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ma 18/10   
 19:00    Lopen met Sport    Watersportbaan 
 19:00  Feedback CV-schrijven    Projectlokalen
 20:00  FRiS vergadering 2  VTK Groen  
 21:00   Schachtengoliarde      ‘t Parlement
di 19/10
 10:00 Away Day   Hal Plateau
 19:00 Latexles   Auditorium A
wo 20/10
 22:00 Openingsfuif   Vooruit
don 21/10  
 19:00  Djangoles    PC-klas A
 20:00 VTK Quiz   Parochiezaal 
       De Kring

Hey yo de boys!

Hopelijk zijn jullie allemaal in vorm, want het wordt een topweek 
voor VTK! Zeker voor die arme eerste bach burgies is het eens tijd 
om buiten te komen, na dat (zware?) examen WiBa...
Beginnen doen we met een kanjer van een Goliarde: de P-goliarde! 
Alle schachten mogen zich verkleden in iets dat met een P begint, 
en de rest mag eens goe lachen.
Woensdag kunnen we eindelijk gans lossgehen op de Openingsfuif, 
met een kick-ass optreden van de D-Devils ^^ . Tegen donderdag-
avond is de kater hopelijk al weg, want dan is het tijd voor een zwaar 
intelligente uitdaging, a.k.a. de VTK Quiz.
Vergeet niet om tussen al dat feesten en denken door flink te werken 
aan de conditie, want volgende week gaat VTK weer voor de over-
winning op het InterFacultair Toernooi!

Lucie & Jeffrey, Interne ’10-‘11



LOPEN MET SPORT
Je wekelijkse dosis endorfines, daar zorgt Sport wel voor! Af-
spraak om 19h aan de Plateau of om 19h15 aan het GUSB. De 
eerste helft lopen we aan een tempo dat iedereen aankan, de 
tweede helft gaat elk zijn eigen gang.

P-Goliarde
Kom naar de schachtengoliarde en laat je lekker 
bedienen door de schachtjes van dit jaar! Het 
thema van dit jaar is P-goliarde: alle schachten 
krijgen een personage, voorwerp, beroep, ... 
voorgeschoteld dat begint met de letter P. En ze 
kunnen maar maken dat ze goed verkleed zijn!

VTK QUIZ
De VTK-quiz is de VTK activiteit bij uitstek 
die proffen, assistenten, ereleden, alumni 
en VTK-leden verenigt. Deze intelligente 
geesten worden voor een keer niet op de 
proef gesteld in het domein van de elek-
tronica, scheikunde, bouwkunde, werktuig-
kunde… maar op het vlak van sport, muziek, 
actualiteit, cultuur en geschiedenis. De vra-
gen die worden voorgeschoteld aan de tal-
rijke deelnemers worden verzorgd door een 
professionele quizmaster. De winnaars kun-
nen zich alvast verwachten aan vele mooie 
prijzen.

NIGHT OF THE PROMS
Dit jaar heet VTK als live optreden gekozen 
voor NIGHT OF THE PROMS !!!
Het programma van dit jaar bestaat uit 
John Fogerty, Grace Jones, Boy George, 
Charlie Siem en John Miles. Dit zijn de ar-
tiesten die op het podium van Night of the 
Proms komen, allemaal in één fantastische 
show!! Ze brengen allen hun bekendste 
hits onder begeleiding van het grote or-
kest Il Novecento. 
Het optreden gaat dit jaar door op don-
derdag 4 november. Meer informatie kun-
nen jullie vinden op de website.

De ISIC-kaarten zijn binnen! Wie er één aan-
gevraagd heeft, kan er dus omkomen in VTK 
blauw...

IFT
Hou 25 oktober alvast 
vrij, want op deze dag 
gaat de 25° editie van 
het InterFacultair Toer-
nooi door.
Natuurlijk gaan wij ook 
dit jaar onze eer verde-
digen en zoveel mogelijk 
prijzen wegkapen. Om-
dat dit alleen nogal moei-
lijk is, kunnen we jullie 
steun hard gebruiken!
Geen zin om te sporten? 
Geen probleem, join het 
cheerteam en moedig onze sporters aan om 
het beste uit zichzelf naar boven te halen!
Meer info bij sport@vtk.ugent.be!



LOPEN MET SPORT
Je wekelijkse dosis endorfines, daar zorgt Sport wel voor! Af-
spraak om 19h aan de Plateau of om 19h15 aan het GUSB. De 
eerste helft lopen we aan een tempo dat iedereen aankan, de 
tweede helft gaat elk zijn eigen gang.

AWAY DAY
Klinken afkortingen zo-
als BEST en IAESTE je als 
Chinees in de oren?
Dan is Away Day the place 
to be! Op dinsdag 19 okto-
ber staan BEST en IAESTE de 
hele dag voor VTK-Pi om jou 
meer informatie te geven 
over hoe je buitenlandse er-
varingen kan opdoen!
Wil je een Summer Course 
of buitenlandse stage (die 
je kan indienen voor studie-
punten)? 19 oktober, voor 
VTK-Pi, be there or be een 
vierkantje!

LATEX-LES
Ben je het ook beu dat je opmaak in Word verprutst wordt telkens je een 
wijziging maakt, vloek je telkens je een wiskundige formule, inhoudsta-
bel, referentietabel, ... moet invoegen? Dan is LaTeX zeker iets voor jou!
Deze les gaat immers niet over spannende pakjes (sorry mannen), maar 
over de opmaaktaal LaTeX die je in staat stelt makkelijk grote gestruc-
tureerde documenten aan te maken. Uitermate handig voor iedereen 
die wel eens in contact komt met het schrijven van verslagen, papers 
of zelfs een thesis. Met andere woorden: iedere student. 
Afspraak dinsdag 19 oktober om 19:00 aan auditorium A. Als je een 
cursus wil, kan je deze bestellen op http://latex.ugent.be voor slechts 
2 Euro.

Eindelijk is het zover, woensdag kunnen we 
ons samen met de D-Devils volledig laten 
gaan in de Vooruit! Kaarten zijn te koop in de 
hal, ‘t Parlement, VTK blauw, of bij die sexy 
kerels van ‘t Praesidium (ook de vrouwen 
hebben er naar ‘t schijnt...)
Vergeet je VTK lidkaart niet, anders moet 
je alsnog bijbetalen aan de ingang! 
Kom ook zeker niet te laat, want de eerste 
150 fuifgangers krijgen een 
kinky gadget ^^ .

DJANGO-LES
De VTK website is volledig gebouwd met 
behulp van Django. Django is volledig sa-
men te vatten in 1 zin: “The Web framework 
for perfectionists with deadlines”. In een 
korte tijd kun je een zeer uitgebreide web-
site bouwen. Django is een framework in 
de python taal. In deze les krijg je een in-
troductie tot python en django zelf.



Google bestempelt deze sudoku als “evil”. ‘t Amusement! 
Deze week valt er een date met een praesidiumlid naar 
keuze te winnen... (je vindt ze allemaal op de site)
Naam:...............................................................................................
Email:................................................................................................
Date naar keuze:...........................................................................

FOTO VAN DE WEEK

Inzendingen welkom!
Meer foto’s op vtk.ugent.be


