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Sinterklaas kapoeeeentje!  
Leg wat in m’n schoentje..  We kennen dit liedje  
wel allemaal, of zo zou het horen! Want als  
Sinterklaas te weten komt dat je zijn liedjes niet 
kent zal hij niet zo tevreden zijn! De roddels 
zijn binnen en hiervan zal de Sint zeker gebruik 
maken tijdens zijn bezoek eind deze week!  Kom 
dus zeker naar de les om de pret niet te mis-
sen! (En om massaal veel koekjes op te eten! ;-) )

Wat er ook nog eind deze week valt, namelijk  
deze vrijdag, is het VTK Galabal. Trek je mooiste  
kleedje aan of je sjiekste kostuum en zak met 
al je vriendjes en vriendinnetjes af naar de  
Eskimofabriek.  Ambiance verzekerd met onder  
andere Les Truttes als main act.  Nieuw ook dit  
jaar zijn de verkiezingen van Prom King  
en Queen, jiehaa!! 

We’ll be seeing you.. 

Bruno en Bram 

Jaargang 2008-2009
Week 01 dec - 05 dec

V T K A L E N D E R
Ma 01 dec
10u30: Music For Life  @ Plateau: Hal 
19u00: Zwemmarathon        @ GUSB
19u00: Lopen met Sport     
                          @ Plateau:  Vooraan 
19u15: Informatie Architectuur  
                                        @ Plateau 
19u30: Basketbal Dames      @ GUSB 
20u00: Scriptvergadering 
                                   @ VTK Rood 
21u00: Goliarde          @ ‘t Parlement

Di 02 dec
13u00: Stripbib             @ VTK Rood 
18u30: IFK Judo                  @ GUSB 
20u00: Swinglessen    @ Archiezolder

Wo 03 dec 
13u00: Doctoraatssymposium 
          @ Het Pand 
17u00: Stagefair 
                      @ Zaal de Torrepoort

Do 04 dec
19u30: Architectuur Panelgesprek    
                                @ Archiezolder

Vr 05 dec
13u00:  Stripbib            @ VTK Rood 
22u00: Galabal der Ingenieurs

@ Eskimofabriek

Did you know?
- Ants only breathe once or twice a minute.  
- In the town Helena (Montana, USA) women 
have to wear at least 2 kilograms of clothes to 
dance on a table in a bar or saloon.
- A pig is the only animal that can have a  
sunburn. [oink oink]



Basketbal dames  
Maandag treedt de laatste damesploeg in het strijdtoneel. In 
het basket strijden zij tegen VDK en VRG voor een plaats 
in de halve finales. De volleybalsters en minivoetbalsters 
plaatsten zich al mooi voor de volgende ronde, dus 
kom ook de basketsters naar de volgende ronde 
schreeuwen. Afspraak om 19u30 in het GUSB 

Stagefair  
Zit je al drie jaar te  
wachten om al die  
theoretische kennis ook 
eens in de praktijk toe te 
passen? En ondertussen 
ook nog studiepunten te 
verdienen? Wel dan is dit 
je kans: VTK organiseert  
namelijk opnieuw een 
stagefair. Hierop komen 
een aantal bedrijven  
zichzelf voorstellen en 
een binnenlandse stage 
aanbieden. Dus alle derde, 
vierde en vijfdejaars zijn 
hartelijk welkom in de 
Torrepoort op woensdag 
3 december vanaf 17u.

Watersportbaanlopen  
Voor je wekelijkse portie  
gezondheid: afspraak om 19u 
aan de hal van het Plateau  
of om 19u15 aan de ingang  
van het GUSB. 

Laatste kans!  
Voor de liefhebbers van een 
buitenlandse stage, de verplichte  
eerste stap van de applicatie 
staat nog 1 week open op  
www.iaestecentre.net/ibas!

BEST Spring Courses  
De blok komt eraan! Reden te meer om iets te plannen om weg 
te raken uit het Gentse. BEST biedt je het ideale antwoord: ga op 
Spring Course en ontdek hoe verschillend Europeanen onderling  
toch zijn! Leer, feest, beleef en doe zoveel meer gedurende 
één week op één van de 19 bestemmingen die op jou liggen te  
wachten. Het enige wat jij moet doen is een motivatiebrief  
schrijven vóór 14 december. De datums, locaties en de verschillende  
onderwerpen kan je vinden op www.bestorg.eu/courses.  
Vragen? Stuur gerust een mailtje naar ghent@best.eu.org. 

Clouseau  
Kris en Koen Wauters zijn zich  
al volop aan het voorbereiden  
op hun optredens van Clouseau  
Crescendo. Op 12/12 kan je 
mee met de cultuurladies om 
hun prestaties te bewonderen.  
Inschrijven start op 1 december!

Galabal  
Iedereen weet het ondertussen. Deze vrijdagavond is DE avond van de week! 
Haal vlug je smoking of lang kleed uit de kast en koop nog snel je galabal- 
ticket in VTK Blauw, VTK Pi of ‘s middags in de hal. Je kan je tot maandagavond   
inschrijven voor het diner en tot donderdag voor Prom King & Queen!  
Eeuwige roem, gratis champagne en een mooi kroontje zullen de jouwe zijn! Alle  
informatie is te vinden op de website www.galabalderingenieurs.be.

E x a m e n r o o s t e r s 
De examenroosters van 
de bachelors staan reeds 
online. Je kan deze vinden 
op www.firw.ugent.be/ 
s t uderen /examens / . 
De groepsindeling en  
bijhorend individueel  
examenrooster zullen  
binnenkort bekend  
gemaakt worden, alsook  
de roosters voor de  
masters. 



IFK Badminton  
Kom op 8 december gratis deelnemen 
aan het interfacultair kampioenschap  
badminton en houd de eer van VTK hoog! 
Er wordt gespeeld volgens klassement. Om 
18u spelen de heren, om 19u de dames en 
om 21u dubbelspel (heren en gemengd).  
Inschrijven kan voor vrijdag 5 december  
door een mailtje te zenden naar  
sport@vtk.ugent.be. Badmintonners aller 
lande verenig u en verdedig onze eer! 

Skireis  
Om alle geruchten de kop in te drukken: er zijn nog steeds  
enkele plaatsen vrij voor de skireis. Alle info en inschrijvingen  
via www.vtk.ugent.be/skireis. Je kan nu de kamerverdeling,  
of gewoon met wie je wil samenzitten, doorsturen naar  
sport@vtk.ugent.be. Slechts één mail per kamer! 

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 ambiance  
te cantussen. Je moet er gewoon bij zijn.  
Indien er 71 man van VTK komt, cantussen de  
festoren in een konijnenpak. 

Zwemmarathon  
Maandag tussen 19u en 22u wordt 
in het zwembad van het GUSB een 
kleine zeeslag uitgevochten! Iedere 
faculteit probeert dan zo veel mogelijk  
baantjes te zwemmen om de trofee  
binnen te halen. Iedereen die niet 
verdrinkt is welkom, dus neem als de 
bliksem je zwemgerief en kom mee 
VTK naar de overwinning te stuwen!

IFK Judo 
Kom letterlijk de eer van VTK 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. Licht- of zwaargewicht, wit 
of zwart: iedereen is dus welkom! Meer info of  
deelnemen? Eén adres: sport@vtk.ugent.be! 

Lidkaart mee?  
Vergeet je lidkaart niet 
mee te nemen naar 
het galabal! Want we 
halen de sexy scanners 
opnieuw boven om jullie  
barcodes te verleiden! Dit 
niet om te controleren  
of je wel of niet lid 
bent, maar omdat we 
gegevens willen om 
het galabal te kunnen  
evalueren zodat we jullie 
in de toekomst nog beter 
kunnen dienen! 

Music for life  
Deze week gaat VTK voor het goede doel. Zo zullen er 
verschillende momenten zijn deze week waarop wij 
iets doen waarvan jij kan genieten! Maandag is er een 
heus dessertenbuffet, elk praesidiumlid heeft een ander  
dessert gemaakt en jullie kunnen daarvan komen eten 
vanaf 11u in de hal van de plateau. Daarnaast zal er op 
dinsdag jenever worden verkocht in Zwijnaarde. Er  
zullen ook nog andere activiteiten voor het goede doel 
plaatsvinden. Hou de site dus zeker in het oog! 

Doctoraatssymposium  
Zoals jullie wellicht weten is  
lesgeven niet de enige bezigheid 
van de proffen aan onze faculteit. 
Veel tijd kruipt in het uitvoeren, 
superviseren en coördineren 
van onderzoek. Op 3 december, 
tijdens het 9e FirW-doctoraats-
symposium, hebben alle master-
studenten de kans om een idee 
te krijgen van wat er nu eigenlijk 
allemaal onderzocht wordt. Het 
zal je een goed beeld geven van 
het state-of-the-art onderzoek en  
van de mogelijkheden om zelf  
onderzoeker te worden. Voor  
meer informatie, surf naar 
http://symposium.elis.ugent.be 
Vergeet je vooral niet te  
registreren!  
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Geef je opgeloste sudoku samen met naam en e-mail af in VTK-blauw en je  maakt kans  
op een fantastische prijs! De ongelofelijk gelukkige winnaar van Manna 09 was Stefaan  
Van Nevel.  Ter aanleiding van het VTK Galabal  
was de prijs een fles champagne aangeboden  
door Mc Kinsey & Company! Proficiat!! 
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