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Ma 26/04 
06u00 Brackx als Wijste Prof   

online  
13u00  VTK Stripbib  

@VTK Rood
17u00 IFK Finaledag 

@GUSB 
19u00 Lopen met BEST en 
Secretaris             @ Plateau 
21u00 Goliarde 

@ Het Parlement
di 27/04
12u00 Studentenduatlon

@ Blaarmeersen 
19u00 Robotcompetitie Fi-
nale!             @ fac. economie
19u00 Infosessie KBC 

@ Hoveniersberg 24 
20u00 Kleutercantus

@ Frontline
Woe 28/04
18u00 Einde verkiezingscam-
pagne                    @ Plateau
18u00 Rugby oefenwedstrijd 

@ Blaarmeersen 
20u00 Bicky’s met Pers 

@ VTK Rood
don 29/04
09u30 Stemming verkiezin-
gen                      @ Plateau
     

Vrij 30/04
09u30 Stemming verkiezin-
gen 

@ Zwijnaarde, Technicum  
13u00 VTK Stripbib   

@VTK Rood

Beste VTK-ers!
In één woord kunnen we deze komende week samenvat-
ten: Gratis!!!! ^^ Gratis ijsjes, gratis pizza’s, gratis koffie en 
koffiekoeken, gratis bier, gratis.... De campagnestrijd is dan 
ook volop opengebarst! Zodoende worden er gans de 
week talloze acties gevoerd (voornamelijk) in de hal van de 
Plateau. Het ene team kandidaten na het andere slooft zich 
werkelijk uit om enkel en alleen JOUW stem binnen te 
halen op de verkiezingen van volgende week! Het nieuwe 
praesidium is eigenlijk al zo goed als gevormd, op dat ene, 
cruciale postje na! Immers, nu, op dit eigenlijkste moment 
loeit er een bikkelharde strijd voor niets minder dan het 
postje FEEST! Twee ijzersterke duo’s, bestaande uit man-
nelijk schoon -njammie- nemen het tegen elkaar op! Laat 
je door één van hen bekoren en vergeet dan zeker niet om 
volgende week effectief te gaan stemmen! 
Over gratis bier gesproken; met wat geluk zal deze maan-
dag overvloedig aanwezig zijn, als we tenminste iets te 
vieren hebben bij de uitreiking van sportiefste kring! En 
zoniet, dan verdrinken we ons verdriet op de goliarde!
De sportievelingen onder ons kunnen zich dinsdag uitle-
ven op de duatlon, waar het rennen en fietsen zal zijn dat 
de klok slaat. Indien je echter de dinsdag met een kater te 
kampen hebt, die maar blijft miauwen, kom dan gerust de 
sporters toejuichen aan de zijlijn!

Forever yours,
Arne en Yumi

KOM STeMMen (lidkaart meedoen!!!)
Nadat iedere kandidaat het beste van zichzelf heeft gegeven 
tijdens hun campagne is het tijd geworden dat jullie beslis-
sen hoe het VTK-praesidium er volgend jaar gaat uitzien. Op 
donderdag 29 april kan er gestemd worden in de plateau tus-
sen 9u30 en 16 u. Vrijdag 30 april kan dit in Zwijnaarde tussen 
9u30 en 12u en in de plateau tussen 12u30 en 16u.



STUdenTendUaTlOn
Wie alleen of met twee eens een sportieve uitdag-
ing wil aangaan is op 27 april aan het juiste adres 

op de VTK Studenten-
duatlon!
Het betreft een 
wedstrijd van 4 km 
lopen, 20 km fietsen 
en terug 3,5 km lopen. 
Het loopgedeelte gaat 
door op het domein 
Blaarmeersen, het 
fietsgedeelte rond de 
watersportbaan. Er 
worden vele mooie 
prijzen uitgedeeld in 
de drie verschillende 

categorieën: heren, dames & duo’s. Bij de duo’s 
neemt één persoon het loopgedeelte voor z’n 
rekening, de andere het fietsgedeelte. De deel-
nameprijs bedraagt €5 per persoon. Hierin is reeds 
een t-shirt en sponsorpakket inbegrepen. Het te 
verdelen prijzengeld heeft een waarde van meer 
dan € 1500. De wedstrijd staat zowel open voor 
competitiebeesten als recreanten. Voor vragen, op-
merkingen of problemen kan je steeds terecht op 
sport@vtk.ugent.be. Inschrijven via de website!

BraCKX alS WIJSTe PrOF
Of je nu een archie of een burgie bent, de 
woorden wiskunde en wiskundige analyse zullen 
nooit meer hetzelfde betekenen nadat je profes-
sor Brackx hebt gehad. Zijn enthousiasme in het 
lesgeven is de reden dat sommigen zijn vakken 
met veel plezier een 2de keer volgen. Zijn gevoel 
voor humor zorgt er voor dat er gevochten 
wordt wie hem in de jaarlijkse VTK-show mag 
naspelen. Van 26 tot 30 april kunnen jullie op 
Minerva stemmen!

lOPen MeT BeST en 
SeCreTarIS
De twee extrema van het Praesi-
dium lopen deze week een toerke 
rond de Watersportbaan.  Afspraak 
om maandag 26/04 19u aan de 
Plateau, om 19u15 aan de waters-
portbaan!

rUGBY OeFenWedSTrIJd
Ter voorbereiding van het IFK Rugby wordt er 
een oefenmoment ingelast waarop jullie ons van 
je rugbykwaliteiten kan overtuigen ! Kom dan ook 
allemaal af op woensdag 28/04 en laat je van je vuil-
ste kant zien ! Inschrijven kan je op de website !

Ieee - WeleK 
rOBOTCOMPeTITIe, de 
FInale!
Op dinsdag 27 april gaat voor de 
derde keer de finale door van de 
WELEK robotcompetitie. Deze 
keer staat alles in het teken van 
de Tour des Robots. Meer dan 
80 studenten hebben gedurende 
het hele semester de voorberei-
dingen getroffen om hun robot 
startklaar te krijgen. In verschil-
lende tijdritten nemen al deze 
robot het tegen elkaar op en gaan 
we na wie de snelste, slimste en 
creatiefste is! De wedstrijd start 
stipt om 19u00 en gaat door in de 
Foyer van de faculteit economie. 
Te vinden in de Tweekerkenstraat, 
vlak naast de kerk op het Sint-
Pietersplein. IEEE zorgt uiteraard 
voor drank en ambiance! 

TOILETTEN BIJ AUD D ZIJN 
TERUG OPEN!



InFOSeSSIe aFGeSTUdeerden
Op dinsdag 27 april, organiseert KBC samen 
met HUDSON een infosessie naar alle afstud-
erende studenten! De bedoeling is dat zij ons 
praktische tips gaan geven voor na ons afstuderen 
oa. : ‘Wat moet ik administratief regelen? Zelf-
standig worden? Solliciteren?’ Op deze avond zelf 
geeft KBC ook een GSM, 3 Werchter tickets en 
cinematickets weg onder de aanwezigen!
Waar? Auditorium 1, Hoveniersberg
Start? 19u
Wil jij graag komen? Vul dan het inschrijvingsfor-
mulier in, in bijlage, en mail dit terug naar tiny.
dewaele@kbc.be (studentenadviseur KBC).

BICKY’S MeT PerS
Het laatste ‘t Civielke is in aan-
tocht. En daarom gaat Pers voor 
de laatste keer uitpakken met een 
zwanenzang. Daarbij hoort echter 
een kommaneuksessie om de laatste 
foutjes op heterdaad te betrappen. 
Kom allemaal in grote getale af op 
woensdag 28/04 en al wie vijf fouten 
kan strikken, krijgt een Bicky!

KleUTerCanTUS
De mannen en 
vrouwen van het 
eerste en tweede jaar 
kunnen op dinsdag 27 
april eens bewijzen 
wat ze in hun mars 
hebben op het vlak 
van pintjes verzetten! 
Het is weer tijd voor 
de fameuze kleuter-

cantus! Vrees er niet 
voor dat je een onervaren cantusganger bent, 
kom gewoon af en drink van het vaderland 
weg! Waar is die cantus, daar is die cantus! C U 
@ The Frontline!

CaFe PlaTeaU BBQ
Naar jaarlijkse gewoonte organi-
seert Jong-AIG (Alumni Ingenieurs 
Gent) ‘Café Plateau Lounge After 
Work’ op 7 mei. Met Café Plateau 
brengen we één keer per jaar 
zoveel mogelijk laatstejaarsstu-
denten en alumni van de FirW 
samen in een aangenaam kader. 
Dit jaar kunnen wij jullie voor het 
eerst een barbecue aanbieden in 
het Parlement! Door de steun van 
onze sponsors Alcatel-Lucent, Alten, 

DEME en Umicore kunnen wij dit 
aan de studentvriendelijke prijs van 
12,5 euro pp. Hiervoor mag u zich 
verwachten aan een uitgebreid gro-
entebuffet en 6(!)stukken vlees. Meer 
info op de site.
KrOeGenTOCHT leUVen
Iedereen is van harte uitgenodigd 
op de kroegentocht naar Leuven 
op woensdag 5 mei. De bus ver-
trekt om 18u30 stipt aan de plateau 
en die zal ons in Leuven afzetten 
en dat allemaal in VTK-T-shirt! We 
zullen de studenten van Leuven 
eens laten zien wat feesten echt 
is! Meerdere cafeetjes zullen de 
VTK zien passeren en dat zal niet 
ongemerkt voorbijgaan! En dit alles 
voord e bodemprijs van 12 euro 
per man! Schrijf je als de bliksem in 
op de VTK-site.



PRIJZENPRIJZENPRIJZENPRIJZENPRIJZEN!
Geef je opgeloste sudoku samen 
met naam en e-mail af in 
VTK-blauw en je maakt kans op 
één week gratis broodjes! 

NAAM:
............................................................................
VOORNAAM:
............................................................................
E-MAIL:
............................................................................
RICHTING::
............................................................................

lexoku!
Elke rij, kolom en 2x3 hokje moet
alle letters van een woord bevat-
ten. Elk van de 18 woorden wordt
slechts éénmaal gebruikt. Succes!
Woordenlijst:
ascent - calves - cavern - cheats
evades - ghosts - menace - minute
parcel - prance - rusted - scroll
single - smooth - solder - strong
trance - turnip
De winnaar van vorige week was 
Steven Bohez! Deze fortuinelijke 
jongeman wint een gans pak Prin-
gles, proficiat! 

FOTO Van de WeeK
( inzendingen altijd welkom)

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


