblik, op de juiste plaats. Een maximale en onovertroffen 
leverbetrouwbaarheid is immers het onderscheidende criterium en de 
leidraad in al onze acties. Het geeft ons bestaansrecht in de wereld van 
de afsluiters en maakt de keuze voor Belven logisch. 
 
Bij Belven zijn we Invalved as Promised. 
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EM-café 
 

Ah, nog eens een cafeeke doen… dat deed deugd. 

Iedereen nog eens terug zien na zo lang gescheiden te 

zijn, was leuk. Er was dan ook veel om te vertellen! Uit 

veiligheid hebben we ons buiten gezet, en daardoor 

hebben we de mooie betonnen balken zien 

voorbijkomen. (Kaat kreeg het warm). De crème boer 

was ook nog open, dus daar zijn enkele zoete bekken 

zonder twijfelen naar toe getrokken.  

Een goede avond voor een dwaze uitspraak dus! 

  

Hmmm lekker!! 

De natte droom van Kaat 



 
10 

VR-Gamen 
  

Piew piew piew!! 

De EM-kring werd gedropt in een trein met 

zombies!! Aah!  

We gingen met zen allen naar de VR Base in 

Mechelen. Zij bleven speciaal voor ons langer open 

om hun nieuwe spelletje te testen! Iedereen kreeg 

een computer op zijn rug gestrapt, een visbokaal 

voor de ogen en een stroomstootwapen in de 

handen.  

Het eerste spelletje was een er één tegen de 

zombies. De spelers bevonden zich in een trein en 

moesten een eindbaas verslaan ofzo. (geen idee 

want de redactor was foto’s aan ‘t trekken) 

Het tweede spelletje was pvp tegen elkaar. Een 

blauw kamp en een rood kamp. Er zijn hier en daar 

wel eens per ongeluk wat klappen uitgedeeld, zo is 

de redactor tegen minstens 2 mensen gesmakt. 

Er was ook een lift in dat spelletje, en dat was heel 

freaky. 
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Hmmm!

! 

PIEW! 

Hmmm!

! 
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Schijt Je Rijk 
 

Omdat code oranje ineens de campus verraste 

moesten we onze wereldberoemde kakwedstrijd op 

een andere plaats houden. We dachten eerst een 

livestream te doen, en chance dat we dat niet hebben 

gedaan. Na een half uur was de schijt al gevallen! 

Net zoals vorig jaar waren weer alle vakjes 

uitverkocht. Daardoor hebben we weer een mooi 

sommetje kunnen doorstorten naar ons plankindje 

Linh In Vietnam. De winnaar van de 3D – printer werd 

bekendgemaakt met een fantastische video. (hihi) 
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Merch “winactie” 
 

Volg de stappen en loop als eerste met de nieuwe EM-

kousen op de Campus!! 

 (of op je eigen kot)              Kom op Dieter! 

Ga eens buiten!!: 

1)  jaja, je krijgt ze niet zomaar. Maak een mooie 

tekening met een GPS-app (zoals strava)  

Los de raadseltjes op: (controleantwoord bij meerdere inzendingen) 

2) Een gsmbedrijf heeft geen bedrijfswagens van één 

bepaald merk. Welk gsmbedrijf is dat? 

3) Het is oranje en skiet van een berg. 

 

Stuur de oplossing via een berichtje naar de facebookpagina, en wie 

weet win je wel…. 
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EM op de latten 
 

Wauw wat hebben we daar geluk gehad. Normaal was deze op 

donderdag ingepland, maar omdat Glenn (spocul) niet kon meedoen 

is het dinsdag geworden.  

Dus danku Glenn, door u is het skiën toch nog kunnen doorgaan vóór 

de maatregelen.  

Onze redactor en onze geblesseerde Vice waren er bij om alles vast te 

leggen!  

We gingen allen apart met de auto naar de indoor skipiste van Wilrijk. 

Eens allemaal ingepakt te zijn trokken we de piste op. Samen naar 

beneden skiën, met één ski naar beneden, nekeer een zotte jump 

pakken en 180’s doen, ze waren er allemaal bij.  

Dieter heeft in 2u leren snowboarden en heeft gezegd -nu dat hij weet 

dat hij dit kan- dit ook te doen op de volgende skivakantie. (nu staat 

het zwart op wit eh) 

Echt een leuke activiteit, aan meer dan studentikoze prijs!! 

Voor de rest spreken de foto’s voor zichzelf. 

(De groepsfoto’s zijn goed gelukt, dus de redactor is blij.) 
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180 man!!! 

Ik moet denken als 

een flamingo… 

Ik ben mijn sneeuw-

camouflage vergeten!!! 

WIIIEEE!! 
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Playgirl  
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Playboy 
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Dwaze opmerkingen 
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Interview met Crauwels 
 

Vraagjes over de steekproef bij EM’merkes. 
 
Wat vond je van Mr. Crauwels zijn lessen?  
Tijl:   42% vonden je lessen saai.  
Crauwels:  Hoe kan 42% dat vinden want er zat geen 42% in de les!! 

“Ik ga niet naar de les, want de eerste les was saai.” Dat kan wel. Maar 
zeggen: “Ik vind de lessen saai.” Dat kan niet want ze zijn niet aanwezig 
geweest. 

Hoe hoog is het IQ van de Crauwels? 
Tijl:   Iedereen schat uw IQ in als hoger dan 135, en 42%van de EM’mers zelfs 

boven de 150. 
Crauwels :  Dan zullen ze er serieus naast zitten!! 

Het zal iets boven de 100 zijn, maar 135 vind ik al hoog. 
 

Zat u ooit in een club/ kring? 
Nee, ik was een blokker, en dat was nodig ook!  
Ik doe wel de BBQ’s van de E-kring mee. En bij de EM doe ik daar ook om de 2 á 3 
jaar zo eens aan mee.  
  
Wat is jouw favoriete achtergrond? (tussen de 4 mogelijkheden) (die gepixelde 
dingen) 
Ik trek mij daar niet echt iets van aan. Ik zou die eigenlijk allemaal groen moeten 
maken, dat is mijn lievelingskleur.  
 
Wanneer u de uurroosters inplant, durft u dan leerkrachten die je niet graag hebt 
heel vroeg of heel laat inplannen?? 
Crauwels:  Tuurijk!! Ik wist dat er zo’n vraag ging komen. Het is eigenlijk 

omgekeerd. Ik heb mijn favoriete studenten en mijn favoriete 
leerlingen, en die krijgen voorrang. Je moet ook ergens beginnen met 
inplannen.  

 
Lucas:  Welke richting komt er als laatste te pas? 
 
Crauwels:  Wat denk je? Bouwkunde. Die maak ik laatst.  

(maar dat heeft daar eigenlijk niet mee te maken. Zij hebben meestal 
hun lokalen apart en zijn dus makkelijk te plannen. Terwijl voor de EM 
etc. moet ik zien dat ik bepaalde gewilde lokalen eerst inplan. Anders 
is Thomas More er mee weg.) 
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Marc van Ranst of Steven Van Gucht? 
 
Geen enkel idee. Het zijn allebei socialisten.  
Die moeten hun job doen. En die doen hun job ook hopelijk. Moest je nu vragen 
Meyrem Almaci of Phillip De Winter… Dat is wel wat gemakkelijker te beantwoorden.  
 

 

 

Wat vind je van Vivaldi? 

Erg hé, ik vind dat erg. Ik kan daar niet aan doen. In ’99 is Paars-groen ook aan de 
macht geweest, en het resultaat was dat er toen heel veel geld is uitgegeven. Er is 
toen niet bespaard geweest, en toen hebben ze ook schuld opgebouwd. En nu zijn ze 
ook geld aan het uitgeven, maar ze zeggen er nergens bij waar het geld vandaan 
moet komen.  

Heel concreet naar mij toe: Ze gaan de pensioenen op 1500 euro zetten. Dat is voor 
mij een verlies van 1500 euro. Dus ik ben daar niet voor. (lachje achteraf) 

Om terug te komen op de virologen, die weten wat ze doen. Die hebben ervoor 
gestudeerd. De politiekers daarentegen, zij hebben bijna allemaal rechten 
gestudeerd. Wat weten zij in godsnaam van energie. Als je minister van energie bent, 
dan moet je minstens thermodynamica gestudeerd hebben. En dan kan je er over 
meepraten. 

(Zet alstublieft mensen op een ministerpost die er verstand van hebben, of ervoor 
gestudeerd hebben. ) 

De Croo valt mee, hij heeft handelsingenieur gestudeerd, dat is al goed. Daar heb ik 
een zekere sympathie voor, voor handelsingenieurs. En Elio Di Rupo, dat was een 
doctor in de chemie. Dat was ook een positieve wetenschapper. Wilmès weet ik niet… 
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Hoeveel Koffie drinkt u per dag? 
 
Minder. Anders toch 4 á 5 keer op een dag, maar nu met de lockdown minder.  
 
 
Als u geen leerkracht was geworden, welk beroep had dan het meeste bij u gepast? 
 
Waarschijnlijk puur onderzoek. Geen onderzoeksleider, maar het onderzoek zelf. 
Waarschijnlijk ergens in de informaticasfeer. Productieplanner zou waarschijnlijk 
ook gegaan hebben. Op zo’n job heb ik zelfs ooit gesolliciteerd, en niet gekregen. 
Achteraf gezien maar goed ook. Ik heb hier in een zetel gezeten! 
 

Indien u één dag vrouw zou zijn, wat zou u dan doen? 
 
Hetzelfde. Mannen en vrouwen zijn voor mij kwestie van job hetzelfde. Ik ben 
vrijgezel thuis, dus het schoonmaken doe ik. Ik snap niet waarom er als vrouw 
daarover soms geklaagd wordt. (haha!) Ik doe soms dat ik heel vrouwonvriendelijk 
ben. Mensen van in mijn les weten over welke grapjes ik het heb. Maar dat is niet 
gemeend.  
 
 
Heeft men u ooit al proberen omkopen op een examen?  
 
Crauwels:  Omkopen, niet nee. Beginnen wenen, ja. Tijdens het mondeling van 

productieplanning komen de studenten naast mij zitten. En dan durf ik 
doorvragen (om het laatste stukje kennis er uit te persen). En als ik dan 
iets te ver ga kunnen er traantjes komen.  

 
Tijl:   Ik vind de sfeer tijdens de examens wel leuk. U durft al eens een mopje 

maken. 
 
Crauwels:  Ja, sommige collega’s hebben daar commentaar op. En dat is waar, 

sommigen kunnen daar niet mee overweg.  
Ik heb zo eens voorgehad dat de studenten buitenkwamen na hun 
examen, en dat ze zeiden: “We konden er niet veel van, maar het was 
wel een heel leuk examen!” (achteraf krijg ik gelukkig geen 
opmerkingen.) 
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Is er een leerling die u nooit zal vergeten? Waarom? 
Crauwels:  Één specifieke? Nee. Elk jaar heb ik wel iemand die mij bijblijft. 
 
Tijl:  Zoals de Matthias bijvoorbeeld? 
 
Crauwels:  Ja, die ken ik wel hoor!! Bij de EM zijn er eigenlijk maar drie studenten 

dit jaar die mij bijblijven. Matthias, Kenneth Segers en dan de Gijs 
Moyson. Maar Elk jaar is er zowel iemand dat bijblijft. Ik vergeet die 
mensen ook wel na bepaalde duur hoor. Als er mij iemand aanspreekt 
op straat moet ik ook meestal naar een naam vragen. Eerst vraag ik de 
richting en het jaar. Dan begin ik na te denken, en als ik er dan niet kan 
opkomen vraag ik de naam. 

 

Laat u een Cadeautje achter op één van de servers voor de opvolger die er langs 
komt?? 
Crauwels:  Nee, het is allemaal tip top in orde. 
 
Tijl:   Geen rommel die u achterlaat? 
 
Crauwels:  Oooh, jawel hoor. Mits ik nog twee halve dagen in de week kom, heb ik 

niet de moeite gedaan om alles te deleten. Die intentie was er wel op 
een bepaald moment. De grapjes hebben er wel op een bepaalt moment 
opgestaan, dus iedereen heeft ze kunnen zien. Maar ik laat niet echt 
iets achter. 
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Van waar komt Distel?? 

Tijl:   Mij is opgevallen dat distel verdwenen is van IIW.denayer. Maar waar 
stond distel nu eigenlijk voor? 

Crauwels:  De eerste keer dat ik de roosters maakte, heb ik die afgekort tot “roos”, 
want als informaticus typ ik niet graag. En op een bepaalde moment 
had ik een tweede systeem nodig omdat ik “roos” moest behouden. 
Omdat een roos een bloem is met stekels, moest ik op zoek naar een 
andere bloem met stekels. Bij sommige mensen ‘steekt’ het dat ik met 
bepaalde richtingen eerst begin wanneer ik de uurroosters inplan. Dus 
heb ik de tweede databank “distel” genoemd.  

“Dat weten eigenlijk heel weinig mensen” 

 
Welk zelfgeschreven programma / website bent u het trotse op?? 
 
Goh, programma’s van mijn doctoraat zeker. In het kader van mijn onderzoek, dat 
zijn duizenden lijnen code. Het is wel al even geleden. Maar de uurroosters zijn nu 
niet echt bepaald iets om fier op te zijn.  
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Wat doet u om te ontspannen? een boek lezen, tv, magazine?  
Hoe vult u een vrije dag in het algemeen?? 
Is dat niet geweten bij de EM? Ik fiets enorm veel. Ik zit boven de 10.000 Km per jaar. 
Tegen een tempo van 19 per uur ofzo. Daar ontstaat dus de uurrooster, daar heb ik 
tijd om te denken. 
 
 
Wat is uw favoriete Tv-programma / film? (ever) 
Ik kijk veel naar Britse, Noorse en Zweedse detective series. “Morse” en “Lewis” vind 
ik wel goed. Hoe Lewis en zijn helper op elkaar zijn ingespeeld vind ik subliem.  
 
 
Wat bent u van plan nu u op pensioen gaat? Gaat u rentenieren op bora bora??? 
Crauwels:  Nee, gewoon niks doen. En dat lukt goed! 
Tijl:   Heb je geen schrik dat je in een zwart gat gaat vallen? 
Cauwels:  Nee, tot nu toe is dat niet het geval.  
  Mijn lessen zijn saai, maar mijn leven ook hoor!  
 
 
  



 
32 

 
Wat is uw top drie op vlak van muziek-nummers?  
Crauwels:  Ik ben favoriet van Paul Simon, en in het Nederlandstalig gebied voor 

Bouwewijn De Groot, of dat genre toch. En daar stopt het eigenlijk. 
 
Tijl:   En is er zo niemand die je graag live wilt zien? Moest Boudewijn nu live 

zingen. Zou je gaan? 
 
Crauwels: Nee, dat hoeft voor mij niet. Saai leven!! Wielerwedstrijden zie je ook 

beter op tv.  Ik ben een rustig persoon, ik heb die drukke plaatsen ook 
niet zo graag.  

 
Moest ik u nu 10.000 euro geven, wat is dan het eerste “computergerelateerd 
apparaat” dat u koopt voor uzelf?  bvb. Gaming PC, 8K Televisie, een oude Atari,... 
Crauwels:  Ik zou het niet weten, Ik ben ook niet mee met de huidige technologie. 

Ik heb ook niets nodig. 
 
Tijl:   Een elektrische fiets mag ook hoor. 
 
Crauwels: Ik zal dat waarschijnlijk ooit wel kopen. Maar daar wil ik zo lang 

mogelijk van weg blijven. Ik wil zelf fietsen!  
 
Moest u met een gepersonaliseerde nummerplaat rondrijden, wat staat daar dan op? 
Ik heb proberen te wachten voor de aankoop van mijn nieuwe wagen tot ze bij de 
“H” zaten. (van Herman) Maar ik heb het zo lang niet kunnen uithouden, nu zit ik bij 
de “F”.  
 
Heeft u ooit ergens tegen gereden met de auto? Of ooit een auto ongeluk gehad?   
Zelf, Ja. Tegen mijn garagepoort. Te rap afgeslagen. Ik was toen drie maand aan het 
rijden en heb toen mijn bocht iets te kort genomen bij het buitenrijden van de garage, 
waardoor ik met de zijkant er tegen zat. 

  

www.johancosijns.com 
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Vul aan: 

 
Ik ga niet slapen alvorens…wakker te worden, haha! 
 
Je doet me echt een plezier wanneer… je mij aan het lachen kunt brengen. Ik vind 
dat leuk. Niet met een flauwe mop, maar een situationeel goed gevonden mop. Je 
moet het leven langs de positieve kant bekijken  
 
Ik erger me zot wanneer…. 
Aan praktisch alle beleidsmensen die dingen verkondigen zonder eigenlijk 
operationeel te weten waarover het gaat. Die op strategisch niveau dingen aan het 
beweren zijn, maar eigenlijk niet beseffen op operationeel niveau: “Dit kan niet wat 
ik nu aan het zeggen ben.” 
Je hebt die mensen ook overal. Daar erger ik mij al 35 jaar aan.  
 
Zoals in de politiek: “We gaan de kerncentrales sluiten” - Hoe? en “We gaan de 
energiefactuur naar beneden brengen” - Je weet dat er geld te weinig is, en toch ga 
je de energiefactuur verlagen. Maar zeg dan hoe! Want strategisch komt dat wel 
goed uit voor hun partij en hun stemmen.  

 
Wat ik nog aan 1e Minister De Croo wil zeggen is… 
Dat is toch simpel! Denk aan het operationele! 
 
Ik zou niet kunnen leven zonder… 
Mijn fiets! Op het moment dat ik niet kan fietsen, dan kom ik in een zwart gat terecht. 

Lesgeven dat lukt om te missen, maar fietsen gaat toch moeilijk zijn.  

 

Gaat u de Campus missen? 

Ik ben hier nog hé, maar daarna, Ja. Maar dat verwatert toch na een bepaalde tijd… 

 

 

 

Samenvattend: SAAI (op suggestie van Crauwels) 
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Ad bac 
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EMEM  
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