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One down, eleven to go!  
Niets mis met even optimistisch zijn, de eerste  
week is al voorbij gevlogen, dus zullen de  
andere elf dit ook wel doen!   
 
Deze week koppelt VTK het sportieve aan  
het sociale, met een hele hoop sport en daarna de 
goliarde zoals gewoonlijk op maandag. De goliarde 
wordt deze week gesponsord door PHILIPS, wat 
neer komt op twee gratis vaten en gratis Spaanse 
tapas. Redenen genoeg voor een zotte avond! 
 
Op woensdag kunnen de hogere jaren hun 
hartjes ophalen op de Jobfair.  Een hele hoop 
standjes van bedrijven uit alle hoeken van de  
industrie en de hele dag lang bedrijfsvoorstellingen  
geven een goed beeld op wat er precies mogelijk  
is als je eindelijk een ingenieursdiploma op zak hebt.  
 
Donderdag laten we weer alle remmen los en gaan 
we voluit in de Vooruit. Goedkoop uitgaan staat  
centraal, Dietwin de Jodelaar als special act en  
onze eigen festor DJ Bernard maakt 
het avondje compleet.   

Bruno en Bram, jodelahiti... 

Jaargang 2008-2009
Week 16 feb - 20 feb

V T K A L E N D E R
Ma 16 feb
18u30: IFK Tafeltennis          @ GUSB 
19u00: Lopen met sport     @ Plateau 
19u00: Half-Time drink    @Archiezolder 
20u00: BEST AV 4       @ VTK-Groen 
20u00: Veldvoetbal heren      @ RUSS 
21u00: PHILIPS goliarde  
                                 @ ‘t Parlement

Di 17 feb
20u00: FRiS-vergadering 4      
                                 @ VTK-Groen

20u00: Half-Time Cantus @ Frontline

Wo 18 feb 
09u00-18u00:  VTK Jobfair   
        @ ICC Ghent 
19u00: Speedteam Training  
        @ Plateau: hal

Do 19 feb 
19u00: Half-Time Pétanque  @ Patijntje 
22u00:  Arctic Party           @ Vooruit

Vr 20 feb 
12u00:  Start Winter Course                    
                                 @ De Draecke

Zo 22 feb 
23u59:  DL bandje 12urenloop                    

                    @ St-Pieterplein

Did you know?
-In 1994, Chicago artist Dwight Kalb sent David 
Letterman a statue of Madonna, made of 82kg  
of ham. 
-Accounts from Holland and Spain suggest that 
during the 1500s and 1600s urine was commonly 
used as a tooth-cleaning agent.



Get Ready... Woohoowww!!!! 
Mijn liefde voor jouw is diep zo dieeeeeeep, dieper dan de  
diepste zeeee…. Je kan het al raden : Get Ready komt  
naar VTK!! De Get Ready goliarde gaat door op  
dinsdagavond 24 februari in het Parlement. 
Toegang beperkt dus wees op tijd! 

FRiS-Vergadering 4 
Op dinsdag 17/2 gaat de volgende FRiS-vergadering door. 
Terwijl iedereen aan het blokken was, ging het leven op de 
faculteit voor de proffen gewoon verder. Er is dan ook weer 
een hele hoop gebeurd tijdens de examens. Wil je op de 
hoogte zijn? Kom dan af dinsdag 17/2 om 20u00, VTK-groen.

BESTies vergaderen! 
“Gee, BEST, what do you want to do tonight?” “The same thing we do every  
night, Burgie/Archie, try to take over the world!” 
Jaja, jullie lachen misschien, maar wie denk je dat er écht achter de wereldwijde 
financiële crisis zit? Of de klimaatverandering, of Brussel-Halle-Vilvoorde? Vanuit  
de vochtige kelders van de Plateau beramen wij de revolutie en éénmaal de  
hele wereld aan de voeten ligt van de Almighty Board of European Students of  
Technology dan zullen jullie wel anders piepen! Een duizendjarig rijk van Europese 
avonturen, Engineering Competitions, Winter en Summer Courses en overvolle 
Alcoholzakken beloven wij u, en dat alles start vanavond om 20u in VTK Groen!

BELANGRIJK: deadlines verandering curriculum! 
Indien je nog van keuzevakken of van studie wil veranderen  
moet je dit zo snel mogelijk doen. Dit kan namelijk ernstige  
gevolgen hebben voor je leerkrediet (je weet wel, dat nieuwe  
systeem) en dus ook je verdere studiecarrière. De 
deadline voor het het veranderen van keuzevak-
ken ligt op 20 februari. De deadline om van studie te  
veranderen ligt op 27 februari. Indien er nog vragen zijn 
mag je die altijd mailen naar FRiS@vtk.ugent.be 

Veldvoetbal Heren 
Na een gelijke stand in de  
poulefase moet een testmatch  
beslissen wie er naar de kwart- 
finales mag. Om 20u neemt VTK 1  
het op tegen VRG 1 op het plein  
van het RUSS. 
Elke 12de man is uiteraard welkom!

De Halftimeweek 2008-2009! (ENKEL voor 3de bach!!) 
Beste 3ejaars Burgies/Archies. Aan u allen proficiat. Zonder 
dat we het goed en wel beseffen zijn we na 2.5 jaar zwoegen  
aan het keerpunt in onze academische carrière. Vanaf nu 
kunnen we aftellen naar het einde van de meest feestrijke  
periode in ons leven. Omdat we dit niet zomaar  
kunnen laten voorbijgaan, zetten we dit in de verf met een 
feestweek, namelijk DE VTK HALFTIMEWEEK. 



Regisseur        Acteur            Decor 

Zie je een leven als beroemd acteur of danser wel zitten? Dan kan je in de VTK-show je eerste stap  
zetten in de richting van de glitter- en glamourwereld! Ben je niet zo aan dat glamour gedoe, 
dan kan je ons toch nog helpen met allerhande andere dingen. Vul je interesse in en  
drop dit briefje in de doos bij VTK-pi.  

Muziek       Dans
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Everybody ready to party?  
Het nieuwe semester is nog maar net begonnen, of er is alweer een vet VTK-feestje in aantocht: nu 
donderdag, 19 februari, wordt de Vooruit voor de gelegenheid omgetoverd tot een winters paradijs, 
waar de skilatten nooit veraf zijn en het bier rijkelijk - en zeer goedkoop - zal vloeien: een  
ganse avond wordt drank geschonken aan de belachelijke prijs van 1€ !!! 

Naast kwalitatief hoogstaande dj’s, kunnen we ook meegeven
dat deze spetterende party zal afgesloten worden door niemand
minder dan onze eigenste festor Bernard. 
Als kers op de taart is er ook een spetterend optreden van niemand 
minder dan Dietwin de Jodelaar! Allen daarheen! Kaarten voor dit moois  
deze week te verkrijgen in VTK-Pi, VTK blauw, het Praesidium, ons  
eigenste stamcafé ‘t Parlement  

en elke middag in de hal van de Plateau. 

Wat fair? JOBFAIR!!! 
Ondertussen begint het bij jou waarschijnlijk te dagen  
in welke richting je jouw nakende professionele  
carrière wil sturen. Maar voor hetzelfde geld weet je dat 
helemaal nog niet; dat is eigenlijk niet meer dan normaal.
In beide gevallen krijg je op de jaarlijkse VTK Jobfair 
de mogelijkheid in persoonlijk contact te treden met 
de bedrijven die jou het meest interesseren en na te 
gaan of je je kan vinden in de heersende bedrijfscultuur.

9u - 14u:            Bedrijfspresentaties 
13u30 - 18u:             Job Fair met standen 
18u:                           Aansluitende receptie 

Deze activiteit staat ook open voor ingenieurs uit 
beide masterjaren! Als voorlaatstejaar kan je je gerust 
komen informeren over de mogelijkheden bij de  
verschillende bedrijven. Ze zullen je even graag zien 
komen en met plezier je vragen beantwoorden. Alle 
info is terug te vinden op www.vtkrecruitment.be

Here we run again! 
Hup, hup met die beentjes! De 12-urenloop komt stilaan 
dichterbij dus we werken nog wat aan de basisconditie!
Afspraak zoals steeds om 19u aan de hal van de  
Plateau of om 19u15 aan de ingang van het GUSB.

Speeeedteam Training! 
Op 4 maart gaat opnieuw de 12-uren-
loop door. Dit jaar zijn we uiteraard 
terug vastbesloten om nogmaals aan te 
tonen wie de sportiefste kring van Gent 
is! Als ruggengraat van een sterke ploeg 
is het speedteam, dat op de cruciale  
momenten wordt ingezet om enkele 
snelle rondjes neer te zetten, daarbij  
van groot belang. Heb je zin om  
(geheel vrijblijvend uiteraard) even 
van een intervaltraining te komen  
proeven en eventueel tot het speed-
team te behoren? Kom dan om 19u 
naar de hal van de Plateau! Eeuwige 
roem zal de jouwe zijn! Meer info op 
de website en via sport@vtk.ugent.be.

De VTK-Pi openingsuren 
Onder voorbehoud! Mogelijks kleine  
wijzigingen (echte uren hangen uit  
aan VTK-Pi!) 
Ma:    11u45-12u45 
Di:            13u15-14u15
Wo:         11u45-12u45 
Do:      17u30-18u30
Vr: 11u45-12u45
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Geef je opgeloste sudoku samen met naam en e-mail af in VTK-blauw en je  maakt kans  
op een fantastische prijs! De gelukkige winnaar van Manna 12 was Jasper Meireman! Hij won een 

abonnement op een half jaar EOS, aangeboden  
door Mc Kinsey & Company!  
Proficiat!! 
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