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23 april - 29 april

Heuj VTK’ers!
Intussen is de campagneweek 
 (bi  jna) gepasseerd en is het tijd om 
je stem uit te brengen voor je fa-
vorieten! Laat zeker je stem horen 
want er zijn een aantal posten waar 
er een moordende concurrentie aan 
de gang is. Jouw stem kan dus wel 
degelijk het verschil maken!
Voor de rest gaat het VTK leven zijn 
gewone gang, te beginnen met de 
shotjesgoliarde op maandagavond. 
Korte drank aan bodemprijzen, 

we moeten er geen tekeningetje bij 
maken...
Dinsdag is er dan de langverwachte 
12-Urenloop. Na onze bijzonder 
nipte uitschuiver van vorig jaar, 
zijn we uit op wraak! Kom dus ze-
ker zo snel mogelijke rondjes lopen 
voor VTK of schreeuw onze lopers 
naar een hogere versnelling zodat 
we die HILOK’ers op hun eigen ter-
rein kunnen verslaan!

Geniet ervan!
Alexander en Bob

ma 23/04   
 21:00   Schlager-Shotjesgoliarde  Porter House 
woe 25/04  
 10:00  12 urenloop    Sint-Pietersplein  
 19:00 WELEK/IEEE: Finale  
  Robotcompetitie  Foyer UFO
 20:00  CenEka: Jeneveravond  Therminal 

don 26/04  
 09:30  Stemmen verkiezingen  Hal Plateau, 
      Zwijnaarde Magnel   
 19:00  Verbroederingscantus  Leuven
 20:00 IEEE: Whisky-degustatie EELAB
vrij 27/04

 09:30  Stemmen verkiezingen  Hal Plateau
      



FINALE WELEK 
 ROBOTCOMPETITIE
Op dinsdag 24 april om 
19u00 is het de grote 
finale van de WELEK 
Race of Champions 
voor robots. Deze finale 
zal plaats hebben in de 
Foyer van het UFO waar 
de robots tegen elkaar 
zullen racen op een par-
cours. Kom gerust langs 
om te supporteren voor 
jouw favoriete robot! Of 
geniet gewoon van het 
spektakel.

IEEE WHISKYDEGUSTATIE
Woensdag 25 april organiseert IEEE opnieuw zijn befaamde whis-
kydegustatie! Deze avond gaat van start om 20h in leszaal EElab, 
en dit onder leiding van Thomas Vyncke. We proeven die avond op 
zijn minst 7 whisky’s aan een spot prijs van  6 euro voor leden en 
9 euro niet-leden. Schrijf je snel in want de plaatsen zijn beperkt:  
http://www.ieeesb.ugent.be/node/2227

SCHLAGER-SHOTJES-
GOLIARDE
Shotjes, shotjes en 
meer shotjes. Vorig se-
mester was dit een bij-
zonder leuk feestje en 
we zouden een slecht 
feestteam zijn als we 
geen 2de shotjesgoliarde 
zouden organiseren. Nu 
willen wij deze avond 
nog legendarischer 
maken door er gewoon 
een schlager-shotjes-
goliarde van te maken! 
Wim Jansen komt de 
avond namelijk opv-
rolijken met rasechte 
schlagermuziek.

VTK REISPRAESES ‘12-’13
Voor de praesidiumfunctie reis hebben we momen-
teel nog geen kandidaat, maar hier hebben we na-
tuurlijk ook officiële procedures voor. 
Iedereen mag zich nu kandidaat stellen voor deze 
functie. Dat doe je door een mail te sturen naar 
praeses@vtk.ugent.be en dit ten laatste op 1 mei 
om 11u59. Diezelfde dag wordt er een Algemene 
Vergadering samengeroepen waarop de kandidaten 
hun kandidaturen verdedigen tegenover het zittend 
praesidium. De kandidaat met de minste stemmen 
valt telkens af totdat een kandidaat 50% van de 
stemmen heeft.
Wie graag nog eens had gelezen wat de functie reis 
juist inhoudt, verwijzen we door naar de verkie-
zingssite: http://vtk.ugent.be/verkiezingen/



12 URENLOOP
Naar jaarlijkse gewoonte wordt op het Sint Pietersplein de 12 uren-
loop georganiseerd. Stundenten van verschillende kringen nemen het te-
gen elkaar op en proberen om ter meest toertjes te lopen op 12 uur tijd.  
VTK heeft zijn eigen tent waar alle leden welkom zijn en met elkaar kunnen 
verbroederen met een pintje en een cola, maar er zal ook een BBQ voorzien 
zijn, waar je je eigen vlees mag meebrengen. Je kan dan gerust ergens zitten 
en genieten van de wedstrijd, of een babbeltje slaan met je vrienden.
MAAR WE HEBBEN JULLIE HULP NODIG!! VTK gaat ook dit jaar voor 
de overwinning en dit gaat uiteraard niet zonder de hulp van onze leden. 
Kom daarom voor ons meelopen, al is het maar één toertje en help ons naar 
de overwinning!!
Als we de 12 urenloop winnen, geven we veel gratis overwinningsvaten en 
zal de sfeer zeker goed zitten!

VERBROEDERINGSCANTUS
En we doen nog eens zot! We gaan namelijk 
naar Leuven om te cantussen met onze vrien-
den en vriendinnetjes van VTK Leuven. Wij 
nemen de bus naar Leuven en zetten daar eens 
goed het kot op stelten en tonen hoe een echte 
cantus eraan toe gaat! Ik weet niet wat jullie 
denken but it’s going to be LEGEN....wait for 
it....DARY!
Na de cantus zijn er twee opties je neemt de 
bus terug naar Gent en kruipt braaf in je bedje 
of je blijft in Leuven om nog een goed feestje te 
bouwen wat normaal niet moeilijk zal zijn met 
pinten aan één euro. VTK Leuven heeft slaap-
plaatsen beloofd (meer nieuws later). ‘s Morgens 
of ‘s middags moet je dan wel op eigen kracht 
weer thuis raken maar een trein zoeken lijkt 
ons nu ook geen onoverkomelijk probleem.
Inschrijvingen gaan open op 19 april om 19 uur.

KOM STEMMEN
Nadat iedere kandidaat het 
beste van zichzelf heeft ge-
geven tijdens hun campagne 
is het tijd geworden dat jul-
lie beslissen hoe het VTK-
praesidium er volgend jaar 
gaat uitzien. Op donderdag 
26 april kan er gestemd 
worden van 9u30-11u30 in 
de Plateau, 12u-13u30 in de 
Magnel in Zwijnaarde en 
van 14u-17u30 opnieuw in 
de Plateau. Op vrijdag 27 
april kan dit tussen 9u30 
en 17u30 in de Plateau. 
Vergeet jullie lidkaart niet 
om te komen stemmen!



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

FOTO VAN DE WEEK

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

N
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Na het gigantisch succes van 
vorige week met de rijmwedstrijd  
is het deze week (onder lichte 
druk) terug tijd voor een raadsel. 
De winnaar van vorige week is 
Ruben Maeckelberghe geworden, 
hij wint 3 kookboeken aange-
boden door ExxonMobil.

Elke kolom en rij bevat de letters 
A, B, C, D, E en een leeg vak. De 
aanwijzing aan de zijkant geeft 
aan als hoeveelste letter deze 
letter kan gezien worden vanaf 
die positie (een leeg vakje telt 
dus niet mee).


