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 19:00   Lopen met In- en Externe  GUSB   
 20:00  FRiS vergadering 6    Projectlokalen
 20:45  1/4 finales IFK basket heren   GUSB  
 21:00  Jaardrinkgoliarde    Het Parlement
di 22/03
 18:30   IAESTE  Summer Reception Info-moment   VTK Rood
woe 23/03
 19:00   Speedteam Kick-off!     Plateau
 19:30  Board Game Demo Avond   Archiezolder
 20:00  Gabbercantus    De Salamander
do 24/03
 22:00 Lentefuif    Vooruit

Beste vogelbekdieren,
Jaja, het is zo ver, de Lentefuif is daar. En we wilden wel eens zot 
doen en jullie verwennen met übergoedkope drank. Jullie weten 
het allang natuurlijk, maar donderdag krijg je 5 pinten voor 3 euri!
En feest had er duidelijk zin in deze week, want er is ook nog de 
jaardrinkgoliarde en de gabbercantus! Gelukkig zijn er ook nog 
een hele hoop andere activiteiten voor de iets kalmere burgies en 
archies onder ons, zoals De Speedteam Kick-Off, en een spelletjes-
avond. Maar misschien wel de allerleukste activiteit van de week 
wordt ongetwijfeld Lopen met In- en Externe. Ik kan alvast toegeven 
dat een volledig toertje rond de Watersportbaan wel héél zwaar is 
voor mij, maar nu weet je natuurlijk nog niet wie dit voorwoordje 
heeft geschreven... Één ding is zeker, Interne is vast van plan om Ex-
terne een poepje te laten ruiken!
Geniet van je week, want volgende week zitten we over de helft en 
dan is de druk om serieus te beginnen leren weer net iets groter...

Lucie & Jeffrey, Interne ’10-‘11



Het staat in de boeken geschreven: 
“Op maandag 21 maart zal de bier-
consumptie in Het Parlement te 
Gent een serieuze piek kennen”.
Reden hiervoor? De tijd is aangebro-
ken voor onze fameuze jaardrink-
goliarde!! Elke, competitief ingestel-
de aanwezige zal zich daar een stuk 
in zijn botten drinken om de eer van 
zijn/haar jaar te verdedigen.
En laat er geen twijfel over bestaan: 
de eerste master zal met de vingers 
-of nee, wat zeg ik, met de handen! - 
in de neus zegevieren!

Strak strak in mijn trainingspak pak 
kijk eens hoe ik hak hak ...
We lachen er soms wel mee, maar 
stiekem zouden we graag zelf eens 
een avondje als hakker doorbren-
gen. Daarom deze gabbercantus op 
woensdag om 20u! Kom verkleed als 
hakker en betaal €6, anders betaal je 
€8. 
Dit is trouwens een van onze weinige 
cantussen in de Salamander, altijd 
net een tikkeltje specialer.

Heb jij zin om een steentje bij te dra-
gen deze zomer voor IAESTE? Rond 
te hangen met leuke buitenland-
ers, gewoon hier in Gent? Dan is dit 
IAESTE Summer Reception moment 
ideaal voor jou! Kom eens horen wat 
jij kan doen, zodat jij en de mensen 
die hier op stage komen een fantast-
ische zomer beleven!
Ben jij niet thuis in de zomer, maar wil 
je toch iets doen, dan kan je steeds je 
kot verhuren via IAESTE! Laat dan iets 
weten aan iaeste@vtk.ugent.be!
Afspraak in VTK Rood op dinsdag 
om 18u30!

Vergeet met cinematickets omgekochte pro-
fessionele lopers of wat je ook in de roddelpers 
of van andere jaloerse kringen zou hebben ge-
hoord. Het échte geheim achter het succes van 
VTK op de 12-urenloop is gewoon het alom 
bekende en bij concurrenten beruchte VTK 
speedteam! Wil je je conditie samen met ons 
op peil brengen voor de 12-UL en deel uitmaken 
van het VTK speedteam? Kom dan mee trainen 
met de sporties en speel dé belangrijkste rol in 
de (hout vasthouden) 4de ‘walk over’ van VTK 
op de 12UL! Nogmaals in tegendeel tot de wilde 
verhalen die worden verteld door jaloerse kring-
en, is wel degelijk iedereen welkom! De leden 
van het speedteam krijgen trouwens een super-
cool speedteam T-shirt en gratis bonnetjes 
voor de goliardes. Afspraak om 19u aan de Pla-
teau op woensdag.

Ben jij een professionele badmintonner/-ster of 
sla je gewoon graag eens een pluimpje over het 
net? Dan is het IFK Badminton Dubbel iets voor 
jou! Er worden wedstrijden gespeeld naargelang 
je niveau, dus iedereen maakt kans om te win-
nen en zo het VTK een duwtje in de rug te geven 
in de richting van de titel ‘Sportiefste Kring’. Je 
kan inschrijven voor dubbel OF gemengd dub-
bel. Stuur onmiddelijk (ten laatste op 23 maart) 
een mailtje naar sport@vtk.ugent.be om je in te 
schrijven! Tot op het IFK badminton!



Als er één week is waar je vooral moet 
meelopen rond de Watersportbaan is 
het wel deze week! Interne en Externe 
lopen namelijk mee en zorgen voor een 
gezonde dosis drank om tijdens en/of 
achteraf te benuttigen.

Dit jaar werd Bart Verschaffel gese-
lecteerd als ‘Wijste prof’ van onze 
faculteit en hij gaat nu door naar de 
universitaire Wijste Prof-verkiezing! 
Hij doceert filosofie in 1e barch en ar-
chitectuurtheorie in 3e barch. Deze 
prof is wijs in de twee betekenissen: van 
filosofische mijmeringen tot humor- 
istische vergelijkingen en tot de 
plechtige opening van “Tequila Time”, 
deze man heeft jouw stem meer dan 
verdiend!
In een slotevenement op maandag 28 
maart om 20u00 nemen de vier proffen 
met de hoogste score het tegen mekaar 
op in een finale quiz: de wijste prof ter 
wereld! Be there!
Voor meer informatie: www.gsr.ugent.
be/wijsteprof

Tijdens de Board Game Demo avond 
krijgen jullie de kans om volledig gra-
tis Board games te komen spelen op 
de Archiezolder! We bieden jullie een 
selectie aan van allerlei bordspellen. 
Dit alles gaat door op woensdag om 
19u30.

Heb je het altijd al te veel geld gevonden om 
naar de cinema te gaan? Dan hebben wij de 
oplossing voor jou! Op dinsdag 29/3 huurt 
VTK in samenwerking met VAS (Vakgroep 
Architectuur en Stedenbouw) een zaal af 
in de Kinepolis van Gent en voor de luttele 
prijs van één euro kan jij erbij zijn!
Wat info over de film:
The King’s Speech is een Britse film uit 2010 
van regisseur Tom Hooper. De hoofdrollen 
worden vertolkt door Colin Firth, Helena 
Bonham Carter en Geoffrey Rush. De film 
won op het Filmfestival van Toronto de pres-
tigieuze publieksprijs. Tijdens de 83ste Os-
caruitreiking won de film vier Oscars, voor 
beste film, beste regisseur, beste manne-
lijke hoofdrol (Colin Firth) en beste origineel 
script.
Er is plaats voor 167 personen. Inschrijven 
kan op de VTK-site vanaf maandag 21/3 
om 19u.



Naam:.......................................

Email:........................................

Back to basics met deze 
doodnormale Sudoku. De 
prijs van deze week is een 
aantal Dreft-flesjes gelijk 
aan je BMI. Begin dus maar 
al te eten!

De cinematickets gingen 
naar Filip Van Raemdonck 
die zijn manna prachtig 
versierd had (jaja, de in-
ternies worden al graag 
eens ge-entertaind, hint 
hint...)
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