
Yeeps,

We zijn ondertussen al aanbeland bij 
de tiende lesweek. Dit zal je ook wel 
merken aan de VTK-kalender want deze 
wordt een pak rustiger. Maar daarom 
hoef je je nog niet te vervelen. Er staan 
namelijk weer twee  feestactiviteiten van 
 formaat op het  programma. Vanavond 
 kunnen we eens goed fout doen op de 
 “Doe-ké-zot”-goliarde en  woensdag 
 vindt er  eindelijk nog eens een cantus 
plaats. Dit is geen  gewone  cantus  maar 
eentje waarbij je in je badjas mag  zitten, 

lekker chill! De biljartfanaten halen 
ook weer het beste uit zich naar boven 
op het VTK pooltoernooi! De Sint is 
ook al even in het land en hij heeft 
weer veel lekkers mee. Hij is echter al 
een jaartje ouder en vergeet daardoor 
wel eens waar de stoute kindjes zitten. 
Help hem door roddeltjes door te sturen 
naar  sinterklaas@vtk.ugent.be, hij durft 
namelijk  alleen langs komen waar er 
stoute kindjes zitten!
 
Groetjes
Pieter en Charlotte

 MANNA 10 
 25 november -  29 november 

19:00 IFK Volleybal Heren GUSB
19:00 Lopen rond de watersportbaan   Plateau

ma 25/11

do 28/11

woe 27/11

20:30 IFK veldvoetbal: 8ste finale   RUSS

20:00 FRiS vergadering 3   VTK Groen
21:00 Doe-ké-zot goliarde   Porter House

20:00 Peignoircantus  De Salamander
19:45 VTK Pooltoernooi  Arena Snooker

19:30 Gedooptenactiviteit   Porter House



Lidkaarten

Er zijn enkele leden die hun lidkaart nog niet 
gevalideerd hebben op de site. Dan kun je 
ook niet inschrijven voor activiteiten op de 
site. Surf naar https://vtk.ugent.be/ members/
register/ en klik op “Ik heb een lidkaart”. Hier 
kan je je barcode valideren en krijg je een 
 account op de site. Bij problemen, mail gerust 
naar ict@vtk.ugent.be. Als je wel al lid bent, 
maar dit staat nog niet op de site, omdat je 
meedere accounts had, stuur dan ook een 
mailtje naar ict@vtk.ugent.be. Zwemmarathon

Op maandag 2 december gaat 
de  jaarlijkse zwemmarathon 
door in het GUSB. Dit is een 
3uur durende  aflossingsrace 
waarbij telkens 1  zwemmer 
per  faculteit 50 meter vrije slag 
zwemt. Als je wil deelnemen, 
stuur dan snel een mailtje 
naar sport@vtk.ugent.be!

12 urenloop
Vorig jaar won VTK de 12 urenloop. 
Al sinds begin  oktober is ons 
 speedteam aan het trainen om 
opnieuw te kunnen winnen. Zin om 
deel uit te maken van dit befaamde 
team of wil je gewoon in conditie 
 blijven? Aarzel dan niet en kom 
mee lopen op de wekelijkse toertjes 
met sport op maandag. Volgend 
semester gaan we zelfs over tot 2 
trainingen per week. Start to run!

Net zoals vorig jaar 
 organiseert sport een  initiatie 
 muurklimmen op 5/12 in 
 stadium Coupure. Ben je 
graag in hogere sferen?  
 Schrijf je dan  dinsdag in 
via de site. Er zijn slechts 12 
 plaatsen dus wees er snel bij!

Muurklimmen
Maandag spelen 
de  volleybal heren 
hun eerste ronde en 
 donderdag  nemen de 
voetbalboys het op 
 tegen Chemica in de 
8ste  finales. Kom  allen 
 supporteren!

IFK Volleybal

Lekker comfortabel in je 
peignoir cantussen, dat is 
waar deze cantus om draait. 
Trek je peignoir aan en 
 betaal slechts €7. Wie weet 
voorzien de festoren zelfs 
overheerlijke koffiekoeken 
voor bij dat studentennat.

Peignoircantus Best dat zot zijn geen zeer doet want 
we gaan er eens ‘nen zotten avond’ van 
maken. Kom in uw marginaalste outfit 
naar de goliarde en wordt overladen met 
gratis shotjes en andere zotte stuff. Enkel 
wie fout gekleed naar de Porters afzakt 
kan genieten van onze gulle bui. Indien 
jullie de festoren kunnen overtuigen van 
jullie marginaliteit, geven ze misschien 
nog een gratis vat! Massaal afkomen dus!

“Zot zijn doet geen zeer”

De gedoopten worden 
 maandag eens goed in de 
 watten gelegd! De  locatie 
en tijdstip  worden per mail 
vermeld maar ik kan wel al 
 zeggen dat er veel bier en eten 
aanwezig zal zijn. We halen 
ook  herinneringen op aan de 
doopperiode.

Gedooptenactiviteit

Jaarlijks gaan we eens naar de 
grootste cantuszaal van Gent, 
de expohal. Bijna alle kringen 
FK/SK/HK komen hier naar 
toe. Vele vriendjes uit andere 
kringen en clubs kom je hier 
dus  tegen. Vergezel VTK om 
er dé avond van het jaar van 
te maken.

Massacantus

Nog niets gepland na de 
examens? Neem dan eens 
een kijkje naar onze Spring 
Courses op http://best.eu.org 
maar wees wel snel, want de 
 deadline nadert! Je  aanvraag 
moet namelijk voor 2 
 december worden ingediend. 

BEST



 FOTO VAN DE WEEK 

Naam:.................................................................  e-mail:............................................................

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Cocktailfuif

Deze week is het nog eens 
een gewone  sudoku. Steek 
hem voor  woensdag in de 
 mannabrievenbus in VTK Blauw 
en win een  supercoole  prijs! De 
 winnaar van deze week is Ewout 
Meerman, je mag je   cinematicket 
 komen afhalen in VTK Blauw. 


