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Agenda ontspanning

ACTIVITEITEN

Maandag (21/4)
23u00-00u00

Happy Hour

‘t ElixIr

Bedrijfspresentatie ASML

TTI

VTK Bureau 9

BOKU 4.20

Ondernemerschap aan de KULeuven -Infoavond

To Be Announced

Tesla Motors

Aud.200M 00.06

Basement Beats

Waaiberg + ’t ElixIr

Theokot GESLOTEN

Theokot

10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-13u45

Cursusdienst open

Theokot

Theokot open

Theokot

Dinsdag (22/4)
20u00-...
Woensdag (23/4)
12u45 - 14u00
19u30-...
Donderdag (24/4)
17u00-19u00
22u00-...

Agenda serieus

ACTIVITEITEN

Maandag (21/4)
Dinsdag (22/4)

Woensdag (23/4)
10u30-14u30
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Donderdag (24/4)
10u30-14u30

Theokot open

Theokot

12u30-14u00

Cursusdienst open

Theokot

18u00-19u30

Cursusdienst open

Theokot

Theokot open

Theokot

Vrijdag (25/4)
10u30-14u30

Woordje van de praeses

Paasvakantie ex, damn dat ging weer snel. Wat ik allemaal heb uitgestoken?
Geleerd, aan het T-woord gewerkt, op geniaal praesidiumweekend gegaan en
vooral ook: koers gekeken! Vooral voor dat laatste moeten een aantal van mijn
burgievriendjes mij ondertussen wat haten, want ik heb de slechte gewoonte om
actief op twitter te zitten tijdens zo’n wedstrijden. En als het dan top edities zijn zoals
dit jaar, dan kunnen er wel eens heel wat tweets op mensen hun wall verschijnen.
Maar op die manier heb ik dan weer algemene sportkennis overgebracht, wat altijd
van pas kan komen tijdens de sportronde op een VTK quiz (hint, hint). Enfin, u
merkt het ondertussen al: ik heb niets nuttigs te vertellen deze week, op naar de
laatste rechte lijn van het semester (en Amstel, Waalse pijl en L-B-L natuurlijk).
Robin (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice

Paasvakantie! Mooi weer, pintjes drinken en niks doen! Of toch? Ondertussen is me
al wel duidelijk dat de naam “paasvakantie” een beetje misleidend is. Maar “paastwee-lesvrije-weken-om-uw-cursussen-bij-te-werken-of-te-thesissen” ligt uiteraard
net iets minder goed in de mond. Dat gezegd zijnde, moet ik eerlijk toegeven dat
ik me deze paasvakantie wel degelijk een weekendje lustig heb kunnen amuseren
met ons Fuse-praesidium. En weer moest ik vaststellen dat ik die kerels en meiden
stuk voor stuk geniaal vind. Andere vaststellingen van deze ontspanning in tijden
van thesisstress: in Limburg tieren de kebabzaken nog weliger dan in Leuven, een
“gezellige chalet” is een (mooi gekozen) verbloeming voor een barak en pintjes met
banaanlikeur zijn absoluut niet te drinken.
Weetje van de week: een vergiet is een zeer onstabiel hoofddeksel. Probeert u het
zelf maar eens!
Jeroen (vice@vtk.be)

Activiteiten

Basement Beats
Nog een zot laatste feestje voor we scepter doorgeven aan de opkomende ploeg.
Samen met Apolloon toveren we de Waaiberg, ‘t ElixIr en de Sportzak om tot een
feestkelder van jewelste. 3 zalen, 1 feestje!
Inkom: €2/3 (l/nl)
Activiteiten (activiteiten@vtk.be)
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Bedrijvenrelaties

Bedrijfspresentatie ASML
Op 22 april om 20u komt ASML zichzelf voorstellen in het Thermotechnisch instituut.
ASML is een high-tech bedrijf, gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van
lithografiemachines voor de productie van chips. Ze zijn op zoek naar getalenteerde
ingenieurs om hun team te versterken.
Uiteraard wordt de presentatie afgesloten met een receptie!
Gelieve je in te schrijven via on.vtk.be/asml
Ondernemerschap aan de KULeuven -- Infoavond
Ben je ondernemend ingesteld? Ben je bezig met een ondernemend project? Ben
je van plan een eigen bedrijf(je) op te richten, of ben je geïnteresseerd deel uit te
maken van een ondernemend team?
Kom dan zeker langs op 23 april voor een overleg waarin Ondernemerschap aan
de KUL meer in detail wordt uitgelegd en waar we graag jouw input hierop zullen
meenemen, evenals alle zaken m.b.t. ondernemerschap die je graag kenbaar wil
maken.
Gelieve je op voorhand via deze form te registreren:
https://vtk.be/nl/form/index/3360/
Meer informatie omtrent de locatie zal binnekort bekend worden gemaakt.
Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)

Cursusdienst

Net zoals de vakantie ten einde is gekomen, zullen ook de reservaties van de
boeken ten einde komen!
Daarom als je nog graag een boekje of 2 wilt bestellen moet je dit doen voor vrijdag
25 april, dan wordt er voor een laatste keer bijbesteld!
Ook wilt CuDi graag nog eventjes kunnen paljassen voor te beginnen studeren en
daarom zijn wij vanaf na de paasvakantie minder vaak open. Check dus zeker de
site voor de openingsuren.
Ps. Kom donderdagavond naar CuDi want dan staat er wat lekkers achter den
toog! ;)
Cursusdienst (cursusdienst@vtk.be)

Theokot

De paasvakantie is jammer genoeg weer voorbij gevlogen. Om in de
vakantiestemming te blijven verkopen we ijsjes deze week! De laatste dagen liep
er ook een haas rond het theokot te sluipen... Dinsdag allemaal welkom om uit te
zoeken wat hij daar wel niet heeft achter gelaten!
Theokot (theokot@vtk.be)
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Revue
Tijdens de vakantie zullen de proffen weliswaar nog wel grappige uitspraken doen, maar
dan enkel tegen man- of vrouwlief. Dus hebben we voor deze editie in ons eigen arsenaal
getast. We hebben dit jaar namelijk intern een lijstje van klaarblijkelijk slechte pick up lines
aangelegd. We ontraden met klem het gebruik van volgende zinnen:
Geprobeerd na één van onze voorstellingen: “Hey, als ge nog eens ergens hard 		
mee wilt kunnen lachen, heb ik misschien iets voor u.”
Tijdens de les merkte een bevallig subject op: “Pff, hier komt maar geen eind 		
aan.” Foute reactie: “Amai, euhm... moet ík u anders aan uw einde helpen?”
Nog eentje van de decembermaand: “Dayum, mijn mama zou me geen twee keer
moeten vragen om ú te versieren zenne.”
Tegen geeuwend meisje: “Yup, dat is wel groot genoeg.”
Revue (revue@vtk.be)

Varia

10th Symposium - Evolutions in Power Engineering: Protection of Future
Power Systems
De IEEE Student Branch Leuven organiseert voor de tiende maal het jaarlijkse
symposium “Evolutions in Power Engineering”, met als onderwerp dit jaar
“Protection of the Future Power System”. Presentaties worden gebracht door
gerenommeerde power system protection experts uit de industrie. Achteraf is er
mogelijkheid voor een discussie tijdens de receptie. Het symposium vindt plaats op
donderdag 24 april om 14u in Auditorium Tweede Hoofdwet in het thermotechnisch
instituut. Deelnemen is gratis, registratie kan gebeuren via onze website.
IEEE SB Leuven (www.ieee-sb-leuven.be)
Drupal-oprichter en Belgacom-directielid spreken in Leuven
Voor de vijftigste verjaardag van Wina staat op 23 april (20u) een lezing op het
programma in teken van IT (in het Thermotechnisch instituut). Dries Buytaert en
Bart Van den Meersche komen die dag spreken over hun vele ervaringen.
Dries Buytaert is informaticus (met Antwerpse en Gentse diploma’s) en is vooral
bekend als grondlegger van Drupal en als CTO van Acquia. Zo werkte hij mee
aan de website van het Witte Huis. Bart Van den Meersche is wiskundige
(afgestudeerd in Leuven) en maakt tijd vrij in zijn drukke agenda om te vertellen
over zijn carrière als onder meer voormalig CEO van IBM België en als huidig lid
van het directiecomité van Belgacom.
Alle geïnteresseerden zijn welkom, ook voor een extra lezing die Dries Buytaert zal
geven in het departement Computerwetenschappen. Het departement maakt de
komst van Dries Buytaert mogelijk. Graag inschrijven op
http://lustrum.wina.be/
Tim Wouters
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Soireé Technique on Big Data
Next week Tuesday 29th of april at 20h00 the next Soireé Technique on Big Data
will be held at the auditorium of Computer Science.
There will be three speakers, each talking about their expertise in big data. The
presentations will cover both the current academic research and the practices used
in industry. We have 2 speakers from the KU Leuven, prof. Hendrik Blockeel from
the Department of Computer Science and prof. Jan Aerts from the department of
ESAT. From the industry, there will be Tine Van Dyck from SAS. SAS is the market
leader in advanced analytics software. SAS software is used by 79 percent of the
fortune 500 companies and therefore our speaker can give some insight on Big
Data in the industry.
The lecture will start at 20h00, each presentation will take about 30 minutes.
After the presentations there will be a small panel discussion with the speakers.
Afterwards, there is a small reception in the foyer to meet and talk to the speakers.
Registration is required at the website www.ieee-sb-leuven.be/bigdata2014
At this website you can also find additional information about the soireé technique.
Wout Meskens (wout.meskens@student.kuleuven.be)
Tesla Motors
Tesla Motors komt naar Leuven! Om 17u starten we met een lezing over het
succesvolle businessmodel van Tesla, hun prospecties op de Belgische EV markt
én natuurlijk een pak technische specs. Nadien kan je tijdens de showing de Model
S vanbinnen en vanbuiten bekijken. Twee duo’s mogen ook een toertje maken rond
de campus met deze fantastische wagen!
Wil jij een rit met een Tesla winnen? Stuur dan een foto van jezelf over ‘duurzaam
transport’ naar tesla@yera.be. De 2 winnaars zijn de foto met de meeste likes op
Facebook en de meest originele foto. Neem een kijkje op onze Facebookpagina
voor inspiratie! We maken de winnaars bekend op het event zelf.
PS. Blijf na het event even hangen als je geïnteresseerd bent om een functie op
te nemen in het YERA bestuur ‘14-’15. We voorzien een hapje en een drankje in
M00.06 ;-)
YERA (tesla@yera.be)

Eigen tekstje

Jas verloren op een TD? Originele manier nodig om het goed te maken met je lief? Te
verlegen om die knappe griet met de blauwe trui van je aula te benaderen? Geen probleem!
Plaats genoeg in het Bakske voor jouw bericht!
Stuur voor donderdagavond 21u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp
‘tekstje’.
Communicatie (bakske@vtk.be)
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How to Procrastinate and Still Get Things Done
By John Perry
I have been intending to write this essay for months. Why am I finally doing it? Because I
finally found some uncommitted time? Wrong. I have papers to grade, a grant proposal to
review, drafts of dissertations to read.
I am working on this essay as a way of not doing all of those things. This is the essence of
what I call structured procrastination, an amazing strategy I have discovered that converts
procrastinators into effective human beings, respected and admired for all that they can
accomplish and the good use they make of time.
All procrastinators put off things they have to do. Structured procrastination is the art of
making this bad trait work for you. The key idea is that procrastinating does not mean doing
absolutely nothing. Procrastinators seldom do absolutely nothing; they do marginally useful
things, such as gardening or sharpening pencils or making a diagram of how they will
reorganize their files when they find the time. Why does the procrastinator do these things?
Because accomplishing these tasks is a way of not doing something more important.
If all the procrastinator had left to do was to sharpen some pencils, no force on earth could
get him to do it. However, the procrastinator can be motivated to do difficult, timely, and
important tasks, as long as these tasks are a way of not doing something more important.
To make structured procrastination work for you, begin by establishing a hierarchy of the
tasks you have to do, in order of importance from the most urgent to the least important.
Even though the most-important tasks are on top, you have worthwhile tasks to perform
lower on the list. Doing those tasks becomes a way of not doing the things higher on the
list. With this sort of appropriate task structure, you can become a useful citizen. Indeed, the
procrastinator can even acquire, as I have, a reputation for getting a lot done.
The most perfect situation for structured procrastination that I have encountered occurred
when my wife and I served as resident fellows in Soto House, a Stanford University dormitory.
In the evening, faced with papers to grade, lectures to prepare, and committee work to do,
I would leave our cottage next to the dorm and go over to the lounge and play Ping-Pong
with the residents or talk things over with them in their rooms -- or even just sit in the lounge
and read the paper. I got a reputation for being a terrific resident fellow, one of the rare profs
on campus who spent time with undergraduates and got to know them. What a setup: Play
Ping-Pong as a way of not doing more important things, and get a reputation as Mr. Chips.
Procrastinators often follow exactly the wrong tack. They try to minimize their commitments,
assuming that if they have only a few things to do, they will quit procrastinating and get
them done. But this approach ignores the basic nature of the procrastinator and destroys
his most important source of motivation. The few tasks on his list will be, by definition, the
most important. And the only way to avoid doing them will be to do nothing. This is the way
to become a couch potato, not an effective human being.
At this point you may be asking, “How about the important tasks at the top of the list?”
Admittedly, they pose a potential problem.
The second step in the art of structured procrastination is to pick the right sorts of projects
for the top of the list. The ideal projects have two characteristics -- they seem to have clear
deadlines (but really don’t), and they seem awfully important (but really aren’t). Luckily,
life abounds with such tasks. At universities, the vast majority of tasks fall into those two
categories, and I’m sure the same is true for most other institutions.
Take, for example, the item at the top of my list right now -- finishing an essay for a volume on
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the philosophy of language. It was supposed to be done 11 months ago. I have accomplished
an enormous number of important things as a way of not working on it. A couple of months
ago, nagged by guilt, I wrote a letter to the editor saying how sorry I was to be so late and
expressing my good intentions to get to work. Writing the letter was, of course, a way of not
working on the article. It turned out that I really wasn’t much further behind schedule than
anyone else. And how important is this article, anyway? Not so important that at some point
something that I view as more important won’t come along. Then I’ll get to work on it.
Let me describe how I handled a familiar situation last summer. The book-order forms for a
class scheduled for fall were overdue by early June. By July, it was easy to consider this an
important task with a pressing deadline. (For procrastinators, deadlines start to press a week
or two after they pass.) I got almost daily reminders from the department secretary; students
sometimes asked me what we would be reading; and the unfilled order form sat right in the
middle of my desk for weeks. This task was near the top of my list; it bothered me -- and
motivated me to do other useful, but superficially less important, things. In fact, I knew that
the bookstore was already plenty busy with forms filed by non-procrastinators. I knew that
I could submit mine in midsummer and things would be fine. I just needed to order popular
books from efficient publishers. I accepted another, apparently more important, task in early
August, and my psyche finally felt comfortable about filling out the order form as a way of
not doing this new task.
At this point, the observant reader may feel that structured procrastination requires a certain
amount of self-deception, since one is, in effect, constantly perpetrating a pyramid scheme
on oneself. Exactly. One needs to be able to recognize and commit oneself to tasks with
inflated importance and unreal deadlines, while making oneself feel that they are important
and urgent. This clears the way to accomplish several apparently less urgent, but eminently
achievable, tasks. And virtually all procrastinators also have excellent skills at self-deception
-- so what could be more noble than using one character flaw to offset the effects of another?
John Perry is a professor of philosophy at Stanford University.
Bron: http://chronicle.com/article/How-to-ProcrastinateStill/93959

Groepje Paljassen

Dansvoorstelling Broken

Modaté brengt op 22 april haar 2e voorstelling ‘Broken’, een verhaal rond machteloosheid,
schaamte, wanhoop en angst, een weg naar zelfvertrouwen en een zoektocht naar genot.
De dansvoorstelling wordt opgevoerd met live muziek door Red Lake Hill.
Tickets zijn in voorverkoop te verkrijgen bij het sportsecretariaat in gebouw De Nayer.
Studenten: VVK € 3 / Kassa € 5
Niet Studenten: VVK € 6 / Kassa € 10
Jolien Schoofs
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Raadsel week 9

Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen en stuur
je antwoord voor donderdag 21u door naar raadsel@vtk.be . Uit de ingezonden
(correcte) oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar die een prijs wint. Niet
gewonnen? Geen nood, er komen nog raadsels aan. Succes!
Opgave van de week
Je wilt 7500 goudstukken van dorpje A naar stad B brengen, 250 km verderop. Elke
100m staat er richting stad B een tolpoort waar je 1 goudstuk moet betalen, maar
in de andere richting gaan kost niets. Hoeveel goudstukken krijg je maximaal tot de
stad gebracht als er hoogstens 2500 op gelijk welk moment in uw geldbuidel passen
(en je dus ook niet meer per verplaatsing kan meenemen), maar je onderweg wel
goud tijdelijk tussen twee tolpoorten veilig kan stockeren?
Oplossing vorige week
Oplossing raadsel week 8: Luk Alloo
Wuivend meisje: Hallo => Alloo
Gevangenis: Alloo in de gevangenis
Lucky Luke: Luk
De winnaar is Thomas Meersschaut. Jij wint 2 Kinepolis tickets. Proficiat!
Raadsel (raadsel@vtk.be)
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