
Jaargang 2009-2010
Week 19 okt - 25 okt

www.vtk.ugent.be
facebook:  ‘VTK Gent’ma

nn
a05

Maandag sta je met knikkende knieën op, jawel, 
vanavond is het de crazy dating goliarde! Eindelijk kan je 
dat mooie archiemeisje verleiden! Eventjes droom je weg 
maar o wee, wat zal je hongerige buikje vullen? Gelukkig 
ontdek je de superlekkere pancakes van Fris terwijl je de 
onderwijsevaluatie invult! 

Alvorens je superplayboymoves boven te halen, train je 
jezelf nog wat af door VTK naar de titel te helpen in het 
IFK minivoetbal! Met twee zotte goals op je palmares 
scoor je  in 1,2,3 bij je droommeid! Mmm...

Dromen zijn bedrog, maar als je wakkert komt naast haar 
dan droom je nog! Hupla, stante pede neem je je eigenste 
archiedate mee naar de salsadansles, alwaar je  haar met 
passionele moves in de zevenste hemel brengt!

In een roes van verliefdheid laat je de doopmeesters 
maar begaan, niets kan je meer schelen! Blijkt het dat 
je de beste schacht ooit bent! Je nieuwe vriendinnetje 
vertelt supertrots aan al haar vriendinnen hoe stoer je 
wel bent!

Paf! Wat een droom! Maar toch wensen we jullie dit deze 
week van harte toe!

Yumi en Arne, jouw geluksbrengers deze week!

V T K A L E N D E R
Ma 19 okt
06u00 Onderwijsevaluaties

@  Hal Plateau
19u00 Lopen

@ Watersportbaan
19u00 Feedbacksessie CV 

@ Auditorium K 
19u00 Scriptvergadering

@ VTK Rood
21u00 Crazy Dating  
Goliarde

@ ‘t Parlement
22u00 IFK Minivoetbal 
Heren   

@ GUSB 

Di 20 okt
20u00 Salsa dansles

@ Archiezolder
Wo 21 okt
19u00 VOORDOOP

@ Muynckpark
Zon 25 okt
20u30 PV 5 

@ VTK Groen
23u00 Applicatie- Deadline 
Winter Courses

@ Plateau

Wist je dat?
- een auto van 800 kilo goedkoper is dan 800 kilo 
hamburgers?
- je in Paraguay een duel met zwaarden aan mag 
gaan, zolang beide personen maar als 
bloeddonor zijn geregistreerd?



DOE DE (OE OE) OE*
yOE! De onderwijsevaluatie 
loopt nog steeds en daar 
hebben we jou hulp bij no-
dig. Proffen die mompelen, 
een slechte syllabus, slechte 
oefeningenbegeleiding, te 
grote werklast,... Laat het al-
lemaal weten op www.firw.
ugent.be/studeren/eva zodat 
er volgend jaar iets aan kan 
veranderen. 
De snelle evaluatoren kun-
nen op uur U wel eens ge- 
troffen worden door een 
pannenkoeken-Blitz...

IFK MINIVOETBAL HEREN
In de voorrondes neemt VTK 3 het op tegen de 
ploeg Politeia 3. De winnaar van dit duel speelt in de 
1/16 finales tegen Geschiedenis 2. 
Allen naar het GUSB om onze ploeg naar de over-
winning te schreeuwen!

LOPEN ROND DE  WATERSPORTBAAN 
Maandag 19 oktober gaan we opnieuw met zijn 
allen een toertje gaan lopen rond de watersport-
baan (5 km). 
We vertrekken aan het GUSB in een tempo dat 
iedereen aankan, halfweg schakelt iedereen over 
op z’n eigen tempo. 
We verzamelen hiervoor om 19u aan de voork-
ant van de Plateau. Wie wil kan ook inpikken aan 
de ingang van het GUSB om 19u15.

CRAZY DATING GOLIARDE
Het concept is zeer simpel: met behulp van een kleur 
bandje toon jij je burgerlijke staat aan je medemens 
(vrijgezel, in een relatie, in een relatie maar zin in een 
avontuurtje, enzovoort). Op die manier hopen we dat 
iedereen aan zijn trekken komt. Als extra motivatie 
vermelden we dit: elke keer als je bij de festoren komt 
zoenen (french kiss oftewel ‘bekken’) met iemand, 
weliswaar telkens iemand anders, krijg je een gratis bon-
netje. Voor de preutse mensen onder ons: als je voor 12u 
binnenkomt krijg je natuurlijk nog steeds gewoon een 
bonnetje.
VTKARTING ENDURANCE
Er wordt gereden in teams van 4 piloten. We be-
ginnen met een half uur vrije training gevolgd door 
een half uur kwalificatie. Daarna wordt in team een 
endurancerace gereden van 2 uur. Inschrijven kan in 
teams (teamleden zo snel mogelijk doorsturen naar 
sport@vtk.ugent.be) of individueel (teams worden 
dan zelf gevormd) op de VTK site. Uiteraard mo-
eten alle teamleden zich via de website inschrijven! 
Maximaal 1 niet-lid van VTK per team toegelaten. 
Inschrijven is mogelijk vanaf 22 oktober om 19u via 
de website. Wees er snel bij want de plaatsen zijn 
beperkt! 

APPLICATIE DEADLINE 
WINTERCOURSES
Goedkoop op reis, cultuur, 
toffe projectjes, feestjes! Want 
some of this? Don’t be shy, just 
apply! : http://best.eu.org/student/
courses/index.jsp. Dit tot zondag 
25/10 23:00!
Met vragen kun je altijd terecht op 
BEST@vtk.ugent.be 



FEEDBACKSESSIE CV
De eerste 100 laatstejaars die zich voor deze activiteit 
kunnen inschrijven en hun CV hebben geüpload op het 
RAP hebben dikke sjans! Zij krijgen immers persoonlijke 
feedback op hun eigen gecreëerde CV door een profes-
sioneel HR-departement. En hup... alweer een stapje 
dichter bij jouw droomjob ! De inschrijvingen gaan don-
derdag om 13u open op www.vtkrecruitment.be !

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 vrij-
dag 30/10. We verwachten jullie om 19u aan het 
Muynckpark. Breng warme 
kleren mee die eventueel in de 
vuilnisbak mogen!! Als er 50 in-
schrijvingen zijn, laat Bruno, de 
praeses, zich nogmaal dopen!!!
Inschrijven kan op de site en 
dit is volledig GRATIS!!

V TK SHOWTEAM 
WANTS YOU!
Elk jaar steekt VTK een 
fantastische show in elkaar, 
die uiteindelijk op 31 
maart en 1 april voor “le 
grand public” zal 
opgevoerd worden! 
Momenteel begint het ver-
haal van de nieuwe show al 
vorm te krijgen en om er 
ook dit jaar weer een ju-
weeltje van te maken, heeft 
VTK jouw hulp nodig! Zegt 
het je wel iets om met de 
dansgroep op het podium 
te staan, een acteur of 
figurant te zijn, of om back-
stage een heus decor in 
elkaar te steken? Stuur dan 
zo snel mogelijk een e-mail 
naar cultuur@vtk.ugent.be 
! En dan houden wij je op 
de hoogte!

DE GROTE VTK QUIZ
Een jarenlange traditie die steeds proffen, assistenten, 
ereleden, alumni en vtk-leden verenigt, vindt ook dit jaar 
plaats. Onze intelligente geesten zullen voor één keer niet 
op de proef gesteld worden in het domein van de 
elektronica, scheikunde, bouwkunde, werktuigkunde, … 
maar op het vlak van sport, muziek, actualiteit, cultuur, 
geschiedenis en doordenkertjes. Een professionele quiz-
master zorgt voor de vragen! Vele mooie en prestigieuze 
prijzen te winnen! Inschrijven per 4 of 5 vanaf 15/10 op 
lijst naast VTK Pi en dit maar voor € 5/team!



N
IE

U
W

E
 S

U
D

O
K

U

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
FOTO VAN DE WEEK

FOTO VAN DE WEEK
( inzendingen altijd welkom)


