
Yeeps VTK’ers,

Maandag is er terug de traditionele 
jaardrinkgoliarde. Kom de eer van je 
jaar verdedigen door zoveel  mogelijk 
te drinken! Uiteraard worden alle 
 activiteiten deze week overschaduwd 
door de Lentefuif. Hier kijken  jullie 
 ongetwijfeld alle weken naar uit!  “3 
euro voor 5 pinten” en Gunther D die 
ervoor zorgt dat niemand nog stil  staat, 
dat is alleen  bij VTK mogelijk. Al drie 
jaar op rij is het bierrecord van de 

Vooruit gesneuveld en daar gaan we dit 
jaar opnieuw voor! 

Tot woensdag,
Pieter en Charlotte

 MANNA 19 
 24 maart -  28 maart

19:00 IFK badminton dubbelspel  GUSB

18:30 Kommaneuken  VTK Groen

ma 24/03

do 27/03

di 25/03

19:00 Speedteamtraining Plateau

19:00 Lopen rond de watersportbaan Plateau

21:00 IFK Basket halve finale GUSB

20:00 FRiS vergadering 5  VTK Groen

17:45 Baanwielrennen initiatie        Vlaams wielercentrum

woe 26/03
20:00 Basket dames eerste ronde GUSB 

21:00 Jaardrinkgoliarde Porter House

18:15 Rugby try outs RUSS
22:00 Lentefuif Vooruit

20:00 Debat internationalisatie onderwijs  J. Plateauzaal



Lentefuif

Woensdag is eindelijk onze 
l entefuif daar. Met de alom 
 gekende formule ‘5 pintjes voor 
€3’ en Dj’s zoals Neroj,  Redking en 
Mr Noisy belooft dit opnieuw een 
 topeditie te worden. Omdat VTK 
er graag nog een schepje bovenop 
doet, zal er niemand minder dan 
Gunther D de lentefuif  afsluiten. 

Rugbytraining

Nu donderdag houden we een rugby-
training voor iedereen die wil meedoen 
aan het Interfacultair toernooi rugby 
(op 2 april). Zo weet iedereen wat hem 
die avond te doen zal staan. Het eerste 
deel van de training zal uit een  conditie 
deel bestaan en het tweede zal meer 
over de specifieke kneepjes van het 
 rugby gaan. Alle sportievelingen zijn 
dus zeker welkom! Stuur een mailtje 
naar sport@vtk.ugent.be indien je 
wenst mee te doen!

Het staat in de boeken geschreven: “Op 
maandag 24 maart zal de bierconsumptie 
in de Porter House te Gent een serieuze 
piek kennen.”
Reden hiervoor? De tijd is aangebroken 
voor onze fameuze jaardrinkgoliarde!! 
Elke, competitief ingestelde aanwezige zal 
zich daar een stuk in zijn botten drinken 
om de eer van zijn/haar jaar te verdedigen. 
Je eerste pintje is zoals elke week gratis in-
dien je toekomt voor middernacht.

Jaardrinkgoliarde

Terwijl onze dames in een poule 
van 5 strijden voor een plek in de 
finale, spelen onze big boys hun 
halve finale tegen Filologica. Wil 
je deze stars of onze lieftallige 
dames eens aan het werk zien? 
Kom dan woensdagavond zeker 
supporteren in het Gusb!

Basket dames/heren VTK show

Woensdag 2 en donderdag 3 
april is het weer tijd voor een 
VTK  klassieker van formaat, de 
 jaarlijkse Show! Met ‘Das Nabla’ 
neemt ons showteam u mee naar 
donkere  tijden voor het Gentse 
 studentenleven, waarin de dalende 
slaagcijfers in combinatie met een 
corrupt rectorschap geleid hebben 
tot een machtsgreep vanuit onze 
faculteit. Voor de studentikoziteit 
blijkt dit echter verre van ideaal...

BEST debat 
In deze steeds  veranderende 
en sterk geglobaliseerde 
wereld is  internationalisatie 
binnen het  onderwijs een 
hot topic. BEST  organiseert 
 dinsdagavond een  interactief 
 debat met onder meer  professoren, 
 bedrijfsvertegenwoordigers en 
 buitenlandse studenten met 
 aansluitende receptie. Aanvang om 
20:00 in de Jozef Plateauzaal.



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week  is het weer 
een traditionele binairo. 
Steek hem voor  woensdag 
in de  mannabrievenbus 
in VTK Blauw en maak 
kans op een mooie  prijs! 
De  winnaar van deze week 
is Toon De Vis. Je wint 
een halfjaar-abonnement 
op Playboy. Je mag naar 
VTK Blauw komen voor 
je gegevens in te vullen.

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Cocktailgoliarde


