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Yarrrrrrr!!!  
Er leeft een piraat in ieder van ons! En die piraat  
mag je uiten deze dinsdag tijdens de  
Piraten-Cantus, waar er weer een deftig aantal 
pinten zal gedronken worden en zo hoort het! 
Haal je beste piratenoutfit maar al boven! 

Wat ook wel belangrijk is, is dat de  
VTK-Verkiezingen dichterbij aan het komen zijn.  
Iedereen die geïnteresseerd is om zichzelf kan-
didaat te stellen kan naar het infomoment  
komen deze maandag. 

En dit is nog niet alles! Nee, nee, zo zijn we niet, 
we hebben elke week een variatie aan activiteiten 
te bieden. Zo is er deze woensdag de VTK Karting  
Endurance en deze donderdag een pooltoernooi.  
En als dit alles je nog niet tevreden stelt, ga je maar 
sporten of supporteren. Gaan met die banaan  
zou ik zo zeggen!  
 
Bruno en Bram, this be pleasin’ to me eye! 

Jaargang 2008-2009
Week 23 maa - 27 maa

V T K A L E N D E R
Ma 23 maa
09u45:  Onderwijsevaluatie Jenever 
       @ Plateau: Hal 
18u00:  Rugbytraining            
                                          @ RUSS 
18u00:  PRIME - Puma 2009       
                                              @ S9 
19u00:  Infomoment VTK Verkiezingen 
                 @ Plateau: Aud E 
20u00:  Minivoetbal Dames   
                                         @ GUSB 
21u00:  Minivoetbal Heren    
                                         @ GUSB 
22u00:  Goliarde       
                                 @ ‘t Parlement

Di 24 maa 
20u00:  Piraten-Cantus  
               @ De Salamander

Wo 25 maa 
17u15:  2de VTK Karting Endurance 
              @ Flanders Indoor  
17u30:  Info Summer Courses 
                              @Plateau: Aud D 
21u00:  Basketbal Dames @GUSB

Do 26 maa 
22u00:  Pooltoernooi   
                @ Café De Ploeg 

Did you know?
- Each pirate was allowed to vote on where the ship 
was to go or if a colonial ship should be attacked.
- While urinating, Chuck Norris is easily capable of 
welding titanium.
- There are two creditcards for every person  
in the United States.  
- Hamsters love to eat crickets.



Openingsuren VTK-Pi 
Deze week is VTK-Pi niet open op dinsdag! 
Andere openngsuren zijn zoals altijd. 
Ma:  11u45-12u45  Di: GESLOTEN
  Wo:  13u15-14u15  
Do: 17u30-18u30   Vr: 11u45-12u45

Godverdomse dagen op de godverdomse plateau 
Reeds maanden wordt er al hard gewerkt aan de show die nu begint  
te naderen. Deze show zal traditioneel doorgaan op 1 en 2 april om 
20u in de Groenzaal van Sint-Bavo. Dit jaar worden verschillende  
romances die heersen op de Plateau in de verf gezet, samen met  
enkele typische godverdomse dagen op de godverdomse plateau. 
Kaarten zullen verkrijgbaar zijn vanaf 25 maart in de hal en in VTK blauw.

Squashtornooi 
Op dinsdag 21 en woensdag  
22 april (de eerste week 
na de paasvakantie)  
organiseert VTK ‘s avonds 
een squashtornooi. Meer 
informatie vind je natuurlijk  
op de website. Wil je 
deelnemen, dan kan je  
je inschrijven vanaf  
donderdag 26 maart. Let 
op: het aantal plaatsen is 
beperkt! Er kunnen 16  
heren en 8 dames 
deelnemen. 

Rugbytraining  
Maandagavond vindt de 
laatste rugbytraining plaats 
als voorbereiding op het 
IFK Rugby Tournament  
dat doorgaat op woensdag  
1 april. Alle competitiespelers  
en enthousiaste amateurs 
zijn dus van harte welkom! 
Heb je nog geen enkele 
training kunnen volgen, 
maar ben je wel megagoed  
en megagemotiveerd, neem 
dan zeker contact op 
met sport@vtk.ugent.be.

Inschrijven duatlon 
Woensdag 25 maart gaan de inschrijvingen voor de duatlon open. Deze gaat door op dinsdag 
28 april. Ben je een getraind atleet, hou je wel van een sportieve uitdaging of doe je het gewoon 
voor een weddenschap? Het doet er niet toe: sporters op elk niveau zijn welkom! Het betreft 
een wedstrijd van 4 km lopen - 20 km fietsen - 3,5 km lopen, in team of individueel af te leggen.  
Meer info vind je op vtk.ugent.be/duatlon. Wie niet over een racefiets beschikt, kan deze ook 
via VTK verkrijgen, maar dit aanbod geldt enkel voor de eerste 20 die dit wensen. Spreek ook 
gerust vrienden uit andere faculteiten aan: de duatlon staat open voor alle studenten! 



Onderwijsevaluaties  
De eindsprint wordt ingezet, de OE gaat haar laatste week in. De OE kan nog 
ingevuld worden tot dinsdag 31 maart 16u. Spoor dus diegenen  
aan die de OE nog niet hebben ingevuld om dit  
alsnog te doen! Evalueren kan op www.firw.ugent.be/studeren/eva.  
Maandag zal er ook nog een laatste keer jenever worden  
geschonken aan de studenten die de OE reeds hebben ingevuld. 

Stripbib  
Heb je een uurtje pauze tussen de lessen of vind je  
strips lezen gewoon interessanter dan opletten in die  
ellenlange hoorcolleges? Dan is er de ideale oplossing  
voor jou! Immers de VTK Stripbib boven in VTK Rood  
is helemaal ter beschikking voor jou. De openingsuren  
zijn woensdag van 10u30 tot 14u30 en vrijdag  
van 13u tot 14u15. 
Onze laatste nieuwe aanwinsten zijn: 
- Beast             - Golden City 6 & 7 
- Op zoek naar de tijdvogel 2 
- De legende van het wisselkind 
- De adelaars van Rome  
- Hammerfall 2 & 3         - Arctica 
- Lanfeust van de sterren 5  
- Jeremiah 28          - Kogoratsu 11 
- Islandia 1, 2  3 
Reden genoeg dus om te komen!

Kan jij het beter? 
Weet je met je vrije tijd geen blijf? Heb je 
de drang om nu eindelijk eens iets nuttigs 
te gaan doen en jouw organisatorisch talent  
verder te ontwikkelen? Of denk je dat jij die feestjes 
nog veel vetter, die Job Fair veel groter en die  
‘t Civielkes veel mooier kan maken? Waag dan je kans 
en schrijf je in voor de VTK Praesidiumverkiezingen! 
Op maandag 23 maart om 19u houden we een info-
moment in Auditorium E, dus kom zeker eens langs 
om te horen wat de mogelijkheden zijn. Alle info kan 
je ook vinden op www.vtk.ugent.be/verkiezingen.

Minivoetbal dames & heren  
Maandagavond treden de beide minivoetbalploegen opnieuw 
in actie in twee topmatchen! De meisjes nemen het in de halve  
finale op tegen het HILOK (LO en kinesisten). De heren nemen  
het in de kwartfinale op tegen het VLK (de bio-ingenieurs). Wie 
beide ploegen een hartje onder de riem wil steken én twee 
topmatchen wil zien, is dus van harte welkom in het GUSB!

Basketbal dames  
De dames doen het op 
sportief vlak uitstekend dit 
jaar! Een prima voorbeeld 
daarvan is de basketbal-
ploeg: zij nemen het in de 
halve finale op tegen het 
VRG (de rechten). Geef ze 
een duwtje in de rug en kom 
supporteren in het GUSB!

Pooltoernooi  
Een pooltoernooi op don-
derdag 26/3 voor in totaal 
16 teams van elk 2 personen. 
Prijzen zullen er zijn voor 
bepaalde teams (niet enkel  
de winnende). In de prijs van  
€5 zitten 2 drankjes per 
persoon inbegrepen en 
in de pauzes kan er gratis  
gekickerd/gedart worden!  
Inschrijven op de site  
en op voorhand betalen  
in VTK-Blauw (binnen 
drie dagen na inschrijving) 

Infosessie Summer Courses  
Zin om deze zomer een fantastische  
BEST-belevenis mee te maken?  
Appliceer dan nu op de BEST Summer 
Courses! Meer uitleg over wat een BEST  
Summer Course inhoudt, hoe je kan  
appliceren en waar je heen kan gaan 
krijg je te horen tijdens het infomoment. 
Na een bondige presentatie over de  
Summer Season krijg je nog een drankje  
aangeboden in pure BEST-stijl.  
Een aanrader! 



// 
SU

D
O

K
U

 
// 

SU
D

O
K

U
 

// 
SU

D
O

K
U

 
//

Geef je opgeloste sudoku samen met naam en e-mail af in VTK-blauw en je maakt kans  
op een fantastische prijs! De winnaar van manna 17 was Reinout D’Haens! Hij won een maand een 
abonnement  op De Standaard, aangeboden 
door Mc Kinsey & Company! Proficiat!! 
 

Naam  
....................................................... 
.......................................................
Email-adres  
.........................................................
....................................................
Richting  
........................................................... 
................................................

FOTO VAN DE WEEK
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