
27 april - 3 mei
Jooow VTK’ers!

Woensdag is het zover en zullen we ons 
beste beentje voorzetten op de 12 urenloop. 
Kom lopen en/of supporteren en profiteer 
van de vele randanimatie, goedkope drank 
en van ons professionele masseuses. Als 
iedereen van jullie komt en alles geeft zul-
len we opnieuw HILOK tonen dat wij de 
uitblinkers zijn in hun eigen vakgebied. En 
VTK zou VTK niet zijn zonder de nodige 
overwinningsvaten!
                Enjoy!!!
 Gabor en Joey

19:00 Lopen met de Decaan                             Plateauma 27/04

wo 29/04

di 28/04

MAN N A 22 

16:30 TechBoost!                           Auditorium A

do 30/04

21:00 George More Goliarde                   Porter House 
19:50 VTK @ IFK minivoetbal finale                 GUSB

09:00 VTK @12 urenloop                       Sint-Pietersplein

19:00 Medewerkersetentje 2               ‘t Unief
19:00 sumo-robotcompetitie                               Therminal

za 02/05 11:00 VTK en VLK @ Spartacus Run                      De Schorre



12 urenloop: 
Het grootste sportevenement van het 
jaar staat voor de deur. Woensdag 
zullen alle kringen van Gent elkaar 
bekampen in een heuse aflosrace op 
het Sint Pietersplein. Wij kunnen 
iedere loper gebruiken om de overwin-
ning binnen te halen! Kom dus zeker 
een toertje meelopen, we hebben loop-
schoenen en sportkleren voor wie dit 
zelf niet mee heeft. Er is altijd heel veel 
randanimatie, dus ook voor de minder 
sportieven is dit een heel leuke dag. 
Daarnaast hebben we dit jaar een extra 
grote tribune, kom dus zeker eens 
kijken hoe onze lopers het doen!

TechBoost!:
Het basisprincipe van TechBoost! is 
“Boost uw technische kennis door een 
les van een topexpert over een actueel 
relevant thema”. Het is een interessante 
gelegenheid om veel bij te leren van een 
expert en nadien de les van anderhalf 
uur door te spoelen tijdens een mooie 
netwerkreceptie met sand-
wiches, hapjes, cava en streekbieren! 
Voor meer info check zeker eens de site 
van AIG: http://aig.ugent.be/

George More Goliarde: 
Na de epische liederen op de skireis 
dacht VTK: we halen die zotte bulgaar 
naar België! Bij deze komt hij vanavond 
het beste van zichzelf geven op de 
goliarde. Een unieke goliarde om nooit 
te vergeten!

Sumo-robotcompetitie:
Sinds 2008 organiseert de werkgroep 
elektronica van de IEEE student branch 
Gent samen met Dwengo vzw jaarlijks 
een robotcompetitie. Donderdag om 
19u00 is het weer zover en duelleren 
zelfgebouwde sumo-robots in een-
tegen-een gevechten met elkaar. Beide 
robots worden in een cirkel geplaatst 
en de eerste die er in slaagt om de an-
der uit de cirkel te duwen wint. Zoals 
bij de voorbije robotcompetities is het 
de bedoeling om met beperkte mid-
delen een zo intelligent mogelijke robot 
te bouwen. Het team met de slimste en 
sterkste robot wint één van onze schit-
terende prijzen. De prijzenpot blijft 
voorlopig nog een verrassing, maar het 
wordt zeker de moeite!

BMX-initiatie:
VTK Sport organiseert dit semester 
opnieuw een sportinitiatie. Vorige se-
mester hadden we het polsstoksprin-
gen, dit semester gaan we voor BMX! 
We zakken hiervoor af naar de profes-
sionele BMX-piste aan de Blaarmeers-
en. Het parcours is 375 meter lang, 
heeft 4 stroken in dolomiet, 3 bochten 
en een startheuvel met volautomatisch 
starthekken. Een professionele initiator 
zal ons begeleiden gedurende 2 uren. 
Materiaal en helm zijn inbegrepen in 
de prijs. We doen dit op maandaga-
vond 4 mei van 18u tot 20u. Voor wie 
het niet weet zijn, we vertrekken om 
17u45 aan de Plateau. Leden betalen 
€8, niet-leden betalen €14. Inschrijvin-
gen staan ondertussen open!

Lopen met de Decaan: 
Ondanks alle commotie rond de 
12-Urenloop van woensdag gaat 
het lopen rond de Watersportbaan/
Blaarmeersen gewoon door. Wij 
kunnen jullie echter een unicum 
presenteren: de Decaan zal zijn stu-
denten vervoegen! Ondanks zijn 
drukke agenda heeft hij toch een 
gaatje in zijn agenda gevonden om 
zijn studenten een hart onder de 
riem te steken met het oog op de 
12-Urenloop en sportiviteit in het 
algemeen. Verschiet echter niet als 
hij voor jou toekomt, hij is een er-
varen loper!

Film: Op 6 mei gaat onze laatste 
cultuuractiviteit door! Dit niets 
minder dan de avant-première van 
de Dark Horse! Deze film zal ver-
toond worden voor de eerste keer in 
België exclusief voor ons, in de Stu-
dioskoop. Inschrijven kan je vana-
vond vanaf 21u.



 FOTO VAN DE WEEK 

Naam:.................................................................  e-mail:............................................................

De puzzel van deze week is een 
binairo. Los hem op en breng hem 
binnen in VTK Blauw voor woens-
dag, en maak kans op een coole prijs. 
De winnaar van vorige week is 
Arne Decadt. Hij mag zijn prijs ko-
men ophalen in VTK Blauw. Veel 
plezier en succes deze week!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

VTK show

Nieuwe winkel te Sint-Pietersnieuwstraat 138!


