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Schachtjes hier, schachtjes daar. Schacht is die opdracht 
nu nog niet klaar? Schachtjes doe dit, schachtjes doe dat! 
Nee de meesters zijn het bijlange nog niet zat! Hoerah, 
de doopperiode is weer in volle gang, o wee! Maar hola, 
deze schachtjes zijn wel VTK-commilito in spe!

Genoeg over die vuile domme schachtjes! Want deze 
week staat er opnieuw veel op de VTKalender! Maandag 
en sport is ondertussen een link die niet meer te ont-
kennen valt en deze week zetten we deze traditie zeker 
verder! Iedereen die VTK naar de overwinning wil helpen 
moet zeker afkomen naar het IFT! Onze titel van spor-
tiefste club willen we zeker niet kwijt! Al wie na deze 
sportiviteit toch nog eens de schachtjes wil bewonderen 
(lees uitlachen) verplaatst zich best naar de schachten-
goliarde! Historische figuren zul je in 1,2,3 herkennen, 
zoniet dan zullen de schachten het geweten hebben! Nog 
niet content? Dan kunnen we nog de grootse VTK-quiz 
voorschotelen! Dit is je kans om je te meten met an-
dere studenten, alumni en zelfs proffen. Met een hapje 
en een drankje belooft het een rustige, gezellige avond 
te worden. Deze week sluiten we af met halloween, kom 
dus zeker vrijdag eens kijken in de hal!

Yumi en Arne, 

Schachtenhatende groetjes!

V T K A L E N D E R
Ganse Week
Onderwijsevaluaties

Ma 26 okt
16u30 IFT

@  GUSB
20u00 Scriptvergadering

@ VTK Rood
21u00 Schachtengoliarde

@ ‘t Parlement

Di 27 okt
19u00 Latexles

@ auditorium A
19u00 Studentikoze opening 
academiejaar

@ Aula 
20u00 Salsa dansles

@ Archiezolder

Wo 28 okt
20u00 Jobraiser infomoment

@ VTK Groen

Don 29 okt
20u00 VTK quiz 

@ Parochiezaal, De Kring 

Wist je dat?

- je in Texas op verkeersborden mag schieten, zo-
lang als maar meer dan de helft mist?

- een krokodil zijn tong niet kan uitsteken.



INTERFACULTAIR SPORT TORNOOI
Geachte burgies/archies, het IFT gaat vandaag,  
maandag 26 oktober, door!
 
Op het programma:
- veldlopen (dames 3000m) 18u15   @ Sportstadion UGent
- veldlopen (heren 4000m) aansluitend op dames       @ sportstadion UGent
- voetbal (heren) 16u15            @ Blaarmeersen
- volleybal (dames) 16u30            @ GUSB
- volleybal (heren) 16u30            @ GUSB
- basketbal (gemengd) 16u30            @ GUSB
- tafeltennis (gemengd) 19u30            @ GUSB
- zwemaflossing (gemengd 6 x 50m) 19u30          @ GUSB
- zwemmen individueel (dames en heren 50m vrij,  
50m schoolslag, 50m rug, 50m vlinder) 19u45 (IFK)     @ GUSB
- praesidiumkamp 22u30                                           @ GUSB
- prijsuitreiking 23u00    @ cafetaria GUSB met gratis vaten! 

Kom onze sporters naar de overwinning schreeuwen!

SCHACHTENGOLIARDE
De schachtengoliarde is ideaal om eens de lading schachten 
te overzien, je erdoor laten dienen en er je ongezouten 
mening over te geven. Dit jaar mogen de schachten zich 
verkleden in historische figuren, plezier gegarandeerd!
Aan de schachten: stip deze activiteit maar aan in je agenda, 
want ze is verplicht voor alle schachten!

INFOMOMENT JOBRAISER
Zoals je ondertussen al hoort te 
weten staat IAESTE voor interna-
tionale stages (In het lang Interna-
tional Association for the Exchange 
of Students for Technical Experi-
ence). Om jullie stages aan te bieden 
moeten we echter zelf stages 
zoeken voor buitenlandse student-
en. Om het werk voor ieder te ver-
lichten, zoeken we dus naar zoveel 
mogelijk goede zielen die wel een steentje willen bijdragen 
bij dit ‘zoeken’. Wil je aldus meehelpen aan IAESTE, maar heb 
je totaal geen idee hoe dit mogelijk is, kom dan alvast naar 
dit infomoment! Wat ook wel waard is te vermelden, is dat 
jobraisers sowieso voorrang krijgen op het kiezen van een 
stage, zeker de moeite dus!

OE?
Deze week de laatste 
week van de onderwij-
sevaluatie, en woensdag 
de laatste kans op een 
pannekoek voor wie 
geëvalueerd heeft. Ben 
je trots op je opleiding, 
trots genoeg om 5 min-
uutjes te nemen om de 
OE in te vullen en aan 
te geven wat volgend 
jaar moet veranderen 
om je vakken nog te 
verbeteren? Eén adres: 
www.firw.ugent.be/
studeren/eva/
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 VTK SKIREIS
De skireis gaat dit jaar door van vrijdag 29 januari 
tot zondag 7 februari. Dit jaar gaan we Les Menu-
ires onveilig maken en dit kan reeds voor € 395! Les 
Menuires is een dorpje in de Franse Alpen en maakt 
deel uit van het grootste aaneengesloten skigebied 
ter wereld “Les Trois Vallées”! Met zijn 160 km 
pistes is Les Menuires een skigebied waar zowel de 

meest ervaren skiërs 
en snowboarders, als 
de groenste groentjes, 
aan hun trekken zul-
len komen. Het is ook 
mogelijk om de skipas 
uit te breiden tot het 

volledige skigebied “Les Trois Vallées” dat maar liefst 
600 km pistes telt! Voor elk wat wils dus! Wat zit er 
nu allemaal inbegrepen in deze prijs? Busvervoer, een 
skipas voor 6 dagen (zondagmorgen tot vrijdagavond), 
4 dagen gratis après-ski, heel wat gratis vaten, verblijf 
in een appartement, BBQ, ontbijt bij aankomst, .. De 
inschrijvingen zullen opengesteld worden op dins-
dag 3 november om 19u. Meer informatie op vtk.
ugent.be/skireis!

LATEXLES
Ben je het ook beu dat je 
opmaak in word verprutst 
wordt telkens je een wijzig-
ing maakt, vloek je telkens 
je een wiskundige formule, 
inhoudstabel, referentieta-
bel, ... moet invoegen? Dan 
is LaTeX zeker iets voor 
jou! Deze les gaat immers 
niet over spannende pakjes 
(sorry mannen), maar 
over de opmaaktaal LaTeX 
die je in staat stelt mak-
kelijk grote gestructureerde 
documenten aan te maken. 
Uitermate handig voor ie-
dereen die wel eens in con-
tact komt met het schrijven 
van verslagen, papers of 
zelfs een thesis. Met andere 
woorden: iedere student. 
Afspraak dinsdag 27 okto-
ber aan auditorium A. Als je 
een cursus wil, kan je deze 
bestellen op http://latex.
ugent.be/” .

STUDENTIKOZE OPENING ACADEMIEJAAR 
Wil je de Aula van de UGent eens bezoeken? Wil je 
gratis en voor niets een optreden meemaken van The 
Lunatics? Dat kan: dinsdag 27 oktober is het de 
studentikoze opening van het academiejaar in de Aula. De 
deuren gaan open om 18u30. Na de obligate toespraken 
van wie het voor het zeggen heeft in de Universiteit volgt 
er een optreden van het comedygezelschap The Lunatics 
en een gratis receptie. Inschrijven is verplicht op www.
UGent.be/studentenopening. De bevestiging moet je 
afdrukken en meenemen samen met je studentenkaart.
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VTK NU OOK OP FACEBOOK ONDER DE 
NAAM ‘VTK GENT’
Word lid op deze facebookgroep en word zo closer met al 
het VTK-gebeuren!

FOTO VAN DE WEEK
FOTO VAN DE WEEK

 

FOTO VAN DE WEEK
( inzendingen altijd welkom)

Meer foto’s op vtk.ugent.be > Activiteiten > Fotoboek


