
MANNA 8
9 - 13 November : Civil war 2.0 week

Hey VTK’ers!

De eerste week van de lockdown zit er al 
op en nu is het dus tijd voor de tweede. 
Om het wat lichter voor jullie maken, 
heeft VTK allerlei activiteiten voor jullie 
voorzien en dat is deze week niet anders. 
Join ook zeker onze Discord om mee 
te doen aan verschillende activiteiten 
of allerlei spelletjes. Er zijn hier ook 
studiemomenten voorzien zodat je 
medestudenten je kunnen motiveren om 

(toch eens) productief te zijn. Op sportief 
vlak hebben we strava challenges klaar 
staan. Als je deze tot een goed einde 
brengt en bovenaan de rangschikking 
staat, kan je prijzen winnen! 

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



W i k i s p r i n t : 
Road to Studium

Onze oh zo mooie en handige Wiki 
is en blijft niet zomaar zo mooi en 

handig.

Kom Cursus helpen met het 
onderhouden, updaten en opruimen 
van de VTK Wiki. Zeker archies en 1e 
jaars burgies zijn gewenst aangezien 

hun vakken minder up to date zijn.
Een nieuwe en betere versie van de 
Wiki is in de maak genaamd Studium, 
ook hier zullen we aan werken samen 

met Web&ICT.

Vanaf hoe laat en tot hoe laat je 
meehelpt mag je zelf kiezen, tijdens de 
wikisprint eten en drinken wordt zelfs 

aangeraden.
Naast de goede karma voorzagen we 
normaal gezien eten en drinken voor 
jullie, door de huidige maatregelen 
mag dit niet. Maar niet gevreesd, 
we zijn vastberaden om onze 
begroting te gebruiken en jullie 
toch een mooie vergoeding voor de 
moeite te geven (in deltabonnetjes?). 



Strava challenges
Het verdict is gevallen, het land is in 
lockdown. Samen gaan lopen mag 
niet meer, maar gelukkig hebben we 
allemaal nog een knuffelbuddy! Haal 
deze maar van zijn luie zetel, want 
vanaf nu zullen de routes van Lopen 
door Gent wekelijks in de Strava groep 
‘The Green Armada’ gepost worden. De 
Speedteamtrainingen zullen zowel in 
de Facebook als Strava groep gepost 
worden. Er zal met een puntensysteem 
gewerkt worden waarbij je 1 punt krijg 
voor de loopjes op maandag en 2 
punten voor de Speedteamtrainingen. 
Zet je loopje op Strava met de hashtag 
#VTKloopt en wordt sportiefste loper 
van 2020! Stuur gerust een screenshot 
van jullie loopje naar mij, zodat die 
zeker niet overgeslaan wordt en sluit 
jullie allemaal aan in de Strava groep 
van The Green Armada!

Vanaf week 8 zullen er ook segmenten 
aangemaakt worden op Strava. Per 
week zal er een nieuw segment 
aangemaakt worden in Gent en hebben 
jullie een week de tijd om hierop de 
snelste te zijn! Elke zondag om 23u59 
zullen de drie snelste lopers van het 
segment punten verdienen.

Om het semester af te sluiten en 
jullie harde werk te belonen zal er in 
week 12 een watersportbaanloop 
georganiseerd worden! Deze zal 
vermoedelijk online doorgaan, 
maar meer info daarover komt nog! 
Ondertussen zullen we loopschema’s 
blijven posten die jullie hierop kunnen 
voorbereiden.

Geen puntensysteem zonder prijzen 
natuurlijk! Laat het competitiebeest in 
je boven komen en bovenal : Have fun!



VTKalender 
Maandag 9/11 
 9:00 Lopen door Gent [ONLINE]   Online
 20:00 Impostor goliarde    VTK Discord

Dinsdag 10/11
 19:00 Script sessie VTK show [online]  Online

Woensdag 11/11
 20:00 Webcomité infomoment   Online
 20:00 VTK Sweat Session 1   Online

Donderdag 12/11 
 18:00 Wikisprint: Road to Studium  VTK Discord
 19:00 Speedteamtraining VIII [ONLINE]  Online

Puzzel van de week 
Check zeker de VTK site voor extra info en eventueel bijkomende actviteiten
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De winnaar van vorige week 
is Tibo De Bolle. Proficiat jij 
wint een guidopakket en kan 
deze komen afhalen in VTK 
Pi! 

Deze week hebben we een 
kakuro voor jullie. Stuur je 
oplossing zeker door naar 
communicatie@vtk.ugent.
be. 

naam.........................................

....................................................

e-mail.........................................

....................................................


