
Dag allerliefste VTK’ers

WiBa zit er eindelijk op en dit  zullen 
we niet onopgemerkt  laten  voorbij 
gaan. Vanavond is er namelijk de 
 WiBa-goliarde waar de eerstejaars een 
extra bonnetje krijgen.  Donderdag 
zal er een heerlijke geur in de  Plateau 
 hangen, woensdag vindt  namelijk de 
 voordoop plaats. Jullie  kunnen  dan 
 allemaal  meegenieten van de schachten 
die jullie allerlei  lekkernijen  proberen te 
verkopen of de zotste  dingen  uitsteken. 
 Volgende week geven we ook een 

 speciale  mannaprijs weg. Je kan een 
date winnen met de meest  begeerde 
vrijgezelle van het  praesidum: Ornella. 
Maar de vrouwen moeten niet treuren 
want ook met onze sportbink Joachim 
mag er een jongedame mee. Dit  viertal 
gaat dus op een heuze duodate, op 
kosten van VTK.

Groetjes
Charlotte en Pieter

 MANNA 4 
 14 oktober -  18 oktober 

19:00 Lopen rond de Watersportbaan Plateau

19:00 Infosessie cv-schrijven   Jozef Plateauzaal

19:00 Voordoop   Citadelpark

19:45 Volleybal try-outs   GUSB 
ma 14/10

di 15/10

21:00 WiBa-goliarde Porter House

do 17/10

woe 16/10

22:00 Oefenmatch basket   GUSB

20:00 Danslessen     Ledeganck



Eindelijk gedaan met puffen en 
zuchten om WiBa: het examen is 
achter de rug! Of de punten goed 
of slecht zullen zijn, is een zorg 
voor later. Na 3 weken van (puur) 
 isolement is het nu tijd voor de 
eerstejaars om terug buiten te 
 komen! Dat wordt beloond met een 
 extra bonnetje voor elke  1e-bacher 
die aankomt voor middernacht! 

Onze teergeliefde doopperiode gaat 
woensdag van start met de  voordoop. 
Tijdens de doopperiode doe  je 
verschillende dingen die je  anders 
nooit zou doen en kweek je een 
hechte band met je  medeschachten. 
Het is iets dat je gewoon eens moet 
meegemaakt hebben. Opgelet: 
e nkel  voor  tweede- of ouderejaars. 

Voel jij jou geroepen om de 
 kleuren van VTK te  verdedigen 
op het  volleybalterrein?  Stuur dan 
als de bliksem een mailtje naar 
  sport@vtk.ugent.be om je in te 
schrijven voor onze oefenmatch 
maandag om 20u in het GUSB. 
Net  als bij basket kunnen zowel 
 jongens als meisjes deelnemen. 

WiBa-goliarde

Volleybal try-out

Doop



Wil je basketten voor VTK? 
Waag dan deze week je 
kans door deel te  nemen 
aan onze oefenmatch  
 donderdag om 22u in het 
GUSB. Je kan je inschrijven 
door een mailtje te sturen 
naar sport@vtk.ugent.be. 

Zoals elk jaar organiseert VTK een 
reeks danslessen voor  jullie!  Dit jaar 
komt daar geen  verandering in en zal 
onze  (Cubaanse!!) lerares  jullie de 
wondere wereld van het  salsadansen 
 leren kennen.  Na deze lessen zullen 
 jullie heer en meester zijn van elke 
 dansvloer met jullie nieuwe moves. 

Infosessie cv-schrijven

Danslessen

Van 1 tot 3 november brengen we onze 
noorderburen een bezoekje in hun 
 pittoreske hoofdstad! Zij het uit  culturele 
 interesse, omdat je het  plaatselijke 
 nachtleven wilt induiken, of gewoon  omdat 
je er even tussenuit wilt, deze citytrip heeft 
het allemaal. Voor €65 voorzien we de 
busreis, twee overnachtingen met ontbijt 
en onbeperkt gebruik van het openbaar 
vervoer. Meer informatie op de website!

Citytrip Amsterdam

Op deze infoavond pogen we tips te 
 verzamelen om jouw CV zoveel mogelijk 
 uitstraling en overtuigingskracht te geven. 
P&G heeft jarenlange ervaring opgebouwd in 
het evalueren van CV’s van laatstejaars en zal 
die kennis met plezier komen doorgeven in 
de Jozef Plateauzaal. Dit event is gekoppeld 
aan de feedback sessie op 23 oktober. Waarbij 
de eerste 100 CV’s persoonlijke feedback van 
een ervaren consultant krijgen! 

Basketbal



 FOTO VAN DE WEEK 

Naam:.................................................................  e-mail:............................................................

 PUZZEL VAN DE WEEK 
Lacrosse Clinic

Deze week doen we eens zot 
met een YoloSudoku.  De 
bedoeling is alle lege vakjes 
in te vullen zodat in elke 
rij en kolom de  nummers 
van 1 tot 5  exact één keer 
voorkomen. Daarenboven 
moeten de cijfers in elke 
blok de uitkomst geven 
in de linkerbovenhoek 
met  correspenderende 
wiskundige  bewerking. 
bijvoorbeeld voor de blok 
linkerboven:  uitkomst 
1 en bewerking -, dus 
 bijvoorbeeld 3 en 2 
 invullen. Tip: maak deze 
puzzel met potlood en 
gom. De winnaar deze 
week is Thomas Bressers. 
Je kan je goudvis komen 
afhalen in VTK Blauw.   


