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En we zijn weer vertrokken!  
Na de voorbije rustige 3-daagse week staat er 
weer een volle werkweek voor de deur. ‘T is al 
weer de 4e week ... rap dat het gaat jong!  
 
Maar hoe rap het ook gaat, VTK kan volgen.  
We vliegen er op maandag in met een rondje rond de  
Watersportbaan, waarna we schaterlachen met 
Neveneffecten of twee komische films alvorens af 
te zakken naar ‘t Parlement voor iets fris.  
 
Dinsdag is het opnieuw lachen geblazen of het nu 
is met het live optreden van Bert Gabriëls of met 
de marginaal verklede mensen op de HardRock 
Cantus! Genoeg gedronken op de cantus?  
Loop die bierbuik er dan snel af op de 12 urenloop.   
Vorig jaar is het ons gelukt de overwinning  
binnen te slepen en daarom gaan we er dit jaar 
opnieuw dubbel en dik voor! Al is het maar om 
die van ‘t HILOK nog eens in de zak te zetten! 
 
De week eindigen we zoals hij begonnen is, met  
filmplezier vanop de banken in auditorium A en D.  
Voor wie iemand kent die volgend jaar burgerlijk wil  
doen, de infodag is nu zaterdag!  

Bruno en Bram,  RUN! VTK! RUN! 

Jaargang 2008-2009
Week 2 ma - 6 ma

V T K A L E N D E R
Ma 2 ma
19u00: Lopen met sport 
       @ Plateau: Hal 
20u00: Comedy-week: Films 
             @ Plateau 
21u00: Goliarde 
       @‘t Parlement 
22u00: Minivoetbal Dames 
                @GUSB

Di 3 ma 
20u00:  HardRock Cantus 
   @ De Salamander 
20u00:  Comedy-week: Bert Gabriëls 
          @ Backstage

Wo 4 ma 
11u30: 12-urenloop            
              @ Sint-Pietersplein  

Do 5 ma
20u00:  Comedy-week: Films                   
                                        @ Plateau

Za 7 ma 
10u00: Infodag Burg. Ir.                   
                                        @ Plateau

Did you know?
- There is no theory of evolution, just a list of  
creatures Chuck Norris allows to live.  
- In Cleveland, Ohio, it is illegal to catch mice without 
a hunting license.
-Tourists visiting Iceland should know that tipping at 
a restaurant is considered an insult.



Bierbowl! Aight! 
Na het overweldigend succes van vorig semester  
gaan we opnieuw bierbowlen. Mis deze  
unieke mix niet! De bierbowling gaat  
door op woensdag 11 maart vanaf 21u in 
de Overpoort Bowl. Inschrijven kan via 
de site vanaf dinsdag 3 maart om 18u. 

Openingsuren VTK-Pi 
De twee drukste weken zitten erop voor VTK-Cursus,  
vanaf nu zijn er aldus vastere openingsuren!  
Ma:  11u45-12u45  Di: 13u15-14u15
  Wo:  13u15-14u15  
Do: 17u30-18u30   Vr: 11u45-12u45

Dames voetballen mini 
In een bikkelharde strijd met het VLK zal beslist 
worden wie de best voetballende ploeg is en wie 
mag doorstromen naar de halve finale. Iedere  
fanatieke supporter kan onze ploeg naar de overwinning  
komen schreeuwen in het GUSB vanaf 22u! 

Onderwijsevaluaties 
Wegens technische redenen is de OE een weekje  
uitgesteld. Vanaf déze week dus kan je een aantal  
vakken van vorig semester evalueren. Er is 
nog steeds een vat bij deelname van 50%. Dit  
omdat de OE slechts geldig is 
bij participatie van 50% per vak. 
Deze keer wordt ook iedereen  
die de OE heeft ingevuld, beloond  
met een jenevertje. Voor 
data en plaats, kijk op de  
VTK-kalender!! 

beBEC!  
Bedenk je al jaar en dag ingewikkelde constructies in de hoop hier later je brood mee  
te verdienen, maar kreeg je nooit de erkenning die je verdiende? Dan kan je eindelijk je  
kansen grijpen om die dromen waar te maken! BEST Gent organiseert voor het derde 
jaar op rij een Engineering Competition, op woensdag 11 maart om 17u30 in de  
Therminal. Zoek 3 creatieve lotgenoten en schrijf je voor vrijdag 6 maart in via  
www.beBEC.be. Haast je want de plaatsen zijn beperkt en je krijgt gratis croques.  
Wie weet kan je die avond een vakkundige jury van proffen bekoren, keer je tegen  
23u terug naar huis met mooie herinneringen, een schitterende prijs en ga je door  
naar de nationale en Europese finale! 



De comedy-week is er! 
Wat mogen jullie verwachten?  

Op maandag om 20u een Neveneffecten marathon van het beste uit seizoen 1 en 2 of  
een keuze uit volgende films: om 20u What happens in Vegas en om 22u Beerfest.   
Dit alles @ Plateau in aud A of aud D! 

Op dinsdag krijgen jullie een live show van de comedian Bert Gabriëls te zien@ Backstage in de  
Sint-Pietersnieuwstraat. Kaarten hiervoor zijn te verkrijgen in VTK-Blauw en ‘s middags in de hal.

Op donderdag kunnen jullie de hilarische momenten van Family Guy bekijken om 20u alsook  
volgende films: om 20u Superhero Movie en om 22u Guesthouse Paradisio.   
Ook @ Plateau in aud A of aud D.  

Kaarten voor de films zijn te verkrijgen aan de ingang. 
Veel lach- en kijkplezier deze week! 

Lopen met die billen?!  
Wie die beentjes nog eens wil laten warmdraaien voor de 12-urenloop is meer 
dan welkom om ons te vergezellen voor een toertje rond de Watersportbaan!  
Afspraak om 19u aan de hal van de Plateau of om 19u15 aan de ingang van het GUSB.

Wat zullen we lopen, 12 schitterende uren lang.. 
Vorig jaar won VTK de 12-urenloop voor VLK en HILOK.  
Dit jaar willen we uiteraard opnieuw heel Gent laten weten  
hoe sportief we wel zijn. Laad dus even de batterijen  
op, laat de adrenaline door je aders stromen en kom 
in een explosieve mix van kracht en snelheid tonen 
hoe razendsnel je wel bent! Uiteraard worden de  
snelste rondjes beloond. Uitrusten met een drankje  
en een versnaperingetje kan in onze megagrote  
en gezellige tent. Be there! 

Remember this?

fOTO(s) VAN DE WEEK 
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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 gelukkige winnaar van Manna 14 was Stan Bauwens! Hij won een  
abonnement op een half jaar EOS, aangeboden door Mc Kinsey & Company! Proficiat!!
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