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VTKalender
Ma 8/03 
17u30 IFK Badminton 

@ GUSB
19u00 Lopen met WEB/ICT        

@ Watersportbaan
20u00 Best AV 8 

@ VTK Groen
21u00 Champagnegoliarde 

@ ‘t Parlement
di 9/03
13u00 VTK Stripbib 

@ VTK Rood
19u00 IEEE-WELEK robot-
competitie soldeersessie 2A

@ Technicum
20u00 Halftime cantus

@ Frontline
Woe 10/03 
08u00 Jobfair @ ICC Ghent
19u00 Speedtraining 

@ Blaarmeersen
19u00 IEEE-WELEK robot-
competitie soldeersessie 2B

@ Technicum
20u00 Squashtoernooi 
heren        @ Blaarmeersen
20u00 IFK veldvoetbal 1/4 
finale                     @ RUSS
Vri 12/03
13u00 Stripbib 

@ VTK Rood
Zat 13/03
10u00 Infodag Burgerlijk 
Ingenieur

Hier zit ik dan, tussen het blokken door (welke prof haalt 
het in godsnaam in zijn hoofd om zo vroeg een test af te 
nemen), met een lekker geurend kopje koffie dit man-
natekstje neer te pennen.

Gebrek aan inspiratie doet me wegdromen naar betere 
oorden waar champagne in overmaat geconsumeerd 
wordt i.p.v. koffie.  Van champagne gesproken, voor de 
gelegenheid hebben we de goliarde omgedoopt tot cham-
pagnegoliarde. Zo kunnen de meer decadent geaarde 
burgies ook eens uit hun kot komen!

Even terzijde, wist je dat er ook champagnebier bestaat? 
Mmmm, bier! Het schiet me plots te binnen dat de in-
schrijvingslijst voor de halftimecantus geopend is! Derde-
jaars, laat die cursus één avondje liggen en geef je over aan 
dat blonde studentennat! Halftime=beertime! En voor ik 
het vergeet te zeggen, bereid jullie voor op meer halftime!

Opnieuw nip ik eventjes aan mijn -inmiddels bijna lege- 
potje koffie en terwijl ik dit doe valt mijn oog op de post-
er van de jaarlijkse Jobfair. Het hoeft niet meer gezegd 
te worden dat dit HET evenement is voor laatstejaars. 
Immers, een 60-tal bedrijven zullen aanwezig zijn!

Soit, mijn pauze is -alweer veel te rap- om en mijn potje 
koffie is op. Vlug nog 10 pagina’s in mijn hoofd rammen 
om dan om 20u mijn training aan te vangen! Het IFK 
badminton is dan ook in aantocht!

Arrividerci!
Yumi & Arne



VTKledij: WeGenS SUCCeS VerlenGd!
Aangezien er blijkbaar veel geïnteresseerden zijn 
verlengen we ons aanbod nog even! Tot vrijdag 
12 maart kun je aan de cursusdienst nog steeds 
‘Ghent University’-truien passen en bestellen in 
verschillende kleuren en maten, met of zonder het 
VTK-embleem. We kunnen deze truien aanbieden aan 
de voordeelprijs van € 30. Verder kun je ook VTK-t-
shirts kopen en meteen meenemen voor de spotprijs 
van € 5. Nog eens, zodat je het niet meer vergeet, de 
openingsuren van VTK Pi:

Maandag: 
11u30-12u30, 
Dinsdag en 
woensdag: 
17u30-18u30, 
Donderdag 
en vrijdag: 
12u30-13u30

IFK BadMInTOn
Vandaag, maandag 8 maart, gaat het IFK badminton 
door! Heren enkel (niet geklasseerd) om 17u30. 
Dames enkel (zowel niet geklasseerd als gek-
lasseerd) om 18u30. Heren enkel (geklasseerd) 
om 19u30. Dubbels (heren-dames-gemengd) om 
20u30. Een speler/speelster kan slechts aan één 
dubbeltoernooi deelnemen. Er wordt gespeeld in 
reeksen volgens klassement. 

Wat fair? JOBFaIr!!!
Ondertussen begint het bij jou 
waarschijnlijk te dagen in welke 
richting je jouw nakende pro-
fessionele carrière wil sturen. 
Maar voor hetzelfde geld weet 
je dat helemaal nog niet; dat is 
eigenlijk niet meer dan nor-
maal.  
In beide gevallen krijg je op de 
jaarlijkse VTK Jobfair de mo-
gelijkheid in persoonlijk con-
tact te treden met de bedrijven 
die jou het meest interesseren 
en na te gaan of je je kan vinden 
in de heersende bedrijfscultuur.
9u - 13u55: Bedrijfspresentaties
13u30 - 18u: Job Fair met stan-
denDeze activiteit staat open 
voor ingenieurs uit beide mas-
terjaren! Als voorlaatstejaar 
kan je je gerust komen infor-
meren over de mogelijkheden 
bij de verschillende bedrijven. 
Ze zullen je even graag zien ko-
men en met plezier je vragen 
beantwoorden. 
Alle info is terug te vinden op 
www.vtkrecruitment.be

ParKPOP
Op donderdag 22 april organiseert vtk opnieuw 
het gratis festival parkpop dat 
plaats zal vinden in het citadelpark. 
Op dit festival krijgen een aantal 
bandjes de kans om op te treden 
voor een groot publiek! Zit er in 
jouw bandje minstens 1 burgie/
archie, geef dan zeker je demo 
binnen in vtk blauw bij cultuur. Uit 
de inzendingen zullen 5 à 6 bandjes 
geselecteerd worden die op 
parkpop mogen optreden. Je kan 
je demo ingeven tot 26 maart en de bandjes zullen 
persoonlijk verwittigd worden voor de paasvakantie.



SPeedTraInInG
Woensdag 21 april is het weer zover: de 
dag van de 12-urenloop ! Iedere stu-
dentenvereniging loopt zoveel mogelijk 
rondjes op het Sint-Pietersplein om op het 
einde van de dag bekroond te worden tot 
snelste kring van Gent ! De voorbije jaren 
heeft het VTK deze titel telkens kunnen 
binnenhalen, voor het HILOK. Om ook 
dit jaar de titel te kunnen bemachtigen, 
hebben we weer nood aan snelle benen 

! Indien je over de nodige aanleg beschikt, 
kom dan zeker af naar de speedtraining ! 
Meer info vind je op de VTK-site

algemene Vergadering 8
Zin in een buitenlandse ervaring? Zin om iets te 
organiseren? Zin om een handje toe te steken 
bij ons BESTies?...of ben je gewoon eens cu-
rieus? Kom dan gerust eens af naar onze AV! 
Meer info? beBeC.be

CHaMPaGneGOlIarde
Met heimwee kijken we terug op 
het Galabal der Ingenieurs. Om toch 
een beetje tegemoet te komen aan 
dat melancholisch gevoel, is het deze 
avond Champagnegoliarde. Aan een 
goede prijs - een stuk goedkoper 
dan op het galabal zelf- kunnen jullie 
daar een fles champagne kopen. En 
uiteraard kan die fles vergezeld wor-
den van een goede sigaar. Kom dus 
gewoon decadent doen vanavond in 
het Parlement!

lOPen MeT WeB en ICT
WEB & ICT toont zich van hun sportiefste kant! 
We lopen een half rondje om dan 5 minuten tegen 
elkaar Counter Strike te spelen. Daarna wordt 
de ronde hervat! Nee grapje, maar we kunnen al-
vast verklappen  dat er een fameuze surprise sta-
at te wachten! Afspraak om 19u aan de plateau 
of om 19u 15 aan de watersportbaan! Be there! 

IFK Veldvoetbal 1/4 finale
Op 10 maart gaat de 1/4 finale 
door van het IFK Veldvoetbal 
heren. Onze herenploeg neemt 
het in die 1/4 finale op tegen 
VRG2. Kom hen aanmoedi-
gen in het RUSS vanaf 20u!

HalFTIMe aCTIVITeITen!
Derdejaars! We zitten al halver-
wege onze studies en dat moeten 
we vieren! Daarom zijn er speciaal 
voor ons 3 spetterende activit-
eiten georganiseerd! 
di 09/03: Franse Cantus! 
di 16/03: aIG Bowling! 
di 23/03: Kaas- en wijnavond!
Haast je met jezelf in te schrijven, 
want de plaatsen zijn beperkt! 
Verdere informatie kan je vinden op 
vtk.ugent.be!
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FOTO Van de WeeK
( inzendingen altijd welkom)

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


