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Jobfair

VTK’ers, deze week kunnen jullie zich 
op allerlei soorten disciplines bewijzen. 
Maandag gaan we van start met de 
jaardrink goliarde, waar we te weten 
zullen komen welk jaar er nu eigenlijk 
het sterkst is in de discipline pintjes 
achterover slaan. De sportievelingen 
kunnen hun eigen records proberen bre-
ken op de speedteamtraining of  op het 
gemak gaan lopen door Gent . Voor de 
probleemoplossende denkers onder ons 
is de EBEC Ghent competitie de ulti-
eme kans om je consultancy skills eens 

boven te halen, en wie weet stoot jouw 
team wel door naar de volgende ronde! 
Lachen doen we op vrijdag, dan gaan we 
met VTK naar Alex Agnew. Kortom weer 
een gevarieerde week vol activiteiten!

Veel liefs, 
Iris, Fran en Margot

02 - 06 maart: Competitieweek 



EBEC Ghent
Ben je geïnteresseerd in consulting 
en wil je kennismaken met één van 
de grootste consulting bedrijven? 
Los dan  de case van Deloitte op in 
een team van vier personen tijdens 
de EBEC Ghent Case Study en maak 
kans op toffe prijzen of misschien zelfs 
een ticket naar de finale in Warschau! 
BEST Ghent voorziet jullie gedurende 
de wedstrijd van gratis croques en 
nadien is er ook nog een receptie. De 
EBEC Ghent Case Study gaat woens-
dag om 17u45 door in het Ufo. Schrijf je 
nu snel in via deze QR-code of online.

Cursus
Cursussen zijn te koop in VTK Pi! Ver-
geet deze natuurlijk niet op voorhand te 
bestellen op de VTK site.
Maandag 09:45 - 12:30
Dinsdag  Gesloten
Woensdag 09:45 - 13:00
Donderdag Gesloten
Vrijdag  11:30 - 14:30

Buddy Evening
Adopteer een internationale student! 
De internationale studenten, pas losge-
laten in Gent, zijn op zoek naar vriendjes. 
Ze weten niet welke lessen belangrijk 
zijn, ze hebben geen idee waar ze hun cur-
sussen moeten kopen en ze hebben zelfs 
nog nooit een voet gezet in de Delta…
Voor maar liefst €0 euro per maand kan 
u een internationale student redden van 
deze erbarmelijke omstandigheden. Vorig 
semester hebben we met jullie hulp maar 
liefst 65+ internationale studenten van 
dit noodlot gered. Schrijf je in als lokale 
student en kom naar de buddy-evening 
op 5 Maart in de lounge. Hier krijgen jul-
lie in groepjes internationale studenten 
toegewezen en kunnen jullie genieten 
van een gratis receptie met hapjes en 
een pintje hier en daar!

Summer Course Info Event
Heb je al gehoord hoe fantastisch een 
BEST Course is? Maar ben je nog aan het 
twijfelen of wil je nog wat meer informa-
tie? Kom dan naar het infomoment op 
donderdag 5 maart om 19u in auditorium 
D in de Plateau. Je zal er meer info krijgen 
over de inhoud van een BEST course en 
we zullen er ook heel wat tips geven om 
een motivatiebrief te schrijven die ieder-
een omver blaast. Daarna is er nog een 
hapje (pizza) en een drankje voorzien.



Jaardrink goliarde
Vorige week deden we het nog rustig 
aan, want sommigen onder ons moes-
ten op zoek naar een stage of job. Nu de 
jobfair achter de rug is, gaan we terug 
stevig. Drink voor jouw jaar en toon wie 
de beste is. Gaat de derde bach weer 
met de overwinning lopen of tonen de 
masters eindelijk dat ze ook iets waard 
zijn? Elk gedronken pintje zal zorgvuldig 
genoteerd worden. Meld de deltamede-
werkers in welk jaar je zit, en zorg er zo 
voor dat jouw jaar deze titanenstrijd 
winnend afsluit! De tussenstand zal live 
te volgen zijn op het scherm in Delta, 
spanning verzekerd. De kans bestaat 
dat we na deze leuke wedstrijd nog een 
vatje zetten, bier gegarandeerd!

Museumnacht
Cultuur opsnuiven doen we woensdag 
4 maart op de Late Night Van Eyck 
voorstelling in het MSK. Afspraak om 
19u10 aan het Museum van de Schone 
Kunsten. Die avond voorziet het jon-
gerencollectief Schoonvolk een hele 
resem randactiviteiten speciaal voor-
zien voor studenten. Een foodarcheo-
loog zal de bezoekers verwennen met 
middeleeuws-geïnspireerde hapjes en 
drankjes die bij de bar genuttigd kunnen 
worden. Daarnaast is er de mogelijkheid 
een portret (zoals die van Van Eyck) te 
laten maken maar dan door middel van 
een fototoestel. Tot slot is er muziek 
van collectief De Zwarte Zusters, een 
interactief orgel waardoor je de mees-
terwerken van Van Eyck tevoorschijn 
tovert én zullen er workshops en rond-
leidingen gegeven worden door ons als 
jonge kunstliefhebbers. 

Speedteamtraining IV
De 12urenloop: het grootste sportevenement voor de Gentse studenten, en elk
jaar een gelegenheid om te tonen dat wij als VTK de snelste benen in huis hebben!
Maar ‘Parijs is nog ver’, er wacht ons nogeen zware tocht om de sprint op het
Sint-Pietersplein tot een goed einde te brengen. Om onze sprintersbenen klaar te
stomen voor de felbegeerde 12UL beker, organiseert VTK Sport naast het ‘Lopen
rond de Watersportbaan’ op maandag ook speciefieke looptrainingen op donder-
dag: de SpeedTeam training. We beginnen aan ons avontuur met een proloog, een
rustigere training waarin we begeleid worden door onze SpeedTeam coaches. Zij
hebben speciaal voor elke loper van elk niveau een geschikt trainingsschema voor-
zien, de trainingen zijn dus open voor elke loper en loopster!



De winnaar van vorige week 
is Martina Matiec! Proficiat 
jij wint 2 tickets voor de 
lentefuif!

Deze week kunnen jullie zich 
uitleven met een Tectonic!

Veel succes!

Naam....................................................

e-mail...................................................

VTKalender 

Maandag 02/03
 19:00 IFK Badminton - geklasseerden  GUSB   
 19:15 Lopen door gent    Plateau   
 21:00 Jaardrink Goliarde   Delta   
Dinsdag 03/03
 19:00 Speeddate    De Agora

Woensdag 04/03   
 16:00 Partybus Leuven    Delta
 17:45 EBEC Ghent - Case Study 2020  UFO
 19:10 Museumnacht    MSK    

Donderdag 05/03       
 19:00 Summer Course Info Evening  Auditorium D  
 19:15 Speedteam Training IV    Plateau   
 21:00 Buddy Evening    Delta

Vrijdag 06/03         
 19:40 Comedy Night    Capitole  
 


