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OMG!  Inderdaad, het is moeilijk te geloven, maar het is 
nu eenmaal een feit... Zonder het goed en wel te besef-
fen, is de zevende week van het academiejaar van start 
gegaan! Aaargh, de helft van het eerste semester is al 
achter de rug! In de verte zien we de examens ons al 
ongeduldig opwachten... Maar vooraleer we panikerend 
onze schrale notities in orde  brengen, terwijl we onszelf 
berouwvol beloven om meer naar de lessen te gaan en 
om het tot modelstudent(e) te schoppen, gaan we eerst 
nog een poosje genieten van onze mooie studententijd! 

En wat is een studentenleven nu zonder de traditionele 
doop? De doop is dé afsluiter van  de anderhalve week du-
rende schachtenperiode; een vermoeiende en tijdsopslor-
pende periode maar niettegenstaande boordevol plezier! 
Schachtjes, bereid jullie voor! Want jullie gaan afzien, als de 
beesten, een teentje hier, een teentje daar, jullie meesters die 
gaan feesten, en jullie misschien ook, maar volgend jaar... 

Een kneukeltje trouwens voor al de sporters en suppor-
ters die ervoor gezorgd hebben dat VTK de tweede plaats 
heeft bemachtigd op het IFT! Enkel voor het HILOK 
moesten we het onderspit delven, maar niet getreurd; 
we pakken ze terug op de de 12-urenloop...

Yumi en Arne,
nog steeds boordevol met wilde doopplannetjes...

V T K A L E N D E R

Ma 02 nov
Gans de dag: Zalig tam 
wezen! 

@ Oost west, thuis best

Di 03 nov
19u00 IEEE- WeLeK vangt 
vleermuizen 

@ Technicum
20u00 BEST- AV 3

@ VTK Groen
20u00 Salsa dansles

@ Archiezolder
Woe 04 nov
14u00 DOOP 

@Muynckpark
20u00 Doopcantus 

@ Frontline

Don 05 nov
12u30 VTK Stripbib

@ VTK Rood

17u30 VTKarting Endurance 
@ Flanders Indoor Karting

Wist je dat?

-een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn 
hoofd, en dat hij dan pas sterft door verhongering?
-als je een goudvis lang genoeg in een donkere kamer 
zet, hij wit wordt?



VTK SKIREIS
De skireis gaat dit jaar door van vrijdag 29 januari 
tot zondag 7 februari. Dit jaar gaan we Les Menui-
res 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 zullen 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 dinsdag 3 november om 19u. 
Meer informatie op vtk.ugent.be/skireis!
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DOOPCANTUS
Het zit erop! Na vanavond mogen jullie je laten omdopen van 
vuile schacht tot trotse VTK-commilito. Dit is de avond voor de 
schachten om alle frustraties te verzuipen en te verbroederen 
zoals nooit tevoren. En persoonlijk kan ik geen betere manier 
vinden om dat te doen dan met een vette cantus.
Op deze cantus mogen enkel VTK-gedoopten aanwezig zijn.
De cantus is ook verplicht én gratis voor alle schachten!
Trink, trink, bruderlein trink!

LOPEN ROND DE WATERSPORTBAAN
Maandag 2 november gaan we opnieuw met zijn allen een 
toertje gaan lopen rond de watersportbaan (5 km).
We vertrekken aan het GUSB in een tempo dat iede-
reen aankan, halfweg schakelt iedereen over op z’n eigen 
tempo.
We verzamelen hiervoor om 19u aan de voorkant van de 
Plateau. Wie wil kan ook inpikken aan de ingang van het 
GUSB om 19u15.
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oop en doopcantus!
WELEK VANGT VLEERMUIZEN
Indien je zin hebt om te solderen, kan je op deze avond maar liefst 
twee nieuwe projecten maken. De vernieuwde infrarood ontvanger op 
USB waarmee je je PC kan aansturen vanuit de luie zetel. Daarnaast 
kan je ook een batrader maken om de vele vleermuizen die rond het 
technicum vliegen te detecteren en misschien zelfs te vangen!

STRIPBIB
Heb je over de middag niets te doen?
Is je culturele bagage aan een update toe?
Geen zin in al te zware lectuur?
De VTK Stripbib is je antwoord op al deze vragen!
Spring gerust even binnen op donderdagmiddag in VTK Rood, 
waar je keuze hebt uit ons gigantische aanbod aan exclusieve strips.

POKERTORNOOI
Studenten zouden geen studenten zijn als 
niet graag eens een kaartje leggen. Deze 
keer (op don 12 nov) wordt er niet om 
geld gespeeld, maar wel om enkele mooie 
prijzen. Tijd om al onze konijnenpoten en 
sluwe trukken boven te halen om zo over 
te blijven met het meeste aantal chips en de 
overwinning in de wacht te slepen. Je krijgt 
de kans op 1 rebuy en er zal 1 pauze zijn.
Voor diegenen die niet helemaal zeker 
zijn van de spelregels, zal om 20u30 uitleg 
worden gegeven over de spelregels.
Inschrijven kan vanaf dinsdag 3 november om 19u op de website.

IAESTE INFOAVOND + INTERNATIONAL EVENING
ma. 9 nov. om 20u00 @ Aud. K
Zou je deze zomer graag een internationale stage doen, maar weet je totaal niet hoe dit 
in zijn werk gaat? Dan ben je van harte welkom op deze infoavond! Alvast een beknopte 
uitleg over IAESTE:
IAESTE zorgt er voor dat studenten aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen een in-
ternationale stage kunnen doen. Deze stage kan ook nog eens ingebracht worden voor 
studiepunten, wat ook wel een mooie bonus is (6 studiepunten voor 6 weken). Om in 
aanmerking te komen voor zo een stage moet er echter een (weliswaar niet zo moeilijke) 
applicatieprocedure doorlopen. Deze betreft het A-form t.e.m. het D-form. Hoe deze 
procedure juist in zijn werking gaat, krijg je dus te horen op deze infoavond. Let wel op: 
je kan pas vanaf het einde van je 3de bachelor (of grotendeels einde) op IAESTE-stage 
gaan.

Na de infoavond vindt er ook een ‘international evening’ plaats. Hier zullen de studenten 
die op stage geweest zijn de voorbije zomer hun bestemming even voorstellen. Na deze in-
ternational evening wordt er met zijn allen gezellig naar de goliarde gegaan. Tot maandag!
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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!
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