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VTKalender

Ma 19/04 
08u00 Paashaas in de Plateau

@ Plateau
19u00 Lopen met cultuur

@ Plateau
20u00 FRiS-vergadering 6

@ VTK Groen
21u00 Shotjesgoliarde revis-
ited           @ Het Parlement
23u59 Bekendmaking deelne-
mers verkiezingen 

@ Het Parlement
di 20/04
06u00 Start verkiezingscam-
pange                       @ Plateau
19u00 IEEE WELEK robot-
competitie soldeersessie 5A

@ Technicum
Woe 21/04
09u00 12-urenloop 

@ Sint-Pietersplein
17u00 FK Knock-out 

@ Home Vermeylen
19u00 IEEE WELEK robot-
competitie soldeersessie 5B

@ Technicum
don 22/04
17u00 Parkpop 

@ Amfitheater Citadelpark
 

Vrij 23/04
18u00 KVIV Young Potential 
Weekend  @ Duinse polders

Beste VTK-ers!

De paasvakantie is reeds voorbijgevlogen en dit betek-
ent maar 1 ding: nu onze cursussen al volgefluoriseerd 
zijn -eventjes komt er een vleugje stress in mij te boven, 
denkende aan de talrijke blanco pagina’s van mijn cursus-
sen- is het tijd voor grootste, beroemde, fenomenale VTK-
activiteiten waar gans België over fluistert. Reeds voor de 
paasvakantie was VTK in de weer om de 12-urenloop en 
Parkpop voor te bereiden!

Beste leden, bij deze een welgemeende oproep! Kom de 
eer van VTK vertengenwoordigen op de 12-urenloop! 
HELP  VTK NAAR DE OVERWINNING EN KOM EEN 
TOERTJE LOPEN! Beloofd, liters studentennat zullen 
vloeien als we winnen! Ook loont het de moeite om eens 
te komen kijken, er wordt gefluisterd dat VTK met het 
grootste en leukste standje op de proppen komt!

Na de 12-urenloop zul je allerminst in een zwart gat val-
len want cultuur zorgt -alweer- voor meer cultuur! Don-
derdag wordt het citadelpark omgetoverd tot een groots 
festival. Menig bandje zal daar het beste van zichzelf geven, 
kom dat gewoon zien!

En ja, bijna vergeten, de laatste 4 manna’s worden prijzen-
manna’s! Vul de sudoku in en deponeer hem in de doos 
van VTK-blauw! Deze week krijgt de winnaar veel lekkers, 
maar we onthullen nog niet wat!

Dromend over een overwinning op de 12-urenloop,
Arne en Yumi

MAANDAG 19/04:
DE PAASHAAS KOMT 
NAAR DE PLATEAU!



ParKPOP
De 12-urenloop is nog maar 
net voorbij, of we staan weer 
klaar met een geweldig evene-
ment:
VTK Gent presenteert: Park-
pop 2010!
Om jullie nog meer te laten 
genieten van onze zalige bands, 
zal alle drank ook aan studen-
tikoze prijzen worden wegge-
geven, en bovendien is dit fes-
tival gratis!
Kom dus zeker de eerste fes-
tivalsfeer opsnuiven als laatste 
toemaatje voor de examens 
weer beginnen!
Na een moeilijke keuze tussen 
de verschillende bands die zich 
kandidaat stelden, is dit onze 
selectie geworden:

17u00: Friends of Paul
18u00: Charlie Fields
19u00: Studmuffin
20u00: Inner Monologue
21u00: The dole
22u00: Painted Motion
23u00: Mrs. Goldfinger
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oensdag 21 april!

lOPen MeT CUlTUUr
Afspraak om 19u aan de Plateau, om 19u15 aan 
de watersportbaan!

VerZOeKPlaTen dJ-COnTeST 
12-UrenlOOP
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 overwinning gin-
gen, dus komt Nick Le Roy aka DJ Redking onze 
kleuren verdedigen. Als jullie verzoeknummers 
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.face-
book.com/home.php#!/dJredking
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Wie alleen of met twee eens 
een sportieve uitdaging wil 
aangaan is op 27 april aan 
het juiste adres op de VTK 
Studentenduatlon!
Het betreft een wedstrijd van 
4 km lopen, 20 km fietsen 
en terug 3,5 km lopen. Het 
loopgedeelte gaat door op 
het domein Blaarmeersen, 
het fietsgedeelte rond de 
watersportbaan. Er worden 

vele mooie prijzen uitgedeeld in de drie verschillende 
categorieën: heren, dames & duo’s. Bij de duo’s neemt 
één persoon het loopgedeelte voor z’n rekening, de 
andere het fietsgedeelte. De deelnameprijs bedraagt 
€5 per persoon. Hierin is reeds een t-shirt en spon-
sorpakket inbegrepen. Het te verdelen prijzengeld 
heeft een waarde van meer dan € 1500. De wedstrijd 
staat zowel open voor competitiebeesten als recre-
anten. Voor vragen, opmerkingen of problemen kan je 
steeds terecht op sport@vtk.ugent.be. Inschrijven via 
de website!



12-UrenlOOP
Vorig jaar won VTK de 12-urenloop. 
Dit jaar willen we uiteraard opnieuw 
heel Gent laten weten hoe sportief 
we wel zijn. Laad dus even de batte-
rijen op, laat de adrenaline door je ad-
ers stromen en kom in een explosieve 
mix van kracht en snelheid tonen hoe 
razendsnel je wel bent! Uiteraard 
worden de snelste rondjes beloond. 
Uitrusten met een drankje en een ver-
snaperingetje kan in onze megagrote 
en gezellige tent.
Dit jaar zal de setting iets anders zijn; 
aan de buitenkant van het te lopen 
rondje kan je de loperstenten van de 
verschillende faculteiten vinden, aan 
de binnenzijde wordt een fakbardorp 
ingericht. VTK zal daar nog meer ac-
tiviteiten voorzien waar je alweer veel 
leuke prijzen kan winnen, oa een fit-
ness jaarabonnement ! Om op ieder 
moment voldoende volk te hebben 
én om een voorsprong uit te bouwen, 
voorzien we ook een Speedteam.
Het Speedteam houdt in dat:
(a) we zeker zijn dat je op bepaalde 
uren zult aanwezig zijn
(b) je wel enkele snelle rondjes kan 
neerzetten
(c) eeuwige roem en glorie de jouwe 
zullen zijn!!!
Interesse om tot het Speedteam te 
behoren? Mail naar 
sport@vtk.ugent.be.
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SHOTJeSGOlIarde
reVISITed!!!

Na het grote succes van de shotjesgo-
liarde in het eerste semester, voelen de 
festoren zich moreel verplicht hier een 

vervolg aan te geven. Ook tijdens deze editie 
blijven de shotjes ons aan spotprijzen om de 
oren vliegen. Leg dus maar een goeie fond en 
kom afzakken naar het parlement!
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de Ghent University truien zijn bin-
nen en af te halen bij VTK Pi!!!

InFOSeSSIe aFGeSTUdeerden
Op dinsdag 27 april, organiseert KBC sa-
men met HUDSON een infosessie naar alle 
afstuderende studenten! De bedoeling is dat 
zij ons praktische tips gaan geven voor na ons 
afstuderen oa. : ‘Wat moet ik administratief 
regelen? Zelfstandig worden? Solliciteren?’ Op 
deze avond zelf geeft KBC ook een GSM, 3 
Werchter tickets en cinematickets weg onder 
de aanwezigen!
Waar? Auditorium 1, Hoveniersberg
Start? 19u
Wil jij graag komen? Vul dan het inschrijvings-
formulier in, in bijlage, en mail dit terug naar 
tiny.dewaele@kbc.be (studentenadviseur 
KBC).



FOTO Van de WeeK
( inzendingen altijd welkom)

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

PRIJZENPRIJZENPRIJZENPRIJZENPRIJZEN!

Geef je opgeloste sudoku samen 
met naam en e-mail af in 
VTK-blauw en je maakt kans op 
een fantastisch lekkere prijs! 

NAAM:
............................................................................
VOORNAAM:
............................................................................
E-MAIL:
............................................................................
RICHTING::
............................................................................


