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Omfg, it’s a potato! Nee hoor, maar wel veel 
andere zaken zullen schachten zien passeren 
deze woensdag (waaronder ikzelf, schacht nr. 
10). Dan is het namelijk doop en de afsluiter van 
een week en een half lange schachtenperiode. 
Een vermoeiende en tijdsopslorpende periode 
maar niettegenstaande boordevol plezier!   
Daarna is er traditiegewijze de doopcantus, 
welliswaar alleen voor schachten en gedoopten!  
Natuurlijk organiseert VTK ook  andere activiteiten,  
zelfs voor niet gedoopten, zoals deze dinsdag het 
pokertoernooi.  Superwijsdemax zou ik zo zeggen 
want wie houdt er nu niet van een potje poker?
Niets te verliezen, behalve je inschrijvingsgeld en 
zelfs je kleren niet, dus gaan met die banaan! 
Vergeet ook deze week niet verder te stemmen op 
het superwijsdemaxe Get Ready filmpje van VTK 
zodat we Get Ready voor jullie kunnen  
doen optreden! 
Allright, we hebben een banaan, een aardappel 
en een periode gehad, het perfecte recept voor 
een portie absurditeit als het ware want zoals 
elke professor de muis niet zou achternalopen 
zouden deze ingrediënten ook niet echt een leuke 
mengeling vormen, maar je kan maar proberen!
 
Bram en Bruno, still there not square! 

Jaargang 2008-2009
Week 03 nov - 07 nov

V T K A L E N D E R
Ma 03 nov
21u00: Minivoetbal heren

@ RUSS
21u00: Goliarde

@ ‘t Parlement
Di 04 okt
19u00:  IEEE - Workshop elektronica 
      @ Technicum
19u30: IAESTE  infoavond 
            @ Plateau: Aud D 
21u00: Pokertoernooi 
 @Parochiezaal ‘De Kring’ 
21u00: International evening 
               @Plateau: Archiezolder
Wo 05 nov
19u00:  IEEE - Wijndegustatie 
        @ Den Turk 
20u00: Doopcantus 
        @ Frontline

Did you know?
- If you could throw a snowball fast enough, it 
would totally vaporize when it hit a brick wall.
- The seeds of an Indian Lotus tree remain viable 
for 300 to 400 years.
- Boron nitride (BN) is the second hardest  
substance known to man.



Openingsuren VTK-Pi

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  

Minivoetbal heren  
Na de overwinning in het IFT, gaat VTK ook in de an-
dere competities voluit! In de minivoetbalcompeti-
ties neemt VTK 2 het maandag om 21u op tegen VEK 
2. VTK 1 neemt het om 22u op tegen Geografica. Al-
len richting GUSB om uit volle borst te supporteren!

Lopen rond de watersportbaan  
Om 19u vertrekken we aan de hal van de Plateau  
voor onze wekelijkse portie sport. Wie dichter bij 
het GUSB op kot zit, komt gewoon naar de ingang  
van het GUSB en we pikken je op rond 19u15.

Stage in het buitenland 
IAESTE zorgt er zoals elk jaar weer voor dat jullie deze zomer op een buitenlandse stage kunnen.  
Het aanbod aan stages is pas in februari gekend, maar de applicatieprocedure begint nu al. 
Hoe en wanneer je precies kan appliceren, hoe je studiepunten kunt krijgen voor je stage, wat 
zo’n stage precies inhoudt, waar je overal naartoe kan,... Al deze vragen worden beantwoord  
op dinsdagavond 19u30 in auditorium D. Na deze info-avond is iedereen welkom op de  
International Evening op de archiezolder, waar de stagiairs van vorige zomer hun ervaringen  
met jullie zullen delen bij een uitgebreid assortiment buitenlandse hapjes en drankjes!

Doopcantus  
Elke schacht weet het, het einde is in zicht! Eindelijk krijgen ze hun 
lintje! Nog een laatste middag afzien op de doop en dan is het zo 
ver! Opgelet, op deze cantus mogen enkel commilitones of schachten 
aanwezig zijn. Op deze cantus wordt de schachtenperiode protocolair  
afgesloten en worden de schachten als volwaardige commilito in de 
kring opgenomen. Ze krijgen hier dan ook hun lint en hun doopdiploma!

Do u like money?  
Altijd al gedroomd om VTK mee te laten draaien maar 
geen zin om echt veel te werken? Word dan penning- 
medewerker. Talloze voordelen hangen er aan vast en 
eeuwige roem zal u tegemoet komen. Help Vincent  
en Yuri! Stuur een mailtje naar penning@vtk.ugent.be.  
Zij zullen er u eeuwig dankbaar voor zijn. 



Stripbib  
Heb je een uurtje pauze tussen de lessen of vind 
je strips lezen gewoon interessanter dan opletten  
in die ellenlange hoorcolleges? Dan is er vanaf 
deze week dé oplossing voor jou! Immers de VTK
Stripbib boven in VTK Rood is weer terug van  
weggeweest. De openingsuren zijn op dinsdag  
en vrijdag tussen 13u en 14u15. 

Skireis  
Waar iedereen al vol 
ongeduld naar uitkijkt, 
de ideale ontspanning na 
een maandje examens: de  
skireis! Alle praktische 
info vind je momenteel op  
www.vtk.ugent.be/skireis. 
De inschrijvingen openen 
op woensdag 5 november. 
Let it snow!

Bedankt sporters!  
“NERDS! NERDS! NERDS!” klonk het maandag op het IFT. De VEK-praeses had duidelijk  
niet veel inspiratie en scandeerde deze boodschap urenlang. Maar toen de resultaten  
bekendgemaakt werden zong hij wel een toontje lager. We gingen lopen met het 
goud, dat we voor de neus van de VEK en de VLK weggraaiden. Zo is VTK: geen 
woorden, maar daden... Een dikke merci aan alle sporters voor hun atletische  
inspanningen en aan alle supporters voor hun morele steun! “VTK! VTK! VTK olé olé!”

VTK-Ster 
Heb jij een verborgen talent  
dat je wel eens wil  
tonen aan al je vrienden? Doe 
dan mee aan de eerste editie  
van VTK-ster op 19 november.  
Kom ons overtuigen met  
een one-man show, bandje,  
dansje, toneeltje,... Alles mag,  
the sky is the limit! Alle  
geïntresseerden mogen snel 
een mailtje sturen naar  
cultuur@vtk.ugent.be. 
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Proficiat!! 

Naam.......................................................................
Email-adres...........................................................
Richting.................................................................


