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VTKalender
Ma 15/03 
19u00  FK Volleybal dames   

@GUSB
19u00 Lopen met Feest        

@ Plateau
21u00 Goliarde 

@ ‘t Parlement
22u00 IFK Minivoetbal dames

@ GUSB
di 16/03
13u00 Stripbib @ VTK Rood
14u00 Bezoek Sigasi @ Sigasi
17u30 Guido-Bike In Cinema

@ ICC Ghent
19u00 robotcompetitie Sol-
deersessie 3A   @Technicum
20u00 Halftime AIG bowling

@ Overpoort Bowl
Woe 17/03 
17u45 Infomoment verkie-
zingen            @ VTK Groen
19u00 Speedtraining 

@ Blaarmeersen
20u00 VTK Squashtoernooi 
Heren én Dames

@ Blaarmeersen
20u00 IFK Basketbal Dames

@ GUSB
20u00 Ingenieurscantus 

@ Koepuur
21u00 IFK Basketbal Heren 
1/4 finale                @ GUSB
Vrij 19/03
13u00 Stripbib @ VTK Rood

Dierbare VTK-leden, 
door al die fantastische activiteiten die ons praesidium 
voor jullie organiseert, vliegen de weken gewoon voor-
bij! Afgelopen zaterdag was prosilitisme een feit; op 
de infodag haalden we onze charmes naar boven en 
gooiden we -met succes- al onze troeven op tafel! Onze 
aanhang onder de -nog jong en onwetende studentjes 
in spe- groeide gestaag en bij dezen is onze toekomst 
verzekerd! Een glorieuze toekomst bij het VTK ligt voor 
hen in het verschiet! 
Over glorieus gesproken; wat is er glorieuzer dan lid te 
zijn van het VTK praesidium?! Kennis over de interne 
samenwerking van het VTK... en kennis is macht, zoals 
Bacon ooit eens zei. Macht, glorie, respect en plezier (en 
ook veel werk uiteraard, maar vooral veel plezier ^^) 
staan hen te wachten die het aandurven om zich kandi-
daat te stellen voor de verkiezingen! 
Niets dat zoeter smaakt dan die overwinningsroes nadat 
je vakkundig je concurrentie de vloer aangesmeerd hebt!  
Maar we lopen al op de zaken vooruit... Het begint so-
wieso allemaal met het infomoment over de verkiezingen 
aanstaande woensdag. Als je ambitie hebt, kom dan zeker 
af! 
Hopend op waardige opvolgers,
Arne en Yumi

InFOMOMenT VerKIeZInGen
Binnenkort gaan opnieuw de verkiezingen door voor het prae-
sidium van volgend jaar. Heb je interesse en wil je meer weten 
over de verkiezingsprocedure of twijfel je nog voor welk postje 
je zal opkomen? Al je vragen zullen beantwoord worden op 17 
maart om 17u45, verzamelen aan VTK-blauw. Eerst zal er een 
kort overzicht gegeven worden van elke praesidiumpost en wat 
die precies doet, daarna is er tijd voor vragen aan mensen van 
het huidige praesidium. Tot dan!



ParKPOP
Op donderdag 22 april organiseert vtk 
opnieuw het gratis festival parkpop dat 
plaats zal vinden in het citadelpark. Op dit 
festival krijgen een aantal bandjes de kans 
om op te treden voor een groot publiek! 
Zit er in jouw bandje minstens 1 burgie/
archie, geef dan zeker je demo binnen in vtk 
blauw bij cultuur. Uit de inzendingen zullen 
5 à 6 bandjes geselecteerd worden die op parkpop 
mogen optreden. Je kan je demo ingeven tot 26 maart 
en de bandjes zullen persoonlijk verwittigd worden 
voor de paasvakantie.

IFK IFK IFK IFK IFK IKF IFK IFK IFK IFK IFK IFK IFK IFK IFK IFK IFK
- IFK Volleybal dames: Op maandag 15 maart mogen onze volleybal dames opnieuw 
hun kunsten tonen. Deze keer nemen ze het in hun poule op tegen Hilok 2, Vek 2 en 
Politeia. Kom ze aanmoedigen vanaf 19u in het Gusb!
- IFK Minivoetbal dames: Op 15 maart gaat de kwartfinale door van het IFK mini-
voetbal dames. Onze meisjes nemen het in die kwartfinale of tegen de geschiedenis. 
Kom hen aanmoedigen in het GUSB vanaf 22u!
- IFK Basketbal dames: Onze meisjes spelen op 17 maart de halve finale tegen het 
VRG. Kom hen naar de finale schreeuwen! De wedstrijd start om 20u @ Gusb!
- IFK Basketbal Heren 1/4 finale:  Op 17 maart gaat de 1/4 finale door van het IFK 
Basketbal heren. Onze herenploeg neemt het in die 1/4 finale op tegen POLITEIA. Kom 
hen aanmoedigen in het GUSB vanaf 21u!

HalFTIMe aIG BOWlInG
Halverwege! Nog maar 2,5 jaar en dan is het gedaan met de feestjes. Dit moment 
kunnen we toch niet ongemerkt laten voorbijgaan. Integendeel we moeten het vi-
eren dat we nog maar halverwege zitten! En welke manier is beter dan pintelieren 
gecombineerd met bowling! Omdat we nu eenmaal het einde ook al in zicht heb-
ben, werken we samen met Jong AIG. Dit is de alumnivereniging van de ingenieurs 
die afgestudeerd zijn aan de UGent. Op die manier komen we al eens in contact 
met het leven na de volgende 2,5 jaar! Inschrijven op de site en betalen in VTK 
Blauw voor 12 maart om 13u, anders zal je van de inschrijvingslijst verwijderd 
worden.

BIerBOWlInG
Kan je wel een pintje verzetten, maar zoek je bij het bowlen 
steevast de goten op? Of gooi je de ene strike na de ander, 
maar zie je al dubbel na twee pintjes? Behoor je tot één van 
beide categorieën, of zit je ergens daartussen, kom dan zeker 
af naar de bierbowling! Eén paar schoenen, twee spelletjes 
en liters bier voor de luttele prijs van € 10! De inschri-
jvingen gaan open op 16/03 om 19u. Prijs: €10.0 lid, €18.0 
niet-lid. 

GOlIarde
Nu onze benen al lekker opge-
warmd en onze kelen al goed 
gesmeerd zijn is het tijd voor 
een onvervalst Parlementfeestje. 
Onze eigen Maarten, oftewel 
Fou Concept, die de Vooruit 
ook al in lichterlaaie deed staan 
op de Lentefuif, komt namelijk 
draaien. Het wordt een plezante 
avond, en zoals steeds krijg je 
een gratis bonnetje bij het bin-
nenkomen.



           SPeedTraInInG
Woensdag 21 april is het weer zover: 
de dag van de 12-urenloop ! Iedere stu-
dentenvereniging loopt zoveel mogelijk 
rondjes op het Sint-Pietersplein om op het 
einde van de dag bekroond te worden tot 
snelste kring van Gent ! De voorbije jaren 
heeft het VTK deze titel telkens kunnen 
binnenhalen, voor het HILOK. Om ook dit 
jaar de titel te kunnen bemachtigen, heb-
ben we weer nood aan snelle benen ! In-

dien je over de nodige aanleg beschikt, kom                
dan zeker af naar de speedtraining op woensdag 
17/03! Meer info vind je op de VTK-site

SQUaSHTOernOOI daMeS + Heren
Op 17/03 gaat voor de tweede maal het squashtoernooi voor dames door! In je 
inschrijving is de huur van de zalen, materiaalhuur & twee consumpties inbegrepen. 
Inschrijven kan op de website vanaf woensdag 24 februari om 19u, wees er snel bij 
want de plaatsen zijn beperkt! Op dezelfde dag vanaf 20u gaan ook de halve finales en 
de finales door van het VTK squashtoernooi voor heren.

lOPen MeT FeeST
Deze maandag gaat Feest eens zot doen... 
We gaan namelijk sporten! Het is ‘Lopen met 
Feest’, maar Feest zou Feest niet zijn als we 
daar niets leuks aan zouden koppelen. Vandaar 
dat we de pijn gaan verzachten met een lek-
ker jenevertje. Iedereen die mee komt lopen 
krijgt ter plaatse op zeer regelmatige interval-
len een glaasje ingeschonken, zodat we lekker 
beschonken (haha...) toekomen in het Par-
lement, alwaar jullie ook nog een extra bon-
netje krijgen! Kortom, het wordt de leukste 
‘Lopen met’ van het jaar, zeker komen! En als 
extra motivatie: jullie beide festoren hebben 
een conditie die absoluut niemendal voorstelt, 
dus slechter dan ons kan je het niet doen!

lanParTY
Op donderdag 18 maart kan je naar de LAN-
party van VTK gaan, in VTK Groen en VTK 
rood. Deze begint om 18u en gaat door tot in 
de vroege uurtjes. We spelen Trackmania, Age 
of Empires en Unreal Tournament! Inschrijven 
op de site!

InGenIeUrSCanTUS
Woensdagavond 17 maart is de avond 
waarop we zullen bewijzen dat echte 
ingenieurs kunnen zuipen. VTK en VLK, 
burgerlijk - en bio-ingenieurs zullen 
op deze heuglijke avond verbroederen 
onder de gezamenlijke interesse van 
bier en gezang, alvorens elkaar weer 
keihard uit te schelden tijdens de vr-
ije versies. Kom dus allen af naar het 
Paviljoen aan de Coupure met jullie 
meest geniale vrije versies en grootste 
keelgat en merk waarom VTK en VLK 
>>>>>>>(die pseudo-ingenieurs van 
het) VEK.



BIKe In CIneMa en dIeS naTal-
ISFUIF
Guido organiseert op 16 maart de eerste 
Bike In Cinema. Het concept: je fietst het 
ICC binnen, laat je fiets achter in een be-
waakte fietsenstalling en pikt twee films 
mee voor slechts €6 (oa antichrist, pre-
mière van Wolf). Bovendien krijg je nog wat 
lekkers om te snoepen bij het binnengaan. 
Wil je dit combineren met de dies natal-
isfuif? Geen probleem, Guido biedt voor 
€10 een comboticket aan, cinema en fuif 
tezamen en daar bovenop nog kortings-
bonnen (€30 bij mediamarkt, gratis fitness, 
gratis burger bij MacDonalds,...). alsof dat 
nog niet genoeg is krijg je er ook een ISIC 
studentenkaart ter waarde van €9 volledig 
gratis bij. Met deze kaart heb je recht op 
voordelen in meer dan 120 landen! Tickets 
in VTK Blauw te verkijgen.

FOTO‘S Van de WeeK
( inzendingen altijd welkom)

Meer foto’s op vtk.ugent.be > Activiteiten > Fotoboek


