
MANNA 21
22-26 April:  Week van het SpeedTeam

Dag liefste VTK’ers

Na 2 weekjes ontspannen, beseffen 
hoeveel schoolwerk je nog moet 
inhalen, zijn we terug.  Deze week 
staat het SpeedTeam centraal. 
Vele sportactiviteiten zorgen 
ervoor dat alle lopers zich nogmaals 
goed kunnen voorbereiden voor 
de langverwachte 12urenloop. Het 
concept is straightforward dus ik 
bespaar jullie van de uitleg.

Naast het vele sporten is het ook een 
topweek op cultureel vlak. Donderdag 
kan iedereen vanaf 17u genieten van 
het gratis festival Parkpop. Deze 
speciale editie zal doorgaan op de 
Kouter. Ook de befaamde burgieband 
Blanc zal er zijn. Hopelijk zien we jullie 
daar allemaal !
xoxo
Dario en Iris

 VTK Show: The Great GatsBie



Eindelijk, na al die verschillende ‘interessante’ presentaties door die 3 deernes 
van Sport is het bijna zo ver, nog 7 nachtjes slapen tot het grootste Sport 
evenement van het studentikoze Gent.
Maar met slapen alleen kunnen we de 12urenloop uiteraard niet winnen! Daarom 
voorziet VTK Sport samen met de SpeedTeam coaches de ultieme laatste 
voorbereingsweek: De Week van het SpeedTeam!

Op maandag zal ons traditioneel toertje rond de Watersportbaan uitgebreid 
worden met een ommetje door de Blaarmeersen!
Na een dag je rusten zullen we ons woensdag een uurtje wagen aan CrossFit in de 
Blaarmeersen, daarna kan je aansluiten bij de Bumperball (inschrijving+betaling 
verplicht) of gewoon verder chillen met de overblijvers van het SpeedTeam.
We sluiten uiteraard af met onze laatste SpeedTeam Training, waar we ook de 
SpeedTeam t-shirts uitdelen aan iedereen die zich laat testen op de 340m!

Zoals jullie misschien wel weten voorzien we dit jaar ook prijzen (lasergame, 
kayak, jumpsky ...), deze week vallen er extra punten te verdienen: MA (+1), WOE 
(+1), DO(+2), MA+WOE+DO(+8)

Veel loopplezier!

Week van het SpeedTeam



Ook dit jaar komt er een nieuwe topeditie van Parkpop aan! We verwachten 
jullie allemaal op 25 april op de Kouter voor goeie muziek, een frisse pint, lekkere 
pasta en een goed feestje! Er zal genoeg randanimatie voorzien worden door 
onder andere Pepsi, Lipton en Q-music. Wie weet win jij wel een golden ticket 
voor de Q-world tour? Met deze line-up kan het alvast niet fout lopen!

- Flying Rhinos
- Blanc (Xander is single)
- Danny Blue And The Old Socks
- Lagüna
- The Calicos

We verwachten jullie op de Kouter tussen 17u00 en 23u00!

Parkpop

Klaar voor een zoektocht? Vanaf dinsdagochtend kan die starten. In ons 
geliefd  Plateaugebouw en het verre Technologiepark zullen paaseitjes 
verstopt worden. Per site zijn er ook 2 speciale chocoladefiguren 
te vinden, die leveren een extra prijs op! Hoe kan je die herkennen?  
Zie deze foto en er zit een briefje in voor verdere instructies. Happy Hunting!

Zei iemand iets over paaseitjes?!



Proficiat Jules De Waele, je 
hebt een zak paaseitjes én 
een VTK sjaal gewonnen.  
Je mag die vanaf dinsdag komen 
halen in blauw. Steek de opgeloste 
Manna binnen in Blauw voor woens-
dagmiddag en win een supercoole 
prijs!

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

Puzzel van de week 

Wat is de juiste oplossing ? .............................................

Ruben van VTK Sport is een echte atleet, hij 
kan oneindig veel springen. Jammergenoeg 
is hij ook steeds meer vermoeid na iedere 
sprong, en na iedere sprong kan hij maar voor 
de helft zo ver springen. Tijdens het versprin-
gen springt hij de eerste keer een afstand van 
5m, zijn 2de sprong 2,5 meter en zo verder. Na 
hoeveel sprongen heeft Ruben 10m afgelegd?

Maandag 22/04   

 19:00 Lopen rond de watersportbaan  GUSB   
 21:00 Game of thrones Goliarde   Delta  

Dinsdag 23/04

 20:00 BEST AV11     The Foundry 
 19:00 FRiS vergadering 6   Simon Stevin 
 18:30 Kommaneuken ‘t Civielke 5  VTK Groen

Woensdag 24/04

 19:00 Crossfit + Chill    Plateau    
 19:00 IAESTE AV11    VTK Groen 
 20:00 Bumperball    Blaarmeersen 
 20:00 Schlager kantoesh   Delta 

Donderdag 25/04 
 17:00 Parkpop     Kouter  
 19:15 SpeedTeam Training IX   Plateau   
 

VTKalender 


