
V.T.K.

M
A

N
N

A
  9

25
 a

p
r

 -
 1

 m
e

i
V

T
K

a
le

n
d

e
r

ma 25/04   
 19:00 Lopen met de Paashaas GUSB
 20:00 FRiS vergadering 7  Projectlokalen
 21:00   Paasgoliarde      ‘t Parlement
di 26/04
 14:00 175 jaar Ingenieursopleiding Plein Technicum
 20:00 WELEK Robotcompetitie UFO 
don 28/04  
 17:00 Parkpop   Citadelpark 
 

Booya!

De verkiezingen voor het nieuwe praesidium komen er weer aan en 
we zullen het geweten hebben! De komende week zullen we weer 
op vanalles getrakteerd worden in de hal door kandidaten die tot 
het uiterste gaan om verkozen te worden. Bitterballen, hotdogs, kof-
fiekoeken, ... ‘t Is weer allemaal gratuite!
Nog iets gratuite is de viering van 175 jaar Ingenieursopleiding. 
Dinsdag staan er de hele namiddag vette attracties op het plein 
voor het technicum. Uiteraard hoort daar een streepje muziek en 
een goeikope pint bij. ‘s Avonds is er een gratis receptie voor de ge-
lukkigen die ingeschreven zijn op de site, en later op de avond is er 
nog een afterparty met véél gratis bier. Euj!

Lucie en Jeffrey



IFK FINALEDAG
Dé afsluiter van het IFK: de IFK finaledag op maandag 2 mei. Wie gaat er lopen met de 
felbegeerde titel van sportiefste kring van het jaar? Welke kring blinkt uit in welke disci-
plines? Kom zeker onze ploegen aanmoedigen bij het veroveren van de eerste plaats en 
geniet achteraf mee van een vet feestje! 

Afspraak in het GUSB vanaf 18u30!! 

LOPEN MET DE PAASHAAS
Of je nu nog aan het nagenieten bent van Pasen, de Amstel Gold Race of nog maar net 
aan het bekomen bent van een doorgedreven inhaalmanoeuvre om je cursussen door te 
worstelen. Het is sowieso het ideale moment om nog eens een toertje te gaan lopen! 
Mijn glazen bol zegt dat het prachtig weer gaat worden en het is bovendien een zeer 
goede manier om de conditie voor de 12-urenloop nog een tikkeltje bij te schaven. 

We trekken de loopschoenen aan tegen 19u aan de plateau of om 19u15 aan het GUSB! 

PORNOCANTUS
Velen zeggen dat porno de enige manier is 
voor burgies om aan seks te geraken. Uiter-
aard weten wij allemaal beter, maar omdat 
stereotypen nu eenmaal cool zijn, plaatsen 
we de laatste VTK-cantus van dit academie-
jaar volledig in het teken van porno! Spe-
ciaal voor deze unieke gelegenheid halen 
we de porno-codex van onder het stof! Wat 
dat inhoudt, zien jullie de avond zelf wel. 
Kom verkleed in het thema en betaal slechts 
6 euro, anders is het 8 euro.

175 JAAR INGENIEURSOPLEIDING
Om het 175-jarig bestaan van de ingenieursopleiding te vieren, organiseert VTK in samen-
werking met de faculteit een heuse studentenactiviteit op het pleinvoor het technicum. 
Vanaf 14h vinden jullie er bitchin’ attracties en goeikope pintjes. ‘s Avonds is er voor de ge-
lukkigen een gratis receptie en voor wie dan nog niet genoeg gehad, is er een afterparty 
met nog meer gratis drank. Concrete info vind je op de site natuurlijk. Euj!

PARKPOP
Dit jaar is Parkpop aan zijn 3e editie toe! 
Parkpop is een GRATIS festival georgani-
seerd door ons Cultuurteam. Op 28 april 
krijgen 5 bands de kans om hun kunnen 
te tonen aan het grote publiek. Dit jaar zal 
Parkpop worden afgesloten door niemand 
minder dan de Belgische topband MOTEK! 
Twijfel dus niet en kom mee genieten van 
dé VTK-muziekactiviteit van het jaar !

MINIVOETBALTOERNOOI
Naar jaarlijkse traditie organiseert VTK 
een minivoetbaltoernooi. Dit jaar gaat het 
door op 5 mei. Check de VTK-site voor alle 
info en schrijf meteen je team in!
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GEWOONTJES...
We doen al speciaal genoeg de laatste tijd, daarom 
weer eens een doodgewone sudoku. De prijs van deze 
week is niet min: een abonnement op Het Nieuwsblad!
naam:............................................................................
email:.............................................................................
De winnaar van de fles Duvel uit Manna 8 is Dries 
Goudket. Kom ze vlug afhalen in VTK blauw, want ze 
ziet wat af van de warmte...

 

 

WELEK ROBOTCOMPETITIE
Op dinsdag 26 april heeft voor de vierde keer de WELEK robotcompetitie plaats. De finale 
start om 19u00 en zal doorgaan in de foyer van het UFO (Sint-Pietersnieuwstraat, vlak     
naast de brug en het technicum). Het wordt een heuse krachtmeting waarbij verschil-
lende teams hun zelfgebouwde robot een-tegen-een met elkaar laten duelleren. Beide 
robots worden in een cirkel geplaatst en de eerste die er in slaagt om de ander uit de cirkel 
te duwen wint!
Dé avond gezellig te genieten van robot-spektakel bij een drankje of om JOUW favoriete 
robot aan te moedigen! Meer info: http://www.ieeesb.ugent.be/nl/welek/robot/2011 .

12URENLOOP

Volgende week is het zo ver! 
De langverwachte 12-urenloop 
staat op het programma voor 4 
mei! Kom dus deze woensdag 
nog een laatste keer trainen 
met het speedteam, zodat we 
de overwinning ook dit jaar op 
onze naam kunnen zetten! Af-
spraak om 19u aan de Plateau!
Kan je om de een of andere re-
den niet mee komen trainen, 
maar wil je toch graag in het 
speedteam? Stuur dan een 
mailtje naar sport@vtk.ugent.
be, want alle hulp is welkom!

VTKARTING ENDURANCE REVISITED
Aangezien de inschrijvingslijst steeds op minder dan 
20s volstaat, gaan we op 10 mei nogmaals karten in 
Kortrijk. Check de site voor alle info! De inschrijvingen 
gaan open op dinsdag 26 april om 18u. F5’en is dus de 
boodschap als je bij de gelukkigen wil zijn!


