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Ma 22/03 
17u30 beBEC     @ Therminal
19u00 Lopen met FRiS

@ Plateau
19u30 IFK volleybal heren 2e 
ronde                         @ GUSB
20u00 ‘t Civielke kommaneu-
ken                      @ VTK Rood
21u00 Jaardrinkgoliarde

@ Het Parlement
21u00 IFK minivoetbal heren 
kwartfinale               @ GUSB

di 23/03
13u00 VTK Stripbib 

@ VTK Rood
19u00 Halftime kaas -en wi-
jnavond               @ Therminal
20u00 FirW RvB debat: Clash 
of the Stuvers           @ Aud E

Woe 24/03
18u40 Speedtraining 

@ Plateau
21u00 Bierbowling 
             @ Overpoort Bowl
 
Vrij 26/03
13u00 VTK Stripbib 

@ VTK Rood

Zondag 28/03
20u30 PV 9    @ VTK Groen

“Rapper Jos”, “Kom op Jos, nog ééntje”, “Hé Jos, we 
staan achter!”, “Jos, géne cola é!”, “Vlug naar de bar”, ...
Dit zijn een legio zinnen die burgie Jos zal mogen 
aanhoren op de fameuze & beruchte jaardrinkgoliarde! 
Menig pintje zal op deze avond verzet worden, men 
moge gerust verkondigen dat de alcoholconsumptie 
een grote piek zal vertonen deze avond!

En nog voor Jos zijn roes kan uitslapen zal de semes-
triële bierbowling al aanvangen! Of je nu een kei bent in 
bowlen of een echte gotenkuiser, de fun is altijd gega-
randeerd! Vraag dit maar aan grootmeesters T. Clau-
waert en C. Schreuer. Voor meer tips kan je je altijd tot 
hen wenden!

Genoeg gebabbeld over dat blonde gerstenat! Deze 
week staat de beBec -voluit belgian BEST Engineer-
ing Competition- op het programma! 10 teams buigen 
zich over een technische uitdaging om er de meest 
ingenieuze oplossing voor te vinden. Kom zeker eens 
kijken!

Natuurlijk mogen we niet vergeten dat de VTK de 
cultuurkennis van vele burgies en archies aanscherpt. 
Volgende week gaat de jaarlijkse VTK-show van start! 
Je kan alvast eens de trailer bekijken op de VTK-site! En 
neem het van mij aan, het smaakt naar meer!

Yumi & Arne,
reeds uitkijkend naar de overwinning van de derdejaars 
maandag! ^^



ParKPOP
Op donderdag 22 april organi-
seert vtk opnieuw het gratis fes-
tival 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 cul-
tuur. 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 ver-

IFK TaFelTennIS
Op maandag 29 maart gaat het Interfacul-
tair Kampioenschap Tafeltennis door. De 
wedstrijden zijn onderverdeeld in dames en 
heren enkel en zullen doorgaan in reeksen 
volgens klassement. Als je zin hebt om mee 
te doen, stuur dan een mailtje naar sport@
vtk.ugent.be! Uiteraard zijn ook de sup-
porters van harte welkom!

lOPen MeT FrIS
Afspraak om 19u aan de Plateau, 19u15 
aan de watersportbaan!
Vandaag wordt het een rondje lopen 
met FRiS. Gezien vandaag de verkiez-
ingsweek van start gaat, is dit de ideale 
gelegenheid om de mensen die jou zul-
len vertegenwoordigen te leren ken-
nen& voor alle kandidaten om al puffend 
nog wat stemmen te ronselen. 

 IFK Minivoetbal Heren Kwartfinale: 
Op 22 maart gaat de kwartfinale door van 
het IFK minivoetbal heren. Onze herenploeg 
neemt het in die kwartfinale op tegen de 
winnaar van FILOLO3 - VLK3. Kom hen aan-
moedigen in het GUSB vanaf 21u!

de SHOW: THe GOdMOTHer
Aan de jarenlange traditie van de 
VTK-Show zal ook dit jaar niet ont-
breken. De show gaat door op woens-
dag 31 maart en donderdag 1 april 
om 20u in de groenzaal in Sint Bavo. 
Samen met een geweldig team van 
gemotiveerde regisseurs, acteurs, dan-
sers, danseressen , muzikanten en een 
heus decor-team, zullen we weer voor 
een ludiek spektakel zorgen waarbij 
de studenten hun beste podiumtal-
enten kunnen laten zien. Centraal dit 
jaar, zoals ieder ander jaar, staan de 
proffen en andere plateau-gangers. 
Hun beste/slechtste trekjes komen 
naar boven in een zelfgeschreven ver-
haal doorspekt met wiskunde, flauwe 
en andere mopjes. Op woensdag zal 
er na de uitvoering een gratis receptie 
zijn en op donderdag kunnen jullie 
gratis binnen op de afterparty. Tickets 
zullen te verkrijgen zijn in VTK Blauw 
en op bepaalde momenten ook in de 
hal van de Plateau! € 4 voor leden en 
€ 5 voor niet-leden. Met je ticket kan 
je ook een gratis consumptie krijgen 
op de afterparty. 
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SPeedTraInInG
Woensdag 21 april is het weer zover: de dag van 
de 12-urenloop ! Iedere studentenvereniging 
loopt zoveel mogelijk rondjes op het Sint-Piet-
ersplein om op het einde van de dag bekroond 
te worden tot snelste kring van Gent ! De voor-
bije 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 speed-
training op woensdag 17/03! Meer info vind je op 
de VTK-site

BIerBOWlInG
Kan je wel een pintje ver-
zetten, maar zoek je bij het 
bowlen steevast de goten 
op? Of gooi je de ene strike 
na de ander, maar zie je 
al dubbel na twee pintjes? 
Behoor je tot één van beide 
categorieën, of zit je ergens 
daartussen, kom dan zeker 

af naar de bierbowling! Eén paar schoenen, twee 
spelletjes en liters bier voor de luttele prijs van € 10! 
De inschrijvingen gaan open op 16/03 om 19u. Prijs: 
€10.0 lid, €18.0 niet-lid. 

IFK VOlleYBal Heren
Op 22 maart verdedigen onze volleybal heren onze 
kleuren! VTK 1 speelt in poule 1 tegen VLK en WINA; 
VTK 2 neemt het in poule 2 op tegen VEK en VRG. Kom 
ze aanmoedigen vanaf 19u30 in het Gusb! 

JaardrInKGOlIarde
Het staat in de boeken ge-
schreven: “Op maandag 22 
maart zal de bierconsumptie 
in Het Parlement te Gent een 
serieuze piek kennen”.
Reden hiervoor? De tijd is 
aangebroken voor onze 
fameuze jaardrinkgoliarde!! 
Elke, competitief ingestelde 
aanwezige zal zich daar een 
stuk in zijn botten drinken 
om de eer van zijn/haar jaar 
te verdedigen. En laat er 
geen twijfel over bestaan: het 
derde jaar zal met de vingers 
-of nee, wat zeg ik, met de 
handen! - in de neus zegevie-
ren! 
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Deze zomer worden er 
weer 55 BEST Summer 
Courses georganiseerd 
over de gekste onderwer-
pen, in de meest uiteenlo-
pende Europese steden.
Lijkt dit iets voor jou? 
Don’t be shy! Just apply...
www.BEST.eu.org/stu-
dent/courses/index.jsp

FOTO‘S Van de WeeK
( inzendingen altijd welkom)

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


