
Jaargang 2009-2010
Week 29 maart - 04  april

www.vtk.ugent.be
facebook:  ‘VTK Gent’ma

nn
a20

VTKalender

Ma 29/03 
18u00 IFK Tafeltennis 

@ GUSB
19u00 Lopen XL

@ Plateau
20u00 FRiS vergadering én 
verkiezingen       @ VTK Groen
20u00  IFK Minivoetbal 
dames                           @ GUSB
21u00 BEST goliarde

@ Het Parlement
di 30/03
13u00 VTK Stripbib 

@ VTK Rood
17u30 Summer course info-
moment          @ Auditorium K
19:00 IEEE - WELEK robot-
competitie Soldeersessie 
4A/4B                  @ Technicum
Woe 31/03
18u40 Speedtraining 

@ Plateau
20u00   IFK Veldvoetbal 1/2e 
finale              @ Blaarmeersen
don 01/04
20u00 VTK Show

 @ Groenzaal, Sint-Bavo
 

Vrij 02/04
13u00 VTK Stripbib 

@ VTK Rood
20u00 Familiecantus 

@  De Salamander

Zucht, zie mij hier in VTK Blauw eens zitten... De Man-
na schrijven terwijl de lente juist vandaag haar intrede 
in het land heeft gemaakt, valt me zowaar zwaar... 
Inspiratieloos tuur ik naar het scherm, terwijl ik op 
de achtergrond vrolijke kreten hoor van uitbundige 
studenten, die genietend het ene terrasje na het andere 
doen. Wat zou ik nu niet geven om in hun voetsporen 
te staan en onbekommerd naar de Graslei af te zakken 
waar mijn kameraadjes zich momenteel vertoeven?!

Gelukkig kan de zoete overwinning van mijn jaar, de 
derdejaars uiteraard, op de Jaardrink Goliarde me 
enigszins troosten. Maar de smaak van overwinning is 
toch zo verslavend... dus daarom mijn dierbare lezers, 
richt ik mij nu tot jullie: als dochter van een kapitein  
zijnde, weet ik als geen ander dat driemaal scheeps-
recht is; zorg er dus voor dat we die 12-urenloop voor 
de derde keer op rij winnen!!! De woensdag na de 
paasvakantie vindt deze al plaats en laten we hopen dat 
een eendrachtig VTK dan zal zegevieren! 

Bovendien zal ook deze week VTK schitteren op het 
podium! Inderdaad, de snuggeren onder jullie weten 
waarop ik doel; op de fameuze VTK-Show! 

Still loving the i,
Arniii & Yumiii

VerKIeZInGen!
Ander en beter! Te veel vrije tijd? Heb je het gevoel dat je 
nu eindelijk eens iets nuttigs wil gaan doen? Of denk je dat 
jij die feestjes nog veel vetter, die jobfair veel groter en die 
civielkes veel mooier kan maken? Waag dan je kans en schrijf 
je in voor de VTK Verkiezingen! Alle info kan je terugvinden 
op www.vtk.ugent.be/verkiezingen.



de SHOW: THe GOdMOTHer
Aan de jarenlange traditie van de 
VTK-Show zal ook dit jaar niet 
ontbreken. De show gaat door op 
woensdag 31 maart en donderdag 1 
april om 20u in de groenzaal in Sint 
Bavo. Samen met een geweldig team 
van gemotiveerde regisseurs, acteurs, 
dansers, danseressen, muzikanten en 
een heus decor-team, zullen we weer 
voor een ludiek spektakel zorgen 
waarbij de studenten hun beste 
podiumtalenten 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 verhaal 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 zul-
len 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. 

IFK TaFelTennIS
Op maandag 29 maart gaat het Interfacultair 
Kampioenschap Tafeltennis door. De wedstri-
jden 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 supporters van harte 
welkom!
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FriS-vergadering 5
Καλημέρα, σύντροφε 
Vandaag de vijfde FRiS vergadering van het 
jaar en zoals gebruikelijk: 
Iedereen welkom! Vandaag staan o.m. 
feedback over onderwijsevaluatie en de 
UGent FR verkiezingen op het program-
ma. Daarnaast wordt ook de FRiS-coördi-
nator voor volgend jaar verkozen.

BeST GOlIarde
Oh ja, hier is de kickass BEST goliarde 
weer! 
Wa is da nu weer, een Summer Course? Is da 
dan echt zo awesome? Hoe gaat da dan? Klopt 
het dat da amper iets kost? Is da echt voor 
iedereen ofwa? 
Ontdek dit alles en meer tussen pot en pint ti-
jdens de BEST goliarde.  Wie goed oplet, maakt 
zelfs kans om wat gratis drank te scoren!

De 12-urenloop komt steeds dichterbij, en we 
zijn al volop aan het trainen om het HILOK 
weer keihard te verslaan! Maar het moet vooral 
ook leuk blijven, vandaar dat er een DJ-contest 
is voorzien. Elke kring mag een DJ afvaardigen 
en de winnaar mag op het einde draaien om er 
een echt feestje van te maken. VTK zou VTK 
niet zijn als we niet ook hier voor de over-
winning gingen, dus komt Nick Le Roy aka DJ 
Redking onze kleuren verdedigen. Als jullie ver-
zoeknummers hebben kan je die heel eenvoudig 
aanvragen: word fan van hem op Facebook en 
schrijf je verzoek op zijn wall! Je vindt hem op: 
http://www.facebook.com/home.php#!/DJRedk-
ing



SPeedTraInInG
Woensdag 21 april is het weer zover: de dag van 
de 12-urenloop ! Iedere studentenvereniging 
loopt zoveel mogelijk rondjes op het Sint-Pieter-
splein 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 bin-
nenhalen, voor het HILOK. Om ook dit jaar de ti-
tel te kunnen bemachtigen, hebben we weer nood 
aan snelle benen ! Indien je over de nodige aanleg 
beschikt, kom dan zeker af naar de speedtraining 
op woensdag 31/03! Zie de VTK-site!

lOPen rOnd de WaTerSPOrTBaan Xl!!
Na de succeseditie van vorig semester, gaan we op maaandag 29 maart opnieuw 2 
toertjes rond de watersportbaan lopen! Het eerste toertje zullen we op een tempo 
lopen dat iedereen aankan, wie nog wat extra power in de benen heeft, kan versnellen 
tijdens het tweede toertje! Vind je dit toch een brug te ver, pik dan gerust in aan het 
Gusb, of loop gewoon 1 toertje mee! We verzamelen hiervoor om 19u aan de voork-
ant van de Plateau of om 19u15 aan de ingang van het Gusb.
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FaMIlIeCanTUS
Altijd al benieuwd geweest 
naar de drinkcapaciteiten van 
je vader? Vraag je je ook af of 
je moeder thuishoort in het 
cantusgebeuren? Zin om je 
broer en/of zus eens mee te 
sleuren in jouw leefwereld? 
Dan hoor jij thuis op de fami-
liecantus op vrijdag 2/4! Sleur 
je naast familieleden mee en 
bewijs dat onze generatie de 
beste is. Cantuservaring bij de 
familie is niet vereist! 
Via het inschrijvingssysteem 
kan je ook je familieleden 
inschrijven, vergeet dit niet te 
doen! Geile mama’s meebren-
gen wordt ten sterkste aange-
moedigd!

BeST SUMMer COUrSe
Deze zomer worden er weer 55 BEST Summer 
Courses georganiseerd over de gekste onderwer-
pen, in de meest uiteenlopende Europese steden.
Lijkt dit iets voor jou? Don’t be shy! Just apply: www.
BEST.eu.org/student/courses/index.jsp.
Voor meer info kun je terecht op het infomoment 
op dinsdag 30 maart, om 17h30 in aud D.
Hoe appliceer ik? / Wat moet er in zo’n motivatiebrief 
staan? / Wat kost mij dat? / Wie regelt de accomodatie, 

de vlucht, eten, ...? / Is dat ook voor 1ste- 
en 2dejaars? Slechts een kleine greep 
uit de vragen waarop je antwoord 
zult krijgen... Na de algemene uitleg 
kun je bij een hapje en een drankje 
terecht bij ons BESTies om nog eens 
een babbelke te slaan!

De onderwijsevaluaties zijn 
weer bezig:  Asap invullen 
is de boodschap.  Alleen zo 
kunnen we jouw vakken 
beter maken! 
Zeg je gedacht en vul de OE 
buis...



FOTO‘S Van de WeeK
( inzendingen altijd welkom)

Meer foto’s op vtk.ugent.be > activiteiten > 

Winnaars galabalen-
quête
De winnaars zijn de vol-
gende:

-Steven Van Schoor 
 --> fles champagne
-Bert Foré
 --> cinematicket
-Bram De Ruyck  
 --> cinematicket
-Michael Burm -


