
 MANNA 16 

 ma 4/03  
 19:00  Lopen rond de watersportbaan Plateau 
 19:00 A.T. Kearny Presentation Skills Plateauzaal 
 19:00 IFK Tafeltennis    GUSB 
 20:30  IFK Veldvoetbal (kwartfinale)  RUSS 
 21:00 Jaardrinkgoliarde   Porter House 
 woe 6/03 
 19:00 Speedteamtraining II   Plateau 
 don 7/03  
 17:30   VTK Paintball    Paintball Gent 
 vrij 8/03  
 19:00   Galabal der Ingenieurs   Salons Mantovani 

  4 maart – 10 maart 
 Gegroet VTK’ers, 

Deze vrijdag is het zover. Het hoogte
punt van het jaar is daar, namelijk het 
Galabal der Ingenieurs! Hopelijk heb
ben jullie allemaal jullie galakleedje of 
kostuum al klaargelegd en kijken jullie 
er net als ons geweldig naar uit om er 
ook dit jaar een fantastisch, deca
dent en vooral legendarisch feestje 
van te maken! 
Maar ook voor vrijdag blijven we niet 

bij de pakken zitten. Vanavond op 
de jaardrinkgoliarde kan je jouw jaar 
helpen de titel van beste drinkers 
te bemachtigen. De stoere binken 
kunnen zich helemaal uitleven tijdens 
de VTK Paintball en wie zich eerder 
op een sportieve manier wil voorbe
reiden op het galabal, moet woens
dag zeker eens een kijkje nemen bij 
het speedteam. 

Ga heen en have fun!
Emma en Laurien

 VTKalender 



 PARKPOP XL  

Voor de lustrumeditie van Parkpop zijn we op zoek naar 
enkele beginnende en wat meer gevorderde burgiebands! 

Omdat dit een lustrumjaar is, zal Parkpop doorgaan op 
het SintPietersplein, op 18 april. Hebben jullie zin 

om te spelen voor zo’n grote headliner? Stuur 
dan een demo door naar parkpopxl@vtk.ugent.

be of steek er een binnen op cd/usbstick in het 
vakje van Cultuur in VTK Blauw. Dit uiterlijk tegen 
maandag 4 maart om 18u. Voor meer details kun

nen jullie ons altijd contacteren!

  GALABAL DER INGENIEURS   

Deze vrijdag is het zover: het hoogtepunt van het jaar! We 
trekken weer naar de Salons Mantovani waar onder andere 
DJ Red D ft Lady Linn, Sam De Bruyn, ... de avond muzikaal 

zullen inkleden. Omdat het dit jaar een Lustrumjaar is,  zullen 
we zorgen dat dit bal extra spectaculair is!  Er is ook de 

mogelijkheid om op voorhand te dineren, meer informatie op   
de site: www.galabalderingenieurs.be

JAARDRINKGOLIARDE 

Voor zij die er waren op de provinciegoliarde, deze goliarde heeft 
net hetzelfde concept. Telkens als je een pintje bestelt dien je 
het jaar waarin je zit op te geven. Wij noteren dit en houden 
het aantal pintjes gedronken bij per jaar. Het jaar dat op het 
einde van de avond het meest gedronken heeft, wint! Zoals 
steeds krijg je ook een bonnetje voor middernacht.

 SOLLI2DAAGSE 

De Solli2daagse is een ideale kans om een eerste oriënterend sollicitatie
gesprek te hebben met een bedrijf van jouw keuze op een neutrale, nabij
gelegen locatie die wij aanbieden. Geen stresserende bedrijfsomgeving, geen 
lange reis naar daar, iets minder druk op je schouders misschien. Een perfecte 
setting dus om jezelf overtuigend voor te stellen. Momenteel zijn volgende 
bedrijven reeds aanwezig: Umicore, ExxonMobil, Yara,  Deloitte, 4D Vision, Multi, 
Jan De Nul,  Monsanto en Dow.
Appliceren om te mogen komen solliciteren kan je op vtk.ugent.be/recruit
ment, als je CV geüpload is.

  LUSTRUM BREEKT RECORDS 

Om tijdens dit heuglijke lustrum jaar voor eens en voor altijd te be
wijzen dat VTK met ruime voorsprong de beste studentenvereniging 
van Gent is, gaan wij dit jaar proberen om maar liefst 90 records te 
breken. Een groot deel hiervan is al geslaagd maar er moeten er nog 
een groot deel bijkomen. Hiervoor rekenen we op jullie enthousiasme 
en inventiviteit! Als je erin slaagt om een record te verbreken via 
recordsetter.com (goedkeuring door hen of door ons), kunnen 
jullie een zeer mooie beloning verwachten! Vorige recordhouders 
kregen onder andere bakken bier en flessen sterke drank!



 PARKPOP XL  

Voor de lustrumeditie van Parkpop zijn we op zoek naar 
enkele beginnende en wat meer gevorderde burgiebands! 

Omdat dit een lustrumjaar is, zal Parkpop doorgaan op 
het SintPietersplein, op 18 april. Hebben jullie zin 

om te spelen voor zo’n grote headliner? Stuur 
dan een demo door naar parkpopxl@vtk.ugent.

be of steek er een binnen op cd/usbstick in het 
vakje van Cultuur in VTK Blauw. Dit uiterlijk tegen 
maandag 4 maart om 18u. Voor meer details kun

nen jullie ons altijd contacteren!

JAARDRINKGOLIARDE 

Voor zij die er waren op de provinciegoliarde, deze goliarde heeft 
net hetzelfde concept. Telkens als je een pintje bestelt dien je 
het jaar waarin je zit op te geven. Wij noteren dit en houden 
het aantal pintjes gedronken bij per jaar. Het jaar dat op het 
einde van de avond het meest gedronken heeft, wint! Zoals 
steeds krijg je ook een bonnetje voor middernacht.

 AT Kearney PRESENTATION 
SKILLS TRAINING  

AT Kearney geeft een interactieve 
sessie waarin je de nodige skills 
leert om super presentaties te 
geven. Iedereen is welkom op deze 
trainingsessie met aansluitende 
receptie! 
Maandag 4/03, 19:00, Plateauzaal   

 SPEEDTEAM TRAININGEN  

 Woensdag 24 april staat het sportief hoogtepunt van dit 
 academiejaar, de 12urenloop, op het programma. Vorig jaar 

 werden we nipt 2de achter HILOK met 3 rondjes minder. Om 
 ons optimaal voor te bereiden gaan we vanaf deze week 

 iedere woensdag gericht trainen op 400m onder begeleiding 
 van speedteamcoach Bram Cornelis.

 Voor diegenen die er met het wekelijkse toertje rond de  
watersportbaan op maandag nog niet genoeg van hebben:    

 Vanaf nu iedere woensdag afspraak om 19u aan de Plateau.
 Let op: Niet om 19u15 aan de watersportbaan staan, want 

we lopen niet altijd naar daar. Be there!



 FOTO VAN DE WEEK 

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

Deze week hebben we een 
g oede oude binaire puzzel 
voor jullie in petto. Steek de 
opgeloste puzzel voor woens
dag ingevuld binnen in de 
 mannabrievenbus in VTK Blauw 
en maak kans op 2 Kinepolis 
Cinematickets!

D O C U M E N T  P R I N T I N G

N
V

De winnaar van de sudoku van vorige week is Heleen Vandaele. Proficiat, je kan je 
prijs komen ophalen in VTK Blauw!

 PUZZEL VAN DE WEEK 

  Rappen met Jerome op  de Lentefuif!  
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