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Zoef! Net zoals de eerste week, is de tweede 
week voorbijgevlogen! De Celebritygoliarde was 
-zoals het op een goliarde hoort- gezellig druk 
en bovendien hadden we zelfs Jackie Chan in 
ons midden! Onze eerste bierbrouwvergadering 
was tevens een groot succes; in onze gedachten 
kunnen we het goddelijke goudgele VTK-bier al 
proeven, hmmm.... 
Over bier gesproken; de openingscantus was een 
cantus om u tegen te zeggen! De zaal zat nokvol, 
het volk zong uit volle borst mee en het bier 
vloeide rijkelijk!
Deze week staat er wat minder op het program-
ma, omdat we nu eenmaal solidair zijn met ‘onze’ 
eerstejaartjes. Want zij hebben immers al een heus 
examen voor de deur staan! Be without fear if you 
face Brackx! Geef een lap op die WiBa! Zorg er-
voor dat je met opgeheven hoofd, al declamerend 
‘Veni, vidi, vici’, het auditorium kunt verlaten! 

Jullie steun en toeverlaat in deze duistere tijden,
Yumi en Arne

V T K A L E N D E R
Ma 05 okt
19u00 Lopen

@ Watersportbaan
19u30 Infosessie CV  
schrijven 

@ Auditorium K
20u00 Scriptvergadering

@ VTK Rood
21u00 Provinciegoliarde

@ ‘t Parlement
22u00 Oefenmatch Volleybal    

@ GUSB 

Di 06 okt
18u00 Infomoment VTK-
medewerkers  
 @ VTK Groen
19u00 IEEE- Workshop 
elektronica

@ Technicum
Wo 07 okt
20u00 Oefenmatch Basket-
bal

@ Tolhuis

Wist je dat?

- Je effectief sneller zat kunt worden door alcohol 
via een rietje te drinken ipv uit een glas?  

- Net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij 
ieder mens uniek is?



OEFENMATCHEN  VOL-
LEYBAL, BASKETBAL EN 
VOETBAL!!
Wie de kleuren van VTK wil 
verdedigen tijdens de inter-
facultaire competities wordt 
vriendelijk uitgenodigd om 
deel te nemen aan onze 
oefenwedstrijden. Inschrijven 
hiervoor kan via de website. 
Wie er door trainingen met 
zijn club (of andere redenen) 
niet bij kan zijn, maar toch wil 
meedoen met de competities, 
stuurt best een mailtje naar 
sport@vtk.ugent.be

Ma 5 okt : Oefenmatch 
volleybal om 22u @ GUSB 
(zaal 1)
Woe 7 okt: Oefenmatch 
basketbal om 20u @ 
Sporthal Tolhuis (Tolhuis-
laan 77)
Ma 12 okt: Oefenmatch 
minivoetbal om 22u @ 
GUSB (zaal 3)
Ma 12 okt: Oefenmatch 
veldvoetbal om 20u @ 
RUSS

SALSA DANSLESSEN
Na de afgelopen twee jaar hebben we alle swingmoves 
al lang onder de knie en zijn al onze swingnummers 
grijsgedraaid! Daarom staan er dit jaar twee professio-
nele dansleraars klaar om jullie de meest sexy beweg-
ingen van salsa te leren! Deze dans vermengt Europese 
en Afrikaanse dansinvloeden en is gekend over de hele 
wereld. Ben jij klaar om iedereen te verbazen met je 
vlotte salsamoves op het volgende galabal? De lessen 
gaan elke dinsdagavond vanaf 13/10 tot 17/11 door 
op de Archiezolder. Inschrijven per koppel kan op de 
lijst naast VTK-PI vanaf 29/09! 
Leden € 20 ; Niet-leden: €25

PROVINCIEGOLIARDE!!
Jaja één van de meest befaamde goliardes komt er 
al aan! Deze maandag is het namelijk provinciego-
liarde waar elke provincie probeert de andere 
provincies onder tafel te drinken! Het aantal ge-
dronken pinten per provincie wordt op een gigan-
tisch lcd-scherm bijgehouden! 
Rivaliteit en amusement verzekerd!

LOPEN ROND DE  WATERSPORT-
BAAN 
Na de mooie opkomst vorige maandag, 
verwachten we jullie opnieuw massaal te 
mogen verwelkomen om maandag een 
toertje te gaan lopen rond de watersport-
baan (5 km).  We vertrekken aan het GUSB 
in een tempo dat iedereen aankan, halfweg 
de watersportbaan schakelt iedereen over 
op z’n eigen tempo. Afspraak om 19u aan 
de voorkant van de Plateau, wie wil 
kan ook inpikken aan de ingang van het 
GUSB om 19u15.

West-Vlaanderen wint sowieso!!



VTK MEDEWERKERS INFOMOMENT
Heb je zin om je in te zetten voor VTK, maar weet je 
niet goed hoe je hieraan moet beginnen?
Spring dan gerust eens binnen in VTK Groen voor 
een informele babbel met de verschillende praesidi-
umleden. Daar hoor je dan wat meer over wat er 
precies van onze medewerkers wordt verwacht en 
wat jullie van ons kunnen verwachten. Dit infomo-
ment is geheel vrijblijvend, dus aarzel niet om eens 
binnen te springen als je wat meer info wenst!

IEEE - Workshop elektronica (Welek)
Wie tegen zijn vrienden wil opscheppen, kan zeggen 
dat hij een astabiele multivibrator heeft leren maken. 
Zo kan je meteen testen of die persoon weet dat het 
om een eenvoudig knipperlichtje gaat. Dit is een ideaal 
projectje om te leren solderen.
Maak je graag indruk op fuiven? Hou je van een grotere 
elektronica uitdaging? Bouw dan onze nieuwe VU-
meter. De Welek-avond gaat door in de practi-
cumzaal van het Technicum (linkeringang, ver-
dieping -3) vanaf 19 uur.

PAINTBALL!!
Dringend wat stoom 
aflaten? Kom woensdag 14 
oktober mee paintballen! 
Altijd fun gegarandeerd als 
je elkaar met verfballetjes 
te lijf mag gaan!
Inbegrepen?
Paintball met een volledige 
uitrusting (overall, geweer 
en masker), 200 kogels en 
een gratis consumptie!
Het kan altijd van pas 
komen als je zelf dunne 
handschoenen en wat re-
servekledij meebrengt!
Afspraak?
om 18u15 Wiedauwkaai 
52 F
om 18u met de fiets voor-
kant Plateau
Inschrijven kan vanaf 
maandag 5 oktober om 
18u! De plaatsen zijn 
beperkt!

DOE DE OE*
1 Oktober is de onderwijsevaluatie* weer van 
start gegaan voor 2de jaars en hoger. Zeg je ge-
dacht over proffen en hun vakken, en zorg voor de 
“change we need”. Wie weet komt de pannenkoek-
enfee wel eens langs.
GEEN INSPRAAK VOOR 1e EN 2e BACH?
Voor het ogenblik hebben we nog steeds geen 
studentenvertegenwoordigers tussen eerste- en 
tweedejaars, burgie en archie. Dus als je een 
beetje zin voor verantwoordelijkheid hebt en je je 
klas wil vertegenwoordigen, stuur een mailtje naar 
fris@vtk.ugent.be. Het hoeft echt niet zoveel van 
je tijd te kosten.
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VTK NU OOK OP FACEBOOK ONDER DE 
NAAM ‘VTK GENT’
Kom lid op deze facebookgroep en kom zo closer met al 
het VTK-gebeuren!

FOTO VAN DE WEEK
( inzendingen altijd welkom)


