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Fire in the hole!  
Boem! Weer een nieuwe week, het begint snel te 
gaan. Nog slecht een paar weken en dan komt de 
ik-wil-er-nu-nog-niet-aan-denken-periode er aan. 
Maar voor het zo ver is heeft VTK nog een hele 
resem activiteiten gepland. Wat staat er deze week 
op de agenda? Verschuif uw blik gewoon een paar 
centimeter naar rechts op dit blad en je ziet het. 
 
Als je al het hele jaar braaf geweest bent, zal je 
je moeten haasten. Haal nog vlug wat kattekwaad 
uit en dan krijg je misschien wel een beloning 
van de Sint wanneer één van je medestudenten 
een mailtje stuurt naar sinterklaas@vtk.ugent.be. 

Vergeet ook niet je levensnoodzakelijke bood-
schappen door te sturen naar pers@vtk.ugent.be. 
Kiss&Write is het perfecte middel om anoniem 
je hart te luchten aan iedereen die het wil lezen.   
 
Als afsluiter heb ik eigenlijk niet echt  veel 
te zeggen, maar ik moet deze laatste paar  
regels toch vullen é, bereid u dus voor op wat 
gezever: ‘Ja lap nu heb ik geen plaats meer’. 
 
Bram en Bruno,  go-go-go... 

Jaargang 2008-2009
Week 24 nov - 28 nov

V T K A L E N D E R
Ma 24 nov
19u00: Lopen met sport     
                                  @ Plateau 
19u00: Veldvoetbal heren      
                                     @ RUSS
19u15: Volleybal heren     
                                    @ GUSB 
20u00: Scriptvergadering     
                               @VTK-rood 
21u00: Goliarde  
                @ ‘t Parlement
Di 25 nov
20u00: Swinglessen  
               @ Archiezolder

Wo 26 nov 
20u00: Tapas-avond 
   @ Archiezolder
Do 27 nov
20u00: BEST AV3    
                            @ VTK-Groen 
21u00: Bierbowling    
                    @ Overpoort Bowl
Zon 30 nov
21u00:  PV 6 
                @ VTK-Groen

Did you know?
-There are about one billion cattle in the 
world of which 200 million are in India. 
-The world’s smallest dog is the Chihuahua, which 
means “tiny dog in the sky.”
-The pig is rated the fourth most intelligent  
animal but is mentioned only twice in the Bible.



Volleybal heren  
De heren zijn ingedeeld in 
poule 1 en poule 3 (van de 4).
In poule 1 neemt VTK 1 het op  
tegen WINA en VLK. In poule 3 neemt VTK 2 het op tegen  
VEK 1 en VDK. De eerste twee uit elke poule gaan  
door naar de volgende ronde. Vorig jaar wonnen de heren  
het IFK Volleybal, dus wie een staaltje topsport 
wil zien zakt best af naar het GUSB! 

Lopen rond de watersportbaan  
Draag je nog steeds de sporen van enkele decadente weken? 
Of wil je preventief te werk gaan voor de bierbowling? Kom 
je geweten sussen & loop mee rond de watersportbaan!  
Afspraak 19u aan de Plateau,19u15 aan de ingang v.h. GUSB.

Bierbowling  
Wie meedoet aan één van 
de meest studentikoze  
én toch sportgerelateerde  
activiteiten wordt om 21u  
verwacht aan de Overpoort  
Bowl. 

Prom King & Queen  
Wil je van eeuwige roem genieten? Wil je  
gratis champagne op het galabal, wil je een  
kroontje om mee uit te pakken bij vriend  
en vriendin? Niet getreurd, dit jaar vindt  
er op het galabal een heuse verkiezing plaats,  
we gaan een Prom King & Queen verkiezen.  
Alle informatie is te vinden op de website  
www.galabalderingenieurs.be, vooraf in  
te schrijven. 

Provinciedrink  
Toen den Hertog Jan kwam varen, toe kwam hij allen kant, in t’edel Brabants land, 
in t’Anwerpen op de straten,... Altijd weer plezier om op de cantussen die vetes  
tussen de provincies te zien. Vandaar dat het feesteam besloten heeft om voor eens 
en voor altijd uit te maken welke nu de zwaarste-beste-vettigste-meest bezopen 
provincie is! De regels zijn simpel: Bij elke pint die je bestelt zeg je erbij voor welke 
provincie deze is, de provincie met het meeste pinten WINT. Harba-harba-harbaaa!

Barcelonaaaaa!! 
Barcelona, tapas, gaudi, mies van der rohe, sangria!  
Voel je het al volledig kriebelen en wil je meer van  
dat, ga dan mee naar Barcelona. De reis zal  
doorgaan tijdens de eerste week van de paasvakantie.   
Alle geïntresseerden kunnen naar de tapas avond  
komen om meer informatie te krijgen en om te weten 
wat er tijdens de 
reis allemaal op het  
programma staat. De 
avond gaat door in 
de architectenzolder,  
atelier 1. Gelegen 
boven auditorium D.

Examenroosters  
De examenroosters van de 
bachelors staan reeds online.  
Je kan deze vinden op 
http://www.firw.ugent.be/ 
studeren/examens/. De 
groepsindeling en bijhorend 
individueel examenrooster 
zullen binnenkort bekend 
gemaakt worden, alsook de 
roosters voor de masters.



Interfacultair Kampioenschap Judo  
Deze keer kan je letterlijk de eer van VTK komen verdedigen!
Heb je vroeger nog judo gedaan, of doe je het nog steeds, kom dan  
even kijken wat je er nog van kunt tijdens het interfacultair  
kampioenschap! De wedstrijdjes duren 4 minuten en worden  
betwist per gordelcategorie (wit-geel, oranje-groen-blauw, bruin-
zwart) en per gewichtscategorie. De categorieën worden opgemaakt  
afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Wil je meer info of wil je  
deelnemen, slechts één adres: sport@vtk.ugent.be! Vergeet je kimono niet!

Veldvoetbal heren 
VTK 2 is ingedeeld in 
poule 7 (van 8) samen 
met VDK en de winnaar 
van de voorrondes (VEK 
3, Politeia 3 of VLK 2).
De winnaar van elke 
poule gaat door naar 
de kwartfinales. Wees 
de 12de man op de  
terreinen van het RUSS 
(zo’n 500m voorbij het 
GUSB)!

Massacantus  
Dit is de cantus der cantussen, The  
mothership! Wij kunnen gewoon niet  
beginnen met beschrijven wat voor een  
ongelooflijk gevoel het geeft om met 1500 
studenten, een fanfare en een zotte amabiance  
te cantussen. Je moet er gewoon bij zijn.  
Indien er 71 man komt cantussen de  
festoren in een konijnenpak. 

Zwemmarathon  
Eén van de klassiekers van de interfacultaire competities!
Zolang je niet verdrinkt, ben je meer dan welkom om 
de eer van VTK te verdedigen door enkele baantjes  
te komen zwemmen. Kom dus tussen 19u en 22u een 
beetje gratis gezond doen en je doet er ons nog een plezier  
mee ook! Inschrijving is niet nodig, maar als je zeker komt, 
stuur dan een mailtje naar sport@vtk.ugent.be zodat we 
een idee hebben hoeveel personen er op welke uren komen. 

Het AM is er! (en is vernieuwd!) 
Wat de bijbel is voor de  
christenen, de koran voor de 
moslims, de wachttoren voor de 
getuigen van Jehova en cola-light 
voor Coise is het AM (oftewel  
Academisch Minimum) voor de 
student burgerlijk ingenieur. Voor 
de leken onder ons: dit is een ver-
zameling van alle examenvragen van 
de voorgaande jaren verzameld in 1 
groot document dat je kan kopen 
aan studentikoze prijzen in VTK-Pi. 
Het cursusteam! 

Vergaderen is voor mietjes! 
In plaats van op de volgende 
BEST-AV de geschillen met 
woorden op te lossen, zullen de  
BESTies VTK-groen omtoveren tot een kolkende  
arena en beslissingen treffen via worstelkampen  
in een bad chocoladepudding! Wie dit adembenemend  
en absoluut ondemocratisch schouwspel wil aanschouwen,  
vergeet dan zeker je string niet mee te brengen, want  
voor je het eet meng je je in de debatten! 

Thema-avond “Geld- en obligatiemarkten” 
Een thema-avond over een onderwerp dat in 
onze opleiding veel te weinig aan bod komt.  
Professionele beleggers komen ons meer  
vertellen over wat leeft op deze markten.  
Gegarandeerd een interessante avond gevolgd  
door een receptie waarbij je tijd krijgt voor  
een informele babbel met vertegenwoordigers  
van Fortis. 

Music for life  
Heb je altijd wel eens iets willen doen voor het 
goede doel? Dit is je kans! In de 11e week biedt  VTK  
je de kans om iets te doen in de hal van de pla- 
teau. Jij brengt ons het idee en de uitwerking, wij  
geven ondersteuning en zorgen dat je die week 
jouw ding kan doen in de hal! Geïnteresseerden  
mailen naar musicforlife@vtk.ugent.be! 

Openingsuren:  
Maandag:       15:00 - 16:00
Dinsdag:       11:30 - 12:30
Woensdag:       17:45 - 18:45
Donderdag:      13:15 - 14:00
Vrijdag:        13:15 - 14:15  



// suDoKu // suDoKu //

Geef je opgeloste sudoku 
samen met naam en e-mail  
af in VTK-blauw en je maakt 
kans op een fantastische  
prijs! De enige die een sudoku uit 
Manna 08 ingediend heeft, was 
Lies Gunst. Als prijs kreeg zij een 
EOS-abonnement aangeboden 
door Mc Kinsey & Company!  
Proficiat!!  
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