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Tijdens het lopen en volleyballen maande een engeltje 
je plots aan om je bloedeigen provincie naar de over-
winning te helpen op de provinciegoliarde! Je hoofd pir-
ouetteerde er de volgende dag op los, maar dat deerde 
je niet,  West-Vlaanderen was toch gewonnen. Een da-
falgan hielp je terug onder je bureaulamp, zodanig dat je 
zaterdag het WiBa-examen tot een goed einde bracht!  

En avant, op naar de menu voor deze week!  Als voor-
gerechtje krijgen de fervente sporters lopen en voet-
bal,  om nog maar te zwijgen over het hoofdgerechtje 
paintball!  Wees een echt VTK-danswonder en ontwijk 
al dartelend -met de salsamoves in je achterhoofd- de 
verfbolletjes! Maandagavond kan de feestende ingenieur 
dan weer een aardig pintje verzetten op de goliarde, 
sommigen nagenietend van de overwinning vorige week! 
Kom dinsdag zeker eens rondneuzen in de hal van de 
plateau, wie weet eindig je wel in het buitenland!

O bijna vergeten! Tweedejaars en ouder, bereid jullie al-
maar stillaan voor op de onvergetelijke doop volgende 
week! Inschrijven kan al op de site!

Arne en Yumi, always there!

V T K A L E N D E R
Ma 12 okt
19u00 Lopen

@ Watersportbaan
19u30 Comutational 
Mathematics 2009

@ S9
20u00 Scriptvergadering

@ VTK Rood
20u00 Oefenmatch 
Veldvoetbal

@ RUSS
21u00 Goliarde

@ ‘t Parlement
22u00 Oefenmatch 
minivoetbal    

@ GUSB 

Di 13 okt
10u00 Away Day 

@  Hal Plateau
19u00 IEEE- Workshop 
elektronica

@ Technicum
20u00 Salsa dansles

@ archiezolder
Wo 14 okt
18u15 Paintball

@ Wiedauwkaai 52F

Wist je dat?

- het orgasme bij een varken duurt 30 minuten.

- Laat 6 jaar en 9 maanden aan een stuk scheetjes 
en je hebt genoeg gas voor de energie van een 
atoombom!



OEFENMATCHEN  VOL-
LEYBAL, BASKETBAL EN 
VOETBAL!!
Wie de kleuren van VTK wil 
verdedigen tijdens de interfa- 
cultaire competities wordt vrien-
delijk uitgenodigd om deel te ne-
men aan onze oefenwedstrijden. 
Inschrijven hiervoor kan via de 
website. Wie er door trainingen 
met zijn club (of andere redenen) 
niet bij kan zijn, maar toch wil 
meedoen met de competities, 
stuurt best een mailtje naar 
sport@vtk.ugent.be

Ma 12 okt: Oefenmatch veld-
voetbal om 20u @ RUSS
Ma 12 okt : Oefenmatch 
minivoetbal om 22u @ GUSB 
(zaal 3)

SALSA DANSLESSEN
Na de afgelopen twee jaar hebben we alle swingmoves al 
lang onder de knie en zijn al onze swingnummers grijs-
gedraaid! Daarom staan er dit jaar twee professionele 
dansleraars klaar om jullie de meest sexy bewegingen van 
salsa te leren! Deze dans vermengt Europese en Afrikaanse 
dansinvloeden en is gekend over de hele wereld. Ben jij 
klaar om iedereen te verbazen met je vlotte salsamoves 
op het volgende galabal? De lessen gaan elke dinsdagavond 
vanaf 13/10 tot 17/11 door op de Archiezolder. Inschri-
jven per koppel kan nog steeds op de lijst naast VTK-PI! 
Leden € 20 ; Niet-leden: €25

LOPEN ROND DE  WATERSPORT-
BAAN 
Na de mooie opkomst vorige maandag, 
verwachten we jullie opnieuw massaal te 
mogen verwelkomen om maandag een 
toertje te gaan lopen rond de water-
sportbaan (5 km).  We vertrekken aan het 
GUSB in een tempo dat iedereen aankan, 
halfweg de watersportbaan schakelt ieder-
een over op z’n eigen tempo.  Afspraak om 
19u aan de voorkant van de Plateau, 
wie wil kan ook inpikken aan de in-
gang van het GUSB om 19u15.

IEEE - Workshop elektroni-
ca (Welek)
Is je astabiele multivibrator of 
VU - meter nog niet af? Wil je 
een nieuw projectje beginnen? 
Kom dan gewoon af naar de 
practicumzaal van het techni-
cum op verdieping -3.

DOE DE (OE OE) OE*
1 Oktober is de onderwijsevalu-
atie* weer van start gegaan voor 
2de jaars en hoger. Zeg je gedacht 
over proffen en hun vakken, en 
zorg voor de “change we need”. 
Wie weet komt de pannenkoek-
enfee wel eens langs.

GOLIARDE
Na al dat overmatig drankmisbruik van vorige 
week, waar West-Vlaanderen zich met recht 
en rede de zatste provincie mocht noemen, 
is het tijd voor een ouderwetse “gewone” 
goliarde. Je krijgt nog steeds je bonnetje als je 
voor 24u binnenkomt, en deze keer gaan we 
iets meer aandacht schenken aan leuke muziek 
en een gezellige babbel. Want dat is en blijft 
het doel van onze clubavond, de goliarde.
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VOORDOOP
Vuile schachten,
Woensdag 21/10 zal in jullie geheugen gegrift 
staan als de dag waarop jullie de wondere wereld 
van de gedoopten voor het eerst betraden. De weg 
hiernaar kan als lang en hard ervaren worden, maar 
eigenlijk is deze best plezant (vooral voor ons dan). 
Op die dag krijgen de gedoopten de kans om jullie 
te kopen. Eenmaal gekocht, zijn jullie hun eigendom 
tot vrijdag 30/10. We verwachten jullie om 19u 
aan het Muynckpark. Breng warme kleren mee 
die eventueel in de vuilnisbak mogen!! 
Als er 50 inschrijvingen zijn, laat Bruno, de praeses, 
zich nogmaal dopen!!! 
Als je je wil laten dopen, schrijf je dan in op de site. 
En dit allemaal GRATIS! Let op, je moet wel minstens 
in je 2e jaar zitten om je te laten dopen! 

COMMENTARIEER JE 
RIJK! 
Wie regelmatig eens onze 
website bezoekt, heeft het 
waarschijnlijk al gemerkt: 
kort na elke activiteit 
komt er een uitgebreid 
fotoalbum online. Dankzij 
onze handige jongens van 
Web zit daar bovendien 
een commentaarfunctie bij. 
Gooi je meest intelligente, 
ironische of sarcastische 
opmerking online bij om 
het even welke foto en je 
kunt er - naast eeuwige 
roem - ook nog een prijs 
mee winnen!  Dus: surf 
naar vtk.ugent.be, log je in 
(belangrijk!) en klik door 
naar > Activiteiten  > Foto-
boek. Iedere maand wordt 
het beste commentaar 
beloond.

PERS DEELT MEE:
Lieve kijkbuiskinderen. Jullie hebben waarschijnlijk vorige 
week ‘t Civielke in handen gekregen. Beginnen jullie 
handen al te jeuken? Heb je een idee voor een rubriek, 
heb je zin om een tekstje te schrijven, wil je een sappige 
roddel kwijt? Mail dan naar pers@vtk.ugent.be!
Los zeker ook de raadsels op. De beste inzending wint 
zijn/haar BMI in Pringlesbrikken.V
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GET AWAY WITH US!
Droom je achter de schoolbanken weg van exotischere oorden? Wil je 
nieuwe mensen leren kennen? Wil je een stapje in de wereld zetten op een 
leerrijke, toffe manier?  Kom dan een kijkje nemen op de Away Day deze 
dinsdag (13/10) aan VTK-Pi! Hier kan je op een interactieve manier de 
werking van IAESTE en BEST leren kennen en misschien zelfs een prijsje 
winnen! Naast deze 2 organisaties kan je ook een woordje uitleg verwa-
chten van Externe (binnenlandse stages) en Erasmus. Neem de kans van je 
leven, onder het motto: niet twijfelen, gewoon doen! Zoef!!
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VTK NU OOK OP FACEBOOK ONDER DE 
NAAM ‘VTK GENT’
Word lid op deze facebookgroep en word zo closer met al 
het VTK-gebeuren!

FOTO VAN DE WEEK
( inzendingen altijd welkom)


