
Vooral de buitenlandse studenten waren in
september en oktober het slachtoffer van het
tijdelijk verdwijnen van een aantal studenten-
koten. In tegenstelling tot de Belgische
studenten, die meestal in juni hun kamer
huren voor het komende academiejaar, kun-
nen de buitenlanders pas bij hun aankomst in
september uitkijken naar een kot. De Huis-
vestingsdienst van de K.U.Leuven had dan
ook zijn handen vol. De studenten moesten
elders opgevangen worden of kregen anders
af te rekenen met immens hoge huurprijzen.
Zelfs het personeel werd opgeroepen om een
buitenlandse student in huis te nemen.

Het plotse tekort was te wijten aan het
verdwijnen van de studentenresidentie
Terbank — zo’n tweehonderd kamers — en
de renovatie van Camillo Torres. De univer-
siteit had de samenloop van deze omstan-
digheid onderschat en heeft ook te laat
gereageerd. Een aantal beleidsmensen,
waaronder de Coördinator Studentenbeleid
Dirk Van Gerven, vond het probleem in de
eerste plaats een verantwoordelijkheid van
de universiteit zelf. Pas vanaf oktober werd
ook de stad betrokken bij de problematiek.
De onderhandelingen op topniveau lijken
alvast de voorbije maanden vruchten afge-
worpen te hebben. In ieder geval erkennen
nu zowel universiteit als stadsbestuur dat er
een probleem is.

Details

De afgelopen jaren waren de verhou-
dingen tussen stad en universiteit enigszins
in een impasse geraakt. Het schepencollege

voerde immers een
beleid dat het zeer
moeilijk maakte om
nog extra studenten-
kamers bij te creë-
ren. In Leuven had-
den immers jonge
gezinnen veel moei-
lijkheden om nog
een woning te vinden. De universiteit van
haar kant had wel grootste plannen, maar
stuitte zo nu en dan op beperkingen van
ruimtelijke ordening. Ook ontbeert het de
universiteit aan middelen om al die projec-
ten alleen te realiseren. Men hoopt dat ook
privé-partners meer zouden investeren in
het bouwen van studentenresidenties. De
tendens dat meer studenten kiezen voor
luxueuzere studio’s en appartementen heeft
ook bij de Stad de ogen geopend dat het
nodig is om opnieuw gewone koten bij te
maken.

In ieder geval lijkt een doorbraak in de
maak tussen de Stad en de universiteit. Bij
de besprekingen over het structuurplan in
de Leuvense gemeenteraad konden de
bevoegde schepenen niet te veel ingaan op
de details, maar het ziet er naar uit dat er
dan toch op langere termijn een aantal
projecten kunnen gerealiseerd worden. Het
viel trouwens al op dat de stad weinig moei-
lijkheden maakte rond de creatie van een
aantal koten het verlaten Sint-Pieters-
ziekenhuis. Hoewel dat in strijd was met de
ruimtelijke ordening, kneep de Stad een
oogje toe tot de situatie geregulariseerd
werd. De discussie schijnt zich niet langer

toe te spitsen op de vraag of er dan wel
nieuwe koten moeten komen, dan wel waar
deze het beste zouden worden ingeplant.

Reputatie

Naar volgend jaar toe komen er in ieder
geval al 240 kamers bij: 80 in Camillo Torres
en 160 nieuwe kamers die gerealiseerd
werden op Campus Arenberg. Het aantal
Belgische studenten zou stabiel blijven, dus
daar worden niet onmiddellijk problemen
verwacht. Het wordt echter uitkijken wat
september brengt, wanneer zoals ieder jaar
enkele honderden buitenlandse studenten
arriveren op zoek naar een kamer. De laatste
jaren stijgt het aantal buitenlandse studen-
ten dankzij een goede reputatie van de Alma
Mater in het buitenland. Een aantal
faculteiten zijn misschien zelfs wat over-
enthousiast bij het aantrekken van een
internationaal studentenpubliek. Mochten
er zich problemen stellen in september, dan
heeft de Huisvestingsdienst al enkele
oplossingen klaar voor tijdelijke nood-
huisvesting.

Een aantal kotbazen zullen van de
terugkerende discussie gebruik maken om

de huurprijs op te slaan. Daar valt jammer
genoeg weinig aan te doen. Als student kan
men proberen goed en collectief te onder-
handelen, maar bij een mogelijk tekort trekt
de student meestal aan het kortste eind.
Vanaf 2 juni kan iedereen op Internet trou-
wens opnieuw Kotwijs consulteren, de on-
line databank van studentenkoten. Ook hier
zullen universiteit en Stad proberen samen
te werken, zodat beide partijen meer zicht
hebben op de evolutie van de kamermarkt.
De Huisvestingsdienst roept tenslotte de
studenten die op Erasmus vertrekken op om
hun naam op te geven, wanneer zij nog een
kamer zouden ter beschikking hebben. Zo
kunnen de buitenlandse studenten makke-
lijker een vrije kamer vinden.

Thomas Leys

www.kuleuven.ac.be/huisvesting

DREIGT KOTENPROBLEEM IN SEPTEMBER?

Oplossing
kamermarkt

in zicht
s er nu een tekort of een overschot op de
kamermarkt? Die vraag houdt de studenten ieder
jaar weer bezig bij het einde van het academiejaar.

Dit jaar zorgde een tekort alvast voor grote problemen
voor de buitenlandse studenten. Lange-termijnoplossingen
lijken in de maak, maar het is bang afwachten wat begin
volgend jaar brengt.
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‘t Zijn de laatste. Koester dit Veto-nummer, want het wordt kinkloppen tot september. Speciaal voor jullie doet de
redactie nog een laatste krachtinspanning: een analyse van het voorbije LOKO-jaar (p. 4), een interview met de
directrice van Alma — vergeet haar recept voor spaghettisaus niet! — (p. 5), het spetterende jaaroverzicht (p. 6-
8), een overzicht van wat de Leuvense gemeenschap nog op je loslaat de komende maanden (p. 9) en een
vergelijkend WC-onderzoek (p. 12). We eindigen ons jaar tenslotte in stijl...
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De redactie wenst
iedereen goede
examens en een

prettige vakantie.
Tot volgend jaar!
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Laptops en Pc’s aan
betaalbare prijzen.
Met 1 jaar garantie
en uitstekende 
service.

Pentium I: vanaf 130* euro
Pentium I voor kotnet: vanaf 230* euro
Pentium II voor kotnet en games: vanaf 360* euro
* volledige set: 15’’monitor, keyboard, muis, luidsprekers
Laptops: Pentium I vanaf 300 euro (plaatsbesparend)
Laptops Pentium II vanaf 500 euro
Switchboxen: 10 euro
CDroms: 10 euro

RecuPC vzw Oude Diestsesteenweg 3
(tussen Martelarenlaan en Diestsesteenweg)
3010  Kessel-Lo www.recupc.be info@recupc.be
tel: 016/26.13.49 Fax: 016/35.68.65

Openingsuren: van 12 tot 18 uur van dinsdag tot zaterdag

Grand Café La Royale
het eet-, praat- en leescafé

tegenover het station in Leuven

dagmenu en à la carte, snacks, ijsjes
en … tapbieren en groentesappen, warm en
sterk en … elke dag diverse (inter)nationale
dagbladen, tijdschriften en …

elke dag open tot 1 uur ’s nachts
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Horizontaal — 1 Waar je moest gaan
stemmen 2 Dommerik - Buigzame 3
Laatstleden - Zetel - Klaar 4 Zuilengang -
Bachelor of Laws 5 Wat België is - Voor
koekje koekje was 6 Ploeg - Kromme 7
Megabyte - Om te schroeven 8 Muziekschijf
- Europeaan - Lawrencium 9 Zonder
gezichtsverlies - Verzameling koeien 10
Winnende partij bij de verkiezingen

Verticaal — 1 Einzelgänger - Bulgaarse
munt 2 Moment - Heiligdom 3 Voegwoord -
Automerk - Rondhout 4 Deel van een boom
- Haalde in één provincie de kiesdrempel 5
Naakt - Houtige, maar enorme groei 6
Europese voetbalbond - Vermoord politicus 7
Genetisch materiaal - Niet goedkoop 8
Vogelproduct - Boegbeeld Spirit - Vlaanderen
9 Haalde de kiesdrempel niet - Pausennaam
10 United Engineering Foundation - Tekort

Dries De Smet

www.foksuk.nl

Inschrijven zonder kopzorgen

Je kunt gewoon niet wachten om je in te schrijven voor het
nieuwe academiejaar? Dan maken we het je extra gemakkelijk.

Voorinschrijven kan op www.kuleuven.ac.be/inschrijvingen.
Als eerstejaars bevestig je dan gewoon je keuze, 
tussen 18 augustus en 19 september,in de Universiteitshal,
Naamsestraat 22,3000 Leuven.

Vanaf je tweede jaar gaat inschrijven nog vlotter.
We sturen je een berichtje en jij regelt alles via Internet.

Eenvoudig,toch?
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De K.U.Leuven start met een
proefproject waarbij het mogelijk
wordt om met een draadloze netwerk-
kaart te surfen op een aantal locaties.
In eerste instantie zal het mogelijk
zijn om met je laptop in een aantal
Alma-restaurants in te loggen, maar
op termijn zou dit systeem uitgebreid
kunnen worden tot bibliotheken en
aula’s.

Draadloos Internet is de voorbije jaren
regelmatig voorgesteld als het ei van
Columbus voor de toekomst van het Internet.
Momenteel vliegen immers alle bits en bytes
nog door kabels en die hebben maar een
beperkte bandbreedte, zoals dat heet, wat
zeker merkbaar is wanneer men met zeer
veel tegelijk toegang wil krijgen tot het
Internet. Zeker in Leuven is er sprake van
ernstige files op de informatiesnelweg. Dat
heeft het LUDIT, de dienst die het ICT-
netwerk van de K.U.Leuven en Kotnet be-
heert, er al toe gebracht enkele maatregelen
te nemen om het Internetverkeer in te per-
ken. Het voordele van draadloos Internet is
dat er veel meer bandbreedte beschikbaar is.

Om de mogelijkheden van draadloos
Internet te testen, heeft het LUDIT nu in de
koffieruimte van Alma I, in Alma II en in de
cafetaria van De Moete een aantal toestellen
geïnstalleerd die het mogelijk moet maken
voor mensen met een laptop of personal
digital assisant (pda) met een draadloze
netwerkkaart om in te loggen op Kotnet.
Uiteraard gelden dezelfde gebruiksvoor-
waarden als voor het gewone Kotnet, wat
betekent dat enkel personeelsleden en

studenten gebruik kunnen maken van het
netwerk. De andere technische details zijn
terug te vinden op de LUDIT-website.

Gepruts

Wellicht zal het gebruik in de beginfase
maar beperkt zijn — wie gaat er naar de
Alma om zijn mail te checken? —, maar op
basis van de ervaringen kan het systeem ook
in andere locaties actief worden. Zo kan er
gedacht worden aan bibliotheken waar dan
iedereen met zijn laptop kan werken, zonder
hoeven aan te schuiven aan PC-klassen. Ook
voor tijdelijke beurzen zou men een
draadloos netwerk kunnen installeren wat
het gepruts met kabeltjes moet inperken. De
K.U.Leuven is trouwens niet de eerste om
met draadloos Internet te experimenteren.
In een aantal hogescholen is dit reeds
beschikbaar en ook heel wat bedrijven
ontdekken de voordelen.

Draadloos Internet voor iedereen,
waarbij studenten op hun kot in Leuven
zouden kunnen inloggen, is nog niet voor
morgen. Daarvoor is de reikwijdte van het
draadloos Internet nog te beperkt. Sterkere
installaties zouden bovendien ook juridische
problemen en beveiligingsproblemen kun-
nen opleveren. De mogelijkheden worden in
ieder geval wel onderzocht. Het zou zo in de
toekomst mogelijk moeten worden om
bijvoorbeeld een bepaald kot van draadloos
Internet te voorzien.

Thomas Leys

Website:
www.ludit.be/wifi

DRAADLOOS KOTNET IN ALMA-RESTAURANTS

Surfen terwijl je eet

Wie wordt de nieuwe
studentenschepen?

De verkiezingen van 18 mei zorgen in de
Leuvense politieke wereld voor een
stoelendans. Drie schepenen ruilen
binnenkort hun sjerp immers voor een
zitje in de Kamer. Het gaat om Carl Devlies
(CD&V), Karin Jiroflée (sp.a) en Saïd El
Khadraoui (sp.a). Deze laatste is sinds 2000
Schepen van Cultuur, Onderwijs, Inte-
gratie en Studentenaangelegenheden. Hij
was als eerste “studentenschepen” het aan-
spreekpunt voor de meer dan dertig
duizend studenten die in Leuven studeren.

Hoewel de opvolging niet dringend is
en eventueel pas in september rond zal
zijn, circuleren er toch al enkele namen,
zoals deze van de sp.a-gemeenteraadsleden
Denise Vandevoort en Els Houblon. Ook
het jonge gemeenteraadslid Joris
Vandenbroucke (SPIRIT) komt in aan-
merking, hoewel zijn partij eigenlijk in de
oppositie zit. De studentenkoepel LOKO
kijkt in ieder geval al uit naar een goede
samenwerking met de nieuwe schepen.

Minder geluidsoverlast van
fakbars genoteerd

Dit academiejaar liepen er bij de politie van
Leuven 133 klachten binnen over
geluidsoverlast in de straten waar veel
fakbars liggen. Dat zijn er 81 minder dan het
jaar voordien. Vooral in de Parkstraat en
Tiensestraat is er een sterke daling merkbaar.
Wat vandalisme betreft, stagneren de
meldingen: van 76 naar 72. Er is wel minder
vandalisme gemeld in de Tiensestraat en de
Brusselsestraat; meer vandalisme werd
vastgesteld aan de Tervuursevest.

Wat de klachten betreft die enkel
betrekking hebben op de fakbars zelf, dan
is er een daling merkbaar van 66 klachten
in 2001-2002 tot 35 in 2002-2003. De
politie en de fakbars willen nu in ieder
geval verder gaan met het stewardsysteem,
dat blijkbaar toch zijn vruchten begint af te
werpen. Het systeem wordt mogelijk ook
uitgebreid tot de fakbars in aan de
Tervuursevest. Ook komt er nog een
campagne om de fakbarbezoekers te
sensibiliseren over de vormen van overlast
die zij zouden kunnen veroorzaken.

Nieuwe jeugdherberg in Kessel-Lo
Sinds vorige week heeft Leuven een
nieuwe jeugdherberg. De Blauwput biedt
plaats voor 116 mensen in 28 kamers en
komt tegemoet aan de jarenlange vraag
voor een degelijke jeugdherberg in
Leuven. Het gebouw heeft een frisse
uitstraling en is te bereiken via de
Martelarenlaan en de Diestsesteenweg.
Jonge, tijdelijke bezoekers kunnen hier nu
terecht voor een overnachting.

De universiteit is ook tevreden met de
nieuwe jeugdherberg. Buitenlandse
studenten die op bezoek komen, zouden
hier immers ook terecht kunnen. Leden
van de Vlaamse Jeugdherbergencentrale
betalen slechts 15 euro voor een
overnachting. Anderen betalen 2,5 euro
meer. Roel Smeyers, de beheerder van De
Blauwput, spreekt in Het Nieuwsblad van
een succes omdat de boekingen vlot
binnenlopen.

VUB en UA gaan samen bio-
ingenieurs opleiden

De Universiteit Antwerpen (UA) en de
Vrije Universiteit Brussel (VUB) bieden
vanaf volgend jaar gezamelijk drie masters
aan. Het gaat om opleidingen die moeten
leiden tot het diploma van bio-ingenieur.
De UA mocht volgens het nieuwe
structuurdecreet immers de richting
Milieutechnologie aanbieden, maar enkel
indien dit gebeurde in samenwerking met
een andere universiteit. Ook het Vlaams
Insituut voor Technologisch (VITO) in Mol
heeft zijn medewerking toegezegd aan de
nieuwe opleiding.

Aan de VUB zullen de richtingen Cel-
en Gentechnologie en Scheikunde blijven
voortbestaan, maar de studenten die een
bachelor hebben gevolgd in Antwerpen
zullen makkelijker kunnen doorstromen
naar de VUB. De programma’s van
Antwerpen en Brussel worden daarom ook
meer op elkaar afgestemd. Uiteindelijk
zullen de diploma’s uitgereikt worden door
de VUB en de UA samen. Deze vorm van
samenwerking is tot dusver vrij uniek in
het Vlaams hoger onderwijs.

(tl)
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EXAMENZORGEN? BEL TELEBLOK, DE STUDENTENTELEFOON

Als de blok je voor het blok zet
Wie het tussen tot 27 juni allemaal even teveel wordt, kan terecht bij Teleblok, het
luisterend oor bij alle blok- en examenzorgen. Ze bieden je niet zozeer professionele
hulp, als wel een goed gesprek op momenten dat je het niet meer ziet zitten, eens
lekker tegen iemand wil tieren of gewoon een babbel wil slaan tussen twee
blokperiodes door.

Teleblok wordt, net als de veertien afgelopen jaren, georganiseerd door Skratsj (de jongerenservice

van de Christelijke Mutualiteit) met de bedoeling een anonieme uitlaatklep tijdens de blok- en

examenperiode aan te bieden. De helpende kant van de lijn wordt bemand door vrijwilligers. Veerle

De Schepper (Skratsj): “Dit zijn mensen van divers pluimage: jong en oud, van huisvrouwen, over

onderwijzers tot ondernemers. Het enige criterium is dat ze goed moeten kunnen luisteren.”

De Schepper: “In eerste instantie zijn we enkel een luisterend oor. Voor de meeste mensen die

ons contacteren, is zo’n gesprekje al een hele opluchting en geeft het hen reeds voldoende moed

om er opnieuw tegenaan te gaan. We zien echter ook soms dat personen ons herhaaldelijk

terugbellen en dan proberen we hen wel door te sturen naar meer gespecialiseerde

begeleidingsdiensten. Wij werken immers met allemaal vrijwilligers”

Nachtelijk

“Op die zes weken dat we actief zijn, krijgen we zo’n 1200 oproepen. Ongeveer de helft

hiervan zijn middelbare studenten, de rest komt uit het hoger onderwijs. Een groot aantal van de

bellers zijn studenten die panikeren door het plotse besef dat ze te laat beginnen studeren zijn. Een

andere grote groep zijn de mensen die in de put zitten omwille van iets anders dan

studieachterstand: hun lief heef het net voor de blok uitgemaakt of ze zien hun richting niet meer

zitten en durven dit thuis niet te zeggen.”

Teleblok neemt de telefoon op tussen 11u en 23u, maar zou een nachtelijke permanentie ook

niet nuttig zijn, daar er studenten zijn die net dan studeren? “We krijgen deze opmerking vaak,

maar daar we met vrijwilligers werken ligt dit moeilijker. Het aantal oproepen neemt tussen 22u en

23u ook reeds duidelijk af, wat me doet vermoeden dat het nachtelijk studeren toch niet zoveel

voorkomt.”

Ben Deboeck

Teleblok is tussen 19 mei en 27 juni bereikbaar op het nummer 078/15.40.60 van 11u tot 23u.
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De meeste veteranen van mei ‘68
kunnen binnenkort op pensioen,
maar hoe vergaat het met de huidige
generatie studentenvertegenwoordi-
gers? In deze kritische analyse nemen
we het beleid van de Leuvense Over-
koepelende Kringorganisatie (LOKO)
tijdens het voorbije academiejaar
onder de loep. We spitsen ons in de
eerste plaats toe op Kringraad en
Sociale Raad.

Over de gevoerde acties kunnen we kort zijn:
die waren er niet. Het wordt een jaar van
“constructieve samenwerking” met de academische
overheid. Reeds in een interview in oktober laten
Kringraad en Sociale Raad verstaan dat de tijd van
klagen en zagen voorbij is, en dat dankzij hun
dossierkennis de studenten zullen wegen op de
besluitvorming. In de Raad voor Studenten-
voorzieningen worden de goede banden met de
personeelsfractie aangehaald. Ook de jaarlijkse
studentenspeech heeft een weinig controversieel
onderwerp: de studentenbeweging zelf. Daarmee
gaat het prima; meer zelfs, de universiteit heeft er
geen gedacht van hoeveel werk er wel wordt verzet.

De nieuwe houding van de studenten wordt
alvast de eerste maal getest toen rector André
Oosterlinck doodleuk in De Morgen verklaart dat de
democratisering van het onderwijs “voltooid” is.
Pas na aandringen kan er een reactie losgepeuterd
worden van de studentenkoepel; bij latere
interviews in gelijkaardige bewoordingen, halen de
studenten slechts nog de schouders op. De goede
verstandhouding met de Naamsestraat 22 zal niet
op het spel gezet worden met boude verklaringen.
Hierdoor verarmt jammer genoeg het debat en lijkt
rector Oosterlinck haast de enige met nog een visie
op waar het met deze universiteit naar toe moet.
Ook het personeel heeft hier boter op zijn hoofd.
Nog weinigen doen hun mond open — uit vrees
voor represailles?

Bij Kringraad is het natuurlijk al Bama wat de
klok slaat. Vanzelfsprekend worden er erg veel
inspanningen gedaan om dat proces mee in goede
banen te leiden. De communicatie naar de gewone
student blijft hierdoor wat achter; uit enquêtes

blijkt nu ook dat veel studenten nog niet goed op
hoogte zijn van de toekomstige structuur van ons
hoger onderwijs. Om de absolute expertise van
Kringraad te bewijzen, verdiept men zich ook
wekenlang in het uitdenken van een nieuw model
voor de academische lerarenopleiding. Een inter-
essante, intellectuele oefening, maar waarvan het
nut enigszins ontbreekt. Het standpunt blijkt zelfs
grotendeels gelijklopend te zijn met het eerdere
Kringraad-standpunt van een paar jaar geleden.

Efficiënt

Ondertussen staat de sociale sector in brand.
Vooral de vzw LeUCa, die Alma-restaurants en de
Faculty Club, beheert, is een harde dobber. Slechte
financiële cijfers nopen de raad van beheer tot
moeilijke keuzes zoals prijsverhoging en het
besparen op personeel. De dubbelzinnige houding
van de studenten-medeheerders uit Sociale Raad,
die enerzijds de studentenbelangen moeten
verdedigen, maar anderzijds ook mee de toekomst
van het bedrijf Alma moeten verzekeren, komt hier
pijnlijk naar boven. Uiteindelijk kiest men ervoor
zich te onthouden bij de stemming. Men vindt wel
elementen om een prijsstijging te verantwoorden,
maar men weet ook dat een voorstem “niet zou te
verkopen zijn aan de achterban”. VTK neemt die
houding niet en gaat zelf acties organiseren.

Het verhaal krijgt nog een staartje wanneer in
januari plots een plan op tafel ligt om de Faculty
Club af te splitsen van de Alma-restaurants. De in
2000 nog zo bejubelde fusie blijkt uiteindelijk toch
niet zo efficiënt te zijn. In volle examenperiode
moet Sociale Raad zich hierover uitspreken, hoewel
de inspraakronde louter formeel is. De beslissing is
al elders genomen. Van de ijzersterke garanties die
de studenten toen hebben geëist, is er sindsdien
niet veel meer gehoord. Hierdoor wordt nogmaals
de zin en onzin van medebeheer ter discussie
gesteld. Wanneer VTK uiteindelijk ook opstapt,
minimaliseert Sociale Raad deze zet. Dat er regel-
matig slechts nog een handvol kringen aanwezig
zijn op vergaderingen, vergeet men daarbij te
vermelden... Op andere dossiers blijft de invloed
van Sociale Raad beperkt. Over het huisvestingspro-
bleem, dat toch wel veel studenten nauw aan het
hart ligt, wordt slechts éénmaal gecommuniceerd.

De werking van Sociale Raad loopt intussen
mank. De geleding begint immers het tweede jaar
op rij zonder voorzitter. Hoewel de impasse reeds in
het midden van het eerste semester duidelijk is,
worden er geen pogingen ondernomen om het
probleem ruimer te signaleren. De twee stafmede-
werkers nemen uiteindelijk in het tweede semester
ontslag, waardoor Sociale Raad enkel nog op papier
bestaat. Er komt opnieuw een doorstart — de vierde
in drie jaar — en het wordt nu uitkijken of Sociale
Raad zich volgend jaar zal kunnen handhaven. VTK
keert alvast terug.

Het interne overleg tussen Sociale Raad en
Kringraad loopt eveneens niet van een leien dakje,
waardoor regelmatig dossiers in de schuif
verdwijnen. Zo bestaat er een mondelinge afspraak
met de studentenvertegenwoordigers van drie jaar
geleden dat de Coördinator Studentenbeleid in de
helft van de ambtstermijn van de rector zou
worden vervangen. Vorige zomer wordt nog gezegd
dat dit “snel” zal gebeuren. Maar weken worden
maanden en in december luidt het nog dat het voor
“zeer binnenkort” zou zijn. Intussen is het
academiejaar haast achter de rug, zonder dat er ook
maar een aanzet tot vervanging is gegeven. Ook de
studentenvertegenwoordigers lijken dit zo
aanvaard te hebben. 1-0 voor Oosterlinck.

Verzwakken

Een ander voorbeeld vormt de financiering van
Portulaca. De kosten van de koepel van de buiten-
landse studenten, die deel uitmaakt van LOKO,
swingen de pan uit, omdat het aantal buitenlandse
studenten ook sterk stijgt. De financiering van heel
LOKO dreigt hierdoor onder druk komen te staan.
Ondanks de belofte van Kringraad en Sociale Raad
om op alle mogelijke niveau’s dit probleem aan te
kaarten, lijkt hier uiteindelijk niets van in huis te zijn
gekomen. De verdeeldheid wordt ook door anderen
aangegrepen om LOKO te verzwakken. De
universiteit doet ‘voorstellen’ die zelfs ronduit
beledigend zijn voor de studentenkoepel. Ook
binnen de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)
ontbeert het LOKO aan een gemeenschappelijke
strategie, waardoor het buitenspel kan worden gezet.

Qua werking loopt het bij Kringraad iets
vlotter. De tweede Beiaardcantus wordt een succes

dankzij de maandenlange inzet van de kringen-
coördinator. Ook de oprichting van de Studenten-
raad Associatie Leuven (StAL) is een belangrijk
lichtpunt dit jaar. Hoewel het nog enigszins
onduidelijk is wat precies de rol van de StAL zal
worden, is het toch opmerkelijk dat op korte
termijn zoveel studentenraden kunnen worden
samengebracht. Een goed geleide perscampagne
zorgt ervoor dat de verzuchtingen van de studenten
niet in dovemansoren vallen.

Uitzondering

Inhoudelijk leeft bij Kringraad echter
opnieuw de fetisj op om te kunnen meespreken op
het hoogste niveau. Wie immers maandelijks kan
aanschuiven bij het diner van de Academische
Raad, heeft al snel de smaak te pakken en wil meer.
Hierbij bestaat echter vooral het gevaar dat studen-
tenvertegenwoordigers zich laten meeslepen in de
academische politiek, die nog al te vaak in achter-
kamertjes wordt bedreven, zonder dat het meteen
duidelijk is wat het nut hiervan is. Bovendien
verbrandt men hierdoor de bruggen met het
personeel. Die hebben bovendien al de Jaarlijkse
Docentenevaluatie moeten slikken; dat was een
strijdpunt van de studenten, wat de rector meer
dan eens herhaalt. Verdeel en heers, weet je wel.

De Leuvense studentenkoepel lijkt zich vast te
bijten in een aantal technische dossiers die voor de
modale studenten nauwelijks relevantie hebben.
LOKO slaagt er maar niet in om voor zichzelf prio-
riteiten te stellen en deze ook waar te maken. Bin-
nenskamers wordt toegegeven dat de huidige struc-
tuur niet langer volstaat, maar de fundamentele
discussie wordt steeds vooruitgeschoven. Hierdoor
zijn minicrisissen meer regel dan uitzondering. Het
valt trouwens op dat er nauwelijks nog vrouwelijke
studenten te bespeuren zijn in de topregionen van
de Leuvense studentenvertegenwoordiging. Toch
wel jammer voor een organisatie die ooit nog een
affichecampagne begon om de afwezigheid van
vrouwen in kringpresidia en de beleidsstructuren
van de K.U.Leuven aan te klagen...

Thomas Leys
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KRONIEK VAN DE STUDENTENBEWEGING 2002-2003

Tout va bien, Madame la Marquise

Vorige week hadden we nog een
laatste gesprek met de Leuvense
studenten op de lijst vóór de
verkiezingen. Nu de verkiezingen —
eindelijk — voorbij zijn kunnen ze een
laatste keer hun mening kwijt. En ze
zijn uiteraard niet zo euforisch.

Frederiek (Agalev, 488 voorkeurstem-
men): «Zo’n slechte uitleg had ik uiteraard
niet verwacht. Aanvankelijk overheerste
zondagavond en maandag dan ook het
ongeloof bij mij. Voor de partij heeft dit
enorm veel consequenties. Enkele funda-
mentele discussies zullen moeten worden
gevoerd: wat hebben we verkeerd gedaan?
Het is moeilijk daar nu al een antwoord op
te geven. Er is natuurlijk ook het elan van
het kartel sp.a-spirit, dat wellicht pro-
gressieve stemmen bij ons weghaalde.»
Veto: Wat vind je verder van de verkiezings-
uitslag?
Frederiek: «Het is onrustwekkend dat het
Blok blijft vooruit gaan, ook in landelijke
gebieden. Van CD&V had ik dan weer
verwacht dat ze het beter zouden doen. Ik
hoop vooral dat paars zonder groen pro-
gressieve standpunten zal blijven innemen
en bijvoorbeeld lastenverlaging zal koppelen
aan eisen aangaande werkgelegenheid en
milieu.»

Ook Izzy zat enigszins in het verlie-
zende kamp, al deed de CD&V het in

Leuven verre van slecht.
Izzy (CD&V, 4675 voorkeurstemmen):
«Leuven is een van de enige regio’s waar de
CD&V er op vooruit ging. Ik denk dat we
hier aantonen dat een mix van ervaren
krachten en jonge, frisse mensen ideaal is.
Op die manier haalde ook de sp.a zijn mooi
resultaat. Daarom moeten
we de vernieuwing verder
zetten. Ik denk dat we ook
iets meer moeten uitgaan
van ons eigen programma
en onze eigen waarde, in
plaats van kritiek te geven
op de regering, al was die
kritiek meestal terecht. De
mensen horen nu eenmaal
liever een positief verhaal. »
Veto: Andere opvallende resul-
taten zijn die van Agalev, N-VA
en Vlaams Blok...
Izzy (CD&V): «Het Blok, tja. ik kan niet ver-
klaren dat zo’n partij blijft stijgen. Wellicht
hun underdog-imago. Agalev zat al aan hun
plafond met de dioxine-crisis. Ze hebben de
regering ook niet zoveel bijgebracht; Agalev
is eerder een beweging dan een partij meen
ik. De milieu-problematiek die ze onder de
aandacht brachten is belangrijk maar ze
droegen zelf niet zoveel concrete oplos-
singen aan. Dat is wel spijtig. De N-VA moet
nog groeien, en naar mijn zin zijn ze nog te
radicaal. Als ze iets zouden matigen kan ik
er zeker inkomen dat ze met ons een kartel

zouden kunnen vormen zoals Luc Van den
Brande voorstelde.»

De N-VA deed het net iets beter dan
Agalev. Nationaal haalde men slechts 4,9%
en daarmee sleepte men één zetel voor de
Kamer in de wacht.
Sarah (N-VA, 2361 voorkeurstemmen):

«Zondag zat ik echt in zak en
as, nu gaat het wel beter: de
ontgoocheling begint weg te
ebben. Dat we met 4,9 % in
de Senaat net te weinig heb-
ben voor een zetel voor
Frieda Brepoels vind ik erg
jammer. Zij is erg bekwaam
maar moest in Limburg voor
de Kamer helaas opboksen
tegen Stevaert. In Aalst
deden we het vrij goed, daar
haalden we 5,6 % van de

stemmen omdat we daar een actieve afde-
ling hebben die veel geplakt heeft.»
Veto: nog opmerkingen over de verkiezingen?
Sarah: «Paars heeft een beetje geprofiteerd
van de ‘groene’ zondebok in de vorige
regering dus het valt te bezien of ze nu 4 jaar
zullen regeren zonder al te veel conflicten.
Met de kiesdrempel hebben ze alleszins de
oppositie uit de weg geruimd. Ook ik ver-
wachtte dat het sp.a-SPIRIT-kartel zou
winnen, maar zoveel had ik niet verwacht.
Ik dacht dat de CD&V toch iets sterker zou
zijn, en uiteraard ook dat de N-VA de kies-
drempel zou halen. Het is jammer voor

Vlaanderen dat zonder een sterke Vlaamse
oppositiepartij er van de Vlaamse belangen-
verdediging niks meer zal in huis komen.»

Minder teneergeslagen is Bruno
Yaminne. Zijn partij — de Belgische Unie —
deed het niet zo slecht met een nationaal ge-
middelde van 0,1 %. In de kieskringen waar
zij opkwamen haalden zij echter gemiddeld
0,5 %, evenveel als Resist en VeiligBlauw.
Ook met de andere resultaten kan hij
moeilijk ontevreden zijn.
Bruno (BUB, 165 voorkeurstemmen):
«Voor een partij zonder structuren en zon-
der media-aandacht vind ik dat we het niet
slecht deden. We kwamen ook niet op in
alle provincies en met onvolledige lijsten. In
Leuven-stad haalden we evenveel als het
Liberaal Appel, die toch veel meer in de pers
kwamen. Kortom, we zijn niet opzij gezet
en doen zeker verder met onze partij.»
Veto: Hoe analyseer je de ander resultaten?
Bruno: «Deze regering is niet zo slecht: de
N-VA heeft ferm verloren en ook de
Vlaamse CD&V ging achteruit. De oproepen
van Blok en de CD&V naar de N-VA tonen
enkel hun ware gelaat: het Vlaams-nationa-
listische gelaat van de CD&V en het extre-
mistische van de N-VA. Verder merk ik dat
Vlaanderen en Wallonië erg gelijkaardig
stemmen.»

Lieven De Rouck

DE STUDENTEN-KANDIDATEN EVALUEREN DE VERKIEZINGEN

Tussen 18 mei en de blok
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lma lag dit academiejaar zwaar
onder vuur met prijsstijgingen
en andere onpopulaire maatre-

gelen. Een aantal zaken werden bijge-
stuurd en de proefschotels waren een
groot succes. Directrice Marleen
Verlinden blikt terug en geeft een
toekomstvisie.

Marleen Verlinden: «Toen ik aan de job
als LeuCa-directeur begon, zag ik het als een
heel mooie uitdaging. Alma is een mix van
een sociaal en een commercieel bedrijf: je
moet goede producten maken, maar je moet
geen winst maken voor de aandeelhouders.
Dus de prijs van de maaltijden zo laag moge-
lijk houden en een zo kwalitatief mogelijk
product afleveren.»

Smaak

«Ik dacht dat de belangrijkste taak ging
zijn de kwaliteit verbeteren, want als ik de
Alma’s ging bezoeken, kon je soms niet veel
verschil met twintig jaar geleden vaststellen.
Het grootste verschil met mijn studententijd
is de smaakperceptie. Hoewel er nu toch nog
veel reactie op komt, is de smaak serieus
verbeterd. Er is bovendien een explosie
gekomen van exotische gerechten die toen
nog aan het opkomen waren. Als ik nu zie
wat mijn kinderen en andere tieners eten,
dan is dat iets helemaal anders dan wat ik
twintig jaar geleden at. Het was toen zeer
revolutionair om spaghetti te gaan eten,
want dat vonden mijn ouders maar niks. In
mijn studententijd experimenteerde ik met
allerlei pastasausen — ik heb zelf nu nog een
goede saus (lacht). Nu vind je spaghetti in
alle cafetaria’s.»
Veto: Wat is voor jou de belangrijkste missie van
Alma?
Verlinden: «Kwalitatieve, lekkere maaltij-
den aanbieden aan een zo’n goedkoop mo-
gelijke prijs. En dit met een ploeg die dat
graag doet.»
Veto: Wat zijn de hinderpalen om dit te bereiken?
Verlinden: «Mijn eerste frustratie toen ik
hier toekwam, was dat we in een hele om-
wenteling zaten met SAP (een boekhoud-
en voorraadsoftwarepakket, da/tl). Op dat
moment draaide het bijzonder moeilijk. We
waren compleet afhankelijk van dat pakket
en vele processen werden verstoord.»

Oeioei

«Toen ik net mijn contract had gete-
kend in oktober, kwamen er meteen men-
sen op me af in volle paniek “We hebben
niet het eten dat we besteld hadden” en toen
dacht ik meteen oeioei...»

«Vrij snel heb ik me dan op het operati-
onele vlak gestort. Het logistieke proces
terug in gang trekken, was een belangrijke
stap. Alma is zeer sterk in logistiek. We
bereiden dan ook zevenduizend maaltijden
per dag. We
mogen ons dan
ook niet vergelij-
ken met een café
natuurlijk. An-
dere catering-
bedrijven zien
ons niet echt als
een concurrent,
en laten ons
soms wat bij-
leren. Ons ma-
nagement gaat regelmatig grote cateraars
bekijken om te zien hoe het daar werkt.»
Veto: Welke andere problemen moest u aan-
pakken?

Verlinden: «In het begin hadden we
een ontspoorde grondstofkost. Bestellingen
die te laat toekomen, of te groot zijn, leiden
tot overschotten. Het heeft een viertal
maanden geduurd om deze grondstofkost
onder controle te krijgen. In de restaurants
waren er vaak klachten dat de bestellingen

niet binnenkwamen, maar in de centrale
productieplaats was het even erg.»

«Soms wou de kok aan de spaghettisaus
beginnen, maar moest dan constateren dat
er geen gehakt was. Er was dus een verschil
tussen de computerstock en de werkelijke
fysieke stock die aanwezig was. Het nieuwe
systeem vereiste grondige training van het
personeel: elke handeling die gedaan werd,
moet ook geregistreerd worden in het sys-
teem. Hiervoor hebben we
hulp van buitenaf moeten
vragen.»
Veto: Waarom heeft de
invoering van een nieuw soft-
warepakket zoveel problemen
kunnen veroorzaken?
Verlinden: «De invoering
van de euro was de grote
drijfveer om het pakket in te
voeren. Het vorige pakket
was niet euro-compatibel.
Eén januari 2002 was dus
de uiterste datum voor een
nieuw pakket. Daarnaast
werd er vroeger met ver-
schillende onafhankelijke
programma’s gewerkt. Om
goede managementbeslis-
singen te kunnen nemen is
veel informatie nodig. De
koppeling van alle gegevens
leidt tot een beter inzicht in
de opbrengsten en kosten.»

«Mijn voorganger Toon
Martens, heeft een externe
analyse laten uitvoeren. Een
ERP-pakket werd voorge-
steld, en samen met de
K.U.Leuven werd dan geko-
zen voor SAP.»

«In dezelfde periode,
was het economische hoog-
conjunctuur en zijn een
aantal directiekaderleden
vertrokken. Met hen ging
ook een groot deel know-
how verloren. De invoering
van het nieuwe systeem was
dus een zeer hectische peri-
ode. Nu wordt iedere nieu-
we medewerker intern opgeleid door men-
sen die het systeem kennen.»
Veto: Wat kan u al zeggen over de resultaten van
dit jaar?
Verlinden: «De cijfers van 2001 waren dra-
matisch, de cijfers van 2002 zijn ook niet
goed, maar evolueren goed. De parameter
grondstofkost bijvoorbeeld is nu onder con-
trole.»

Magazijn

Veto: Wat is het effect van de semesterexamens?
Verlinden: «Alma is nu een seizoensbedrijf
geworden, we hebben zes drukke maanden
en zes mindere maanden. Dit heeft een grote
invloed op de productie. Wanneer een rusti-

gere periode
a a n v a n g t ,
moeten er
minder voor-
raden aange-
houden wor-
den in de res-
taurants en het
magazijn. Ook
het personeel
moet beter
gepland wor-

den. Tijdens de semesterexamens zijn er
meer studenten die thuis studeren en eten,
maar onze vaste kosten lopen door. Boven-
dien zijn de middagpauzes korter geworden,
waardoor de studenten nu meer op het-
zelfde moment in de Alma’s komen. Een
spreiding van de middagpiek is voor ons
nodig.»

«De controle van de studenten - en per-
soneelskaarten heeft de omzet ook wel laten
dalen. Vroeger kwamen er mensen die zich

uitgaven personeel of studenten. Nu moeten
die een supplement betalen en komen ze
niet meer.»
Veto: Wat is de sociale doelstelling van Alma op
personeelsvlak?
Verlinden: «Als je goedkope maaltijden
aanbied en je kan kansen bieden aan stu-
denten die hier studeren, dan moet je dat
doen. Traditioneel hebben we een verhou-
ding van 75% gepresteerde uren door vaste

medewerkers en 25% doorloste medewer-
kers. Wat we vaststellen is dat we ‘s middags
tijdens de piekuren nog meer jobstudenten
zouden kunnen gebruiken, die we nu soms
moeilijk kunnen vinden. Ik denk dat het te
maken heeft met de kleinere middagpauzes
en de druk van de studies.»
Veto: Wat bepaalt de prijs van een alma
maaltijd?
Verlinden: «Foodcost, personeelskost en
infrastructuur. De foodcost kan je door goed
bestellen onder controle houden, als de ver-
kochte maaltijden niet te veel fluctueren.
Tijdens de semesterexamens was dit bijvoor-
beeld een probleem. De personeelskost
hangt af van de openingsuren. In vergelij-
king met andere universiteitsrestaurants
hebben we heel ruime openingsuren: we
zijn ook open ‘s avonds en in het weekend.»
Veto: De prijsverhogingen zijn steeds een groot
discussiepunt, wat is uw visie daarop?
Verlinden: «Mij lijkt het logisch dat je elk
jaar indexeert, maar dan ik het begin van
het academiejaar. In januari indexeren is
absurd: je gaat de kotprijs toch ook niet aan-
passen in januari. In denk dat we daar in de
toekomst naar moeten sturen.»

Petje

Veto: Begrijpt u de kritiek op het
componentensysteem?
Verlinden: «Er zijn plannen om dit wat bij
te sturen: we willen de keuze behouden,
maar we gaan het gemakkelijker maken. We
stellen vanuit het a la carte buffet twee scho-
tels voor, maar als je voor het buffet staat,
mag je zeggen: ik heb liever die groente of
die andere groente. We geven steeds vlees of

iets vegetarisch, aardappelen en groenten en
vleessaus, ofwel een luxesaus in plaats van
groenten.
Veto: Wat vindt u van de studentenparticipatie
binnen Alma?»
Verlinden: «Al wie in de Raad van Bestuur
zit, of die nu prof, student, of personeelslid
is, moet denken aan de doelstellingen van de
vzw. Moeilijk wordt het wanneer de bes-
tuurders zich profileren als verdedigers van

belangengroepen. Wan-
neer iemand het petje
van bestuurder op
heeft, moet hij denken
als bestuurder en op
lange termijn kijken.
Een belangrijk effect
van verschillende verte-
genwoordigers van
groepen in de structuur
is dat je steeds goed
moet opletten hoe je
communiceert. Je moet
steeds de gevolgen
voorzien van wat je
zegt. Wat de studenten
van de laatste jaren
betreft, ieder heeft zijn
stijl: sommigen be-
schouwen zich eerder
als verdediger van
belangengroepen, an-
deren zien zich als
echte bestuurders. Dit
zou eens duidelijk moe-
ten gemaakt worden.»

Jongens

Veto: De internetsite is een
beetje verouderd en de
menu’s zijn niet meer con-
sulteerbaar. Gaat hier
spoedig verandering in
komen?
Verlinden: «Ja, maar
we gaan wel een een-
voudige site maken. Er
zal vooral nuttige infor-
matie op staan. Het
heikele punt is de

menu. Het probleem is dat elk restaurant
zijn eigen menu kan samenstellen, omdat de
student in Alma 3 iets anders eet dan die van
Alma 1. Dit zijn totaal andere groepen. Soci-
ologisch zitten er in exacte wetenschappen
altijd meer jongens, daardoor hebben we in
Alma 3 meer jongens. De koks merken dui-
delijk dat dit verschillende publieken zijn en
programmeren daarom verschillend. Boven-
dien kunnen koks creatief omspringen met
de menu, wanneer er bepaalde ingrediënten
op zijn. Deze flexibiliteit is moeilijk op voor-
hand te plannen en op internet te zetten.»
Veto: Wat is de eindbalans van de proefschotels?
Verlinden: «Sommige zijn een gigantisch
succes geweest, andere zijn niet goed
geweest. Vorige week kwamen er een aantal
schotels opnieuw, die bijgewerkt zijn aan de
hand van de opmerkingen van studenten.
De minder goede evaluatie van sommige
schotels komt doordat de schotels wel goed
waren in kleine hoeveelheden, maar minder
geschikt waren om in grote hoeveelheden te
bereiden. In november gaan we terug begin-
nen met proefschotels. De schotels zullen
echter maar drie dagen geproefd kunnen
worden, want een week was wat te lang.
Ook themaweken willen we opnieuw meer
invoeren. Vroeger werd dat veel meer
gedaan, er was toen meer ambiance in de
Alma. Nu vinden sommige studenten dat
raar als we iets extra organiseren.»

David Adriaen
Thomas Leys

OP DE KOFFIE BIJ ALMA-DIRECTEUR MARLEEN VERLINDEN

“Ik heb zelf nog een goed recept voor pastasaus”

“Vroeger orgnaiseerden we veel
meer in de Alma, er was toen meer
ambiance. Nu vinden studenten
het raar wanneer we dat doen.”
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Wij waren weer ge
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merkt het aan de zon die
zich iets vaker laat zien,
de cafés die iets minder
vol zitten en de fuiven die
iets minder talrijk bevolkt
worden: het einde van het

academiejaar is in zicht. Ook Veto sluit
de boeken: u hebt de laatste Veto van
2002-2003 in uw handen. Behalve als u
over iemands schouder meeleest.

26 Veto's, zoveel kregen we er dit jaar
bijeengeschreven. Omdat we zo trots zijn op
het resultaat van al ons werk, konden we het
dan ook niet laten om de volledige jaargang
29 voor u samen te vatten. Zo bent u op
amper drie bladzijden weer helemaal op de
hoogte van een jaar Leuven.

VETO 1 (19 AUGUSTUS)

De speciale vakantie-editie voor eerstekanners
en tweedezitters begint met rampzalig nieuws:
stijgende kotprijzen *** een voorstelling van

de geledingen van de Leuvense
Overkoepelende (geeuw) Kringorganisatie ***
Flitsende Marktrockfoto’s *** The facts of life
van Leuven in ABC: van Albatros tot
Zwanenmeer ***

VETO 2 (24 SEPTEMBER)

*** Het jaar is nog maar net begonnen, of Veto
legt een racistisch netwerk bloot in Leuven:
"Geen koten meer voor Erasmusstudenten"
*** Rector Oosterlinck (de echte): "Dit is maar
een luxeprobleem" *** Toch paniek in het
hoofdkwartier van collega-rector André
Westerrecht (de iets fictievere): er komen
Chinezen slapen in zijn kantoor *** En dat
was dan nog voor SARS uitbrak ***
Schokkende cijfers — "sijfers", heette dat toen
nog — over de inschrijvingsaantallen: het
aantal studenten Arabistiek stijgt met maar
liefst 200% *** Gelukkig maar, want die ene
student kon wel wat gezelschap gebruiken en
laat weten dat met drie les krijgen "veel toffer"
is *** Oppositie in de gemeenteraad klaagt
over Studentengids: "Student wordt voor-
gesteld als iemand die drinkt, brost en aan de
drugs zit" *** Zo'n cli-
chés spuien is natuurlijk
typisch voor zakken-
vullende pollotiekers ***

VETO 3 (30

SEPTEMBER)

*** "André Oosterlinck,
de rector van de
K.U.Leuven, heeft een
droom: hij droomt dat
op een dag de
K.U.Leuven de beste
universiteit van de
wereld zal zijn, met
alleen de beste studen-

ten, de beste proffen en het hoogste budget",
dat was de eerste zin in Veto 3. Iemand
verslikte zich in zijn koffie die avond in de
Naamsestraat 22 *** De nieuwe look & cook is
nu in alle Alma's ingevoerd. En we zijn er nog
steeds gelukkig mee, niet? *** InGenius toert
langs de fakbars maar ziet de carrière nog niet
té groot: "Studeren en Tien om te Zien gaan
niet samen" *** Meesterlijke Middeleeuwen
met mooie miniaturen: "Hersenen en patri-
monium zijn de enige grondstoffen van
Vlaanderen" *** Veto op bezoek bij de
universiteitsboerderij. We hebben onze eigen
Dolly, maar dan beter: de KU Lovenaar, een
superschaap ***

VETO 4 (7 OKTOBER)

*** Studiefinanciering op de voorpagina,
maar de aandacht wordt afgeleid door de
nieuwe roze bibliotheek in Heverlee. Veto
zoekt naar de schuldige: "Ufo's geland in
Leuven?" *** Misschien is onze eigen rector
zelfs vervangen door een alien, want hij
begint verdacht gedrag te vertonen: hij is het
eens met iemand *** Al snel bleek die vrees
onterecht, en rector Oosterlinck maakt er ons
nog eens extra op attent met een vrije tribune:
"Machtswellust aan de Dijle?" *** Let op het
subtiele vraagteken *** Nog meer sensationele
journalistiek in Veto: "Kamera's in vrouwe-
douches Terbank?" *** Nee dus. *** Een
inventief idee voor minister Flahaut ligt
gewoon voor het grijpen op blz. 6: "Kinderen
zijn ideale soldaten" ***

VETO 5 (14 OKTOBER)

*** Na het doopongeval in Lier onderzoekt
Veto de Leuvense situatie. Alles in orde, zo
blijkt *** Of toch niet? *** Een niet nader
genoemde vice-preses:
"Moest er zich iets voor-
doen, dan zouden we er
goed op kunnen reageren"
*** Even later, dezelfde vice-
preses: "Als er iets zou
gebeuren, zou dat heel
onverwacht zijn" *** Nog
later: "Het is niet dat we
echt goed voorbereid zijn op
zaken die verkeerd kunnen
lopen" *** Tja *** Rector
Oosterlinck lost het mysterie
op waarom er zo weinig
allochtone studenten zijn
aan de K.U.Leuven: "In
Leuven wonen er gewoon
minder allochtonen" ***
Veto ging op zoek naar
moslimstudenten aan de
K.U.Leuven. Wat bleek? Ze
bestaan niet *** Erasmus-
katern naar aanleiding van de miljoenste
Erasmusser: "Leuven is gewoon awesome" ***
Een zekere André O. beaamt: "Wie op
Erasmus is geweest, is dolblij om naar Leuven
terug te mogen gaan" *** De eerste Veto's
Visitatiecommissie volgde Logica en zag dat
het goed was *** Behalve dan de schema's,
het kapsel en de bril van prof. Vergauwen ***
Schema's ondertussen aangepast, naar

verluidt ***

VETO 6 (21 OKTOBER)

*** Studenten zijn bezorgd
dat ze geen boekhouder
kunnen worden door het
zware beroepsexamen ***
"Bezorgd dat ze geen boek-
houder kunnen worden?
In onze tijd waren we
bezorgd dat we wél boek-
houder zouden moeten
worden!", dixit het mei '68-
geweten op de Veto-redac-
tie *** "Babes lokken stu-
denten" op blz. 5, en het
kan niemand wat schelen

*** Onze mei '68-er: "In onze tijd zouden we dat
niet zo gelaten hebben, hoor" *** Werkge-
legenheid hét thema van de verkiezingen? Veto
voorzag het al in oktober: katern Studeren en
Werken *** Agressie slaat toe in Fakbar Letteren:
"Desnoods slaan we elkaar wakker" *** Bij na-
der inzien was het maar voor een recordpoging
*** Onze mei '68-er: "En al dat geweld vandaag
in de maatschappij. (zucht) ***

VETO 7 (28 OKTOBER)

*** Vanaf nu moet je geen aanvraag meer
indienen voor je studiebeurs *** Hoofdcom-
missaris De Becker legt de moeilijke situatie
van Leuvense portiers uit: "Brave allochtonen
hebben voordeel bij de harde aanpak van
degenen met minder goede bedoelingen. Het
probleem is dat ze er allemaal hetzelfde
uitzien" *** Ook Miss Belgian Beauty Zsofi
Horvath wil de criminaliteit verminderen
maar houdt zich voorlopig vooral bezig met
cantussen *** Groot nieuws op debat van

Chénge The World:
de CIA heeft het
World Trade Center
opgeblazen *** Bij
nader inzien is een
debat van de
jongerenafdeling
van de PVDA toch
niet dé meest
g e l o o f w a a r d i g e
bron *** Die
communisten toch
*** Katern Voe-
ding: garnalen
mysterieus ver-
dwenen in Alma 1
*** 19e-eeuwse
Leuvenaars aten
een kilo aardap-
pelen per dag en
fraudeerden met
boter *** Operatie

kaviaar gaat de hygiëne in restaurantkeukens
na, zelfs bij kebabzaken *** Commissaris Marc
Vranckx: "Er zijn horecazaken waar ik geen
voet meer binnenzet" *** DJ Dark-E won de
DJ-contest van VTK: "Ik maak trance
progressive en ik draai vooral trance, zoals
progressive trance en hard trance" *** Noem ons
conservatief, maar wij volgen niet meer ***

VETO 8 (4 NOVEMBER)

*** Onze reporter raadpleegt zijn agenda en
ontdekt tot zijn verbazing: "K.U.Leuven plant
illegale eksamens" *** Terwijl de universiteit
beter bomen zou planten bij al die grijze aula's
*** Nog pijnlijk nieuws voor de universiteit:
Alma 2 blijft voortaan dicht op zondag *** En
alsof dat nog niet genoeg slecht nieuws was:
de problemen op de kotenmarkt zijn nog
steeds niet opgelost *** Gelukkig is er de 24-
urenloop om van al onze problemen weg te
lopen *** Freud is back in town: "Homo-
seksualiteit is ook een hetero-zaak", luidt een
verwarrende titel over het Holebi-filmfestival
*** En nog meer Freud: met spijt in het hart
vertelt onze reporter dat "ondergoed kom-
pleet ongevoelig is voor de

doorkijkverrekijker" - dit alles in het kader
van de technologie van K.U.Leuven spin-off
Eyetronics *** Iets minder wetenschappelijk:
dr. Jos - die als creationist gelooft dat God
de wereld schiep - wordt geconfronteerd
met echte proffen ***

VETO 9 (12 NOVEMBER)

*** U bent slim. Even slim in vier jaar als
de rest van Europa in vijf jaar zelfs.
Daarom komt er geen jaartje studeren
bij *** Verrassing in Heverlee: Apolloon
wint de vierentwintigurenloop *** Big
Brother-actrice - of zijn dat échte
mensen in dat huis? - heeft een trauma
opgelopen: "Big Brother komt me de
strot uit" *** Illegale examens?
Studentencoördinator Van Gerven weet
van niks: "Iedereen wist het toch?" ***
Een uitstapje naar Brussel naar Cinema
Nova en de lounge-bars *** Redactie al een
beetje geoefend in chillen, maar nog geen
volleerde loungers opgedoken (steeds
welkom op het bekende adres) *** Kunst op
Kot wil popidoolposters definitief

vernietigen en geeft kunst weg ***

VETO 10 (25 NOVEMBER)

*** Schokkende voorpagina met twee
revoluties in de studentenbeweging: Sociale
Raad is vóór prijsstijging in Alma en Veto leert
spellen *** Nochtans is onze slogan altijd
geweest: "Wie spellingsregels respecteert,
word door niemand geëert" *** Oud nieuws:
Leuvense egyptologen vinden een enorme
steengroeve met graven en wandtekeningen.
Ze blijven echter bescheiden: "Het is
natuurlijk niet zo spectaculair als de piramides
en zo" *** Veel links volk in deze Veto: een
vrije tribune van Attac, een NAVO-debat van
Pax Christi, een ander debat over integratie -
weliswaar van N-VA - en een fel gesmaakt en
totaal objectief artikel over 'Ya Basta', een
boek van drie jonge
andersglobalisten *** De
Antwerpenaars op de
Veto-redactie stoefen over
't Stad in "Over de
schutting" *** Daan wil
harder op zijn bek gaan
maar mislukt schandelijk
in het Stuk ***

VETO 11 (2

DECEMBER)

Ondanks het gekraakte
vergaderlokaal (zie foto),
gaat de werking van Veto
verder met *** SEKS! ***
Veto schreeuwt om
aandacht met de Seks-
katern, opgevrolijkt met
foto's van Veto-medewerksters *** Adressen
verkrijgbaar op het Veto-hoofdkwartier ('s
Meiersstraat 5) *** In de katern: Tarzan, de

Veto’s

jaaroverzicht

Veto was di
Adriaan Moors, Anne Dekerk, Anneleen Cosem

Depestel, Ben Deboeck, Bernard Boone, Bernard Rom
Pieters, Birgit Croux, Bjorn Mallants, Brecht Speybro
Adriaen, Dieter Vandenbroucke, Dries De Smet, Ellen
Van Raemdonck, Geertrui Debosscher, Hamid Douibi
Hans Ramaekers, Helder De Schutter, Heleen Dom
Vandecasteele, Jelle Dehaes, Jeroen Van den Bossche, 
Potums, Joost Deweyngaerd, Joris Beckers, Joris Houb
Alidada, Katia Aerts, Kris Eyckmans, Kris Malefason
Vervaeke, Lieselot Dewaele, Lieve Vanleeuw, Lieven D
Maarten Vanhee, Marie-Anne Dedeurwaerdere, Ma
Bruneel, Nele Decock, Olivier Foucaert, Peter Bul
Stackstraeten, Robbe Herreman, Ruben Dewaele, Ste
Den Eede, Stijn Neuteleers, Sven Vannecke, Thom
Vanessa Vansintjan, Wim Gemoets, Xavier Kruth 
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geweldig. En u?
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sprekende vibrator, seks op de trein, kom-
maneukers en andere hobbyisten *** Veto
ging ook op zoek naar betaalde seks maar

bleek niet kapitaalkrachtig genoeg *** Of niet
mooi genoeg om betaald te worden, we zijn er
nog niet uit *** Hier zouden flauwe moppen
over kindergeld passen, maar daar hebt u ook
geen bal aan natuurlijk *** Ondertussen ook
nieuws: binnenkort komt er waarschijnlijk
een verplichte, niet-bindende oriënte-
ringsproef op het einde van het secundair
onderwijs *** Leuven vreest dat de Arabisch-
Europese Liga ook aan de Dijle een werking
wil uitbouwen. Voorlopig onterecht, maar er
kan nog van alles gebeuren voor 18 mei ***
Oeps, te laat *** De nieuwe minister voor
gelijke kansenbeleid heeft trouwens een
zware taak voor de boeg: "Ook mannen
worden gediscrimineerd" volgens de
K.U.Leuven *** Verrassing compleet in het
Veto-hoofdkwartier na recht van antwoord
door andersglobalisten van 'Ya Basta'. Auteur
Peter Tom Jones: "Veto-auteurs D&M doen
aan riooljournalistiek beneden het niveau van
de Britse tabloids" *** D&M onmiddellijk
ontslagen door Veto, relaties met
anderglobalisten sindsdien fel verbeterd ****
ahem ***

VETO 12 (9 DECEMBER)

*** Oudere Veto-
medewerkers in paniek:
"Licentiaatsdiploma straks
waardeloos?" *** De enige
ingenieur op de Veto-redactie:
"Geen zorgen jongens, al die
diploma's uit de humane
wetenschappen zijn toch
waardeloos, zelfs de masters"
*** De andere ingenieurs
kunnen niet lachen met de
prijsstijgingen in Alma en
richten APAC op, het Anti
Prijsstijging Actie Comité ***
Eerste actie: iedereen zet een
kerstmuts op. Echt waar ***
Nog meer humane weten-
schappen-bashing door ont-

slagnemend gemeenteraadslid en studente
bio-ingenieur Greetje Vandevelde: "Sommige
mensen merken op dat je als student 'toch tijd

genoeg hebt'. Dat blijken dan meestal mensen
te zijn die zelf rechten hebben gestudeerd
(lacht)" *** Leuven Kort, het Leuvense
kortfilmfestival met de originele titel
"Hilarische flauwekul" *** Verder in Veto 12:
Katern Taal met onze mysterieuze huisdichter
Bob De Smedt *** Veto's gevreesde Klein
Dictee der Nederlandse Taal: gechoqueerde,
aan syfilis lijdende gigolo's scoorden goed,
germanisten nog beter *** Studenten over
Engels. Matthias, gewezen chiroleider: "Ik
vermijd liever Engelse woorden. Als ik een
nieuwslezer het woord 'issue' hoor gebruiken,
vind ik dat belachelijk" *** Matthias, iets
verder: "Persoonlijk bedien ik mij graag van
de uitdrukking 'What the fuck'" *** Tja ***

VETO 13 (16 DECEMBER)

*** Speciaal kerstnummer met meer
bladzijden en grote namen *** Minister van
Onderwijs Marleen Vanderpoorten:
"Hogescholen? Geen geld. Master voor
licentiaten? Geen zin. Oosterlinck op een
VLD-lijst? Geen kans" *** Eindelijk een
politica die geen loze beloftes maakt voor de
verkiezingen *** Luc Lamine, docent aan de
K.U.Leuven, doet mee aan het Vlaams Blok-
proces *** Niet met de goei, welteverstaan ***
Zal hij het eerste JaDe-slachtoffer worden?

Ex-student Philip D.W.: "Lamine is een
schitterende prof en ik hoop dat hij een goede
evaluatie krijgt" *** Lamine heeft blijkbaar
ook toegeslagen bij KotNet: "Eigen netwerk-
verkeer eerst" *** Nog meer schoon volk: Sidi
Larbi Cherkaoui en Damien Jalet, kwajongens
en danskunstenaars, zingen Britney Spears ***
Maar dan de middeleeuwse versie *** Saïd El
Khadraoui - voor het lijsttrekkerschap - is de
tweede '-aoui'-naam in deze Veto *** Kan het
kerster? Veto op bezoek bij de paus ***
"Beeedank voor de Veto", dixit de Heilige
Vader *** Niet echt, jammer genoeg *** Ook
slecht nieuws: naar het schijnt zijn er veel
depressies in de kerstperiode. Gelukkig is daar
de Zelfmoordlijn, nr. 03/649.95.55 ***
Vergissing: dat moest 02 zijn in plaats van 03.
De Antwerpse auteur is onmiddellijk
ontslagen, Veto biedt zijn oprechte excuses

aan aan eventuele slachtoffers *** De grootste
naam van allemaal staat op de achterpagina
van Veto 13: Mark Peeters, de

ruimtevaartontkenner *** Doe de Mark
Peeters-test: als u
de link ziet tussen
de dioxinecrisis,
Coca-Cola en de
ruimtevaart, bent
u waarschijnlijk
Mark Peeters ***

VETO 14 (10

FEBRUARI)

*** Christelijke
waarden ver zoek
aan de unief: Alma
en Faculty Club
scheiden na amper
drie jaar huwelijk *** Vermoedelijke reden: de
studenten eisten 30% korting in de Faculty
Club, "omdat proffen ook goedkoop eten in
Alma" *** Faculty Club kende trouwens een
enorme omzetstijging deze week: eredoctors,
partners en andere prominenten brachten
allemaal een bezoekje aan het
proffenrestaurant *** Opvallend op de
receptie: alle vrouwen hingen als bakvissen
rond eredoctor Mario Vargas Llosa, behalve
eregenodigde koningin Fabiola *** Minder
populair: Belgen in de Verenigde Staten. Toch
ging onze reporter even op bezoek in het
laboratorium van eredoctor Catherine
Verfaillie in Minnesota *** Veto helpt
perverten aan smoesjes: onder de titel "een
mooie dag maken in het oude Egypte" roept
de wetenschap ons op om goed te eten, te
drinken en seks te hebben ter ere van de
godinnen *** "Het is niet voor mij, het is voor
de godinnen!" *** Bij An Pierlé + Band heeft
niet iedereen marketing gestudeerd: "Mijn cd
kost maar zes euro in de Fnac! Nu heeft
niemand nog een excuus om hem te
kopiëren." -"De cd is wel schijte gemixt" ***

VETO 15 (17 FEBRUARI)

*** Hogescholen dreigen het
ultieme middel boven te halen
als ze geen geld krijgen: een
staking "zolang het nodig is"
*** Euh, pardon, een staking
van twee uur *** Dan
communiceert de universiteit
beter: de grote
reclamecampagne gaat van
start, de rest van Vlaanderen
reageert niet zo positief ***
Studenten uit de hele wereld
zijn dan weer gelukkig met de
fietscursus voor buitenlanders,
al is onze reporter er niet
helemaal gerust in: "Voor wie
in de komende dagen een
Chinese studente doorheen de
Leuvense straten ziet scheren:
zij zal/kan niet wijken" *** In
Vlaanderen staat de kerk in het midden, in
Veto zit daar de kardinaal *** Godfried
Danneels: "Je moet het christelijke geloof niet
afmeten aan condoomgebruik *** Veto's

Visitatiecommissie in paniek:
onze reporter wordt bijna
gedwongen om de cursus
"Geschiedenis van de Griekse
Letterkunde" te kopen *** Mis-
schien had rector Oosterlinck dat
wel willen overkopen: in de
eerste 'boek van...' citeert hij
vooral non-fictie en in het begin
van het jaar liet hij al verstaan dat
geschiedenis hem wel interesseert
*** Twee K.U.Leuven-studenten
spelen bij het geteisterde KV
Mechelen en hebben het nog een
beetje moeilijk met hun BV-
status: "Gert Verheyen was niet
sympathiek in de krant. Die leest

de Veto toch niet he?" *** Waarschijnlijk niet,
wegens uit de bakken gehaald door NSV ***

VETO 16 (24 FEBRUARI)

*** De spanning
stijgt in Leuven
terwijl de NSV-
betoging aankomt
*** Veto vermeldde
per ongeluk ver-
keerde trajecten
voor betoging én
tegenbetoging en
voorkwam zo nog
ergere rellen ***
Misschien *** On-
derzoeksjournalis-
tiek van de boven-
ste plank: Veto
probeerde clandes-

tien het studentenstemrecht uit te oefenen
maar mislukte *** We kwamen dan ook drie
maanden te vroeg *** Debat over Alma met
als voornaamste punt "het probleem van de
saus" *** Veto's Visitatiecommissie is het
slachtoffer van een brossende prof *** Dossier
Studiefinanciering: studenten kunnen bij het
OCMW terecht als ze eerst 406 bladzijden
rechtspraak doorworstelen over het leefloon
*** Dan kan je al evengoed een vakantiejob
zoeken *** Het VRG-welsprekendheidstornooi
wordt gewonnen met een antiek verhaal:
Catilina komt naar Rome maar wordt
opgehouden door wegenwerken *** Het was
grappiger op het moment zelf *** KVHV
verwacht van de verkiezingen "dat de
antikatholieke paars-groene regering een
opdoffer krijgt. Laten we hopen op een
coalitie van CD&V, N-VA en VLD of eventueel
Blok" *** Toch één juiste gok van onze - zeer
rechtse - vrienden ***

VETO 17 (3 MAART)

*** Veel nieuws over de bewogen betoging en
tegenbetoging van respectievelijk NSV en ALS
*** Of de "Nationalistische Seniorenvereni-

ging" tegen "ge-
maskerde anar-
chisten", het was
allemaal zo ver-
warrend *** Veto
sprak met de
Gentse rector De
Leenheer en kreeg
een primeur: de
RUG verandert
van naam en
wordt UGent ***
In de BaMa-struc-
tuur kan je een
poster indienen als
thesis *** Nee, niet
die van Bob
Marley of Che
Guevara die al tien
jaar aan uw muur
hangt, wel de

knappe redacteur op de foto *** Onze
reporters zijn nog steeds niet bekomen van
het Interfacultair Songfestival: "Hij speelde
basgitaar met zijn gezicht. Met zijn gezicht!" ***
De eerste Student Trophy is een "avontuur
tussen de bierbakken", de deelnemers zijn
unaniem positief *** Alleen Sofie van ploeg
Crash keek beteuterd: "Zelfs bij de tombola
hebben we naast de prijzen gegrepen".
Misschien had het cantus- en
cocktailavonddieet iets te maken met het
mindere resultaat *** Misschien *** Oedipus
gesignaleerd in het Stuk: Vlaamse muzikanten
plegen Vadermoord *** Neeka - die Joni
Mitchell afmaakt — in een paginagroot
interview: "Ik mag binnenkort in de Fnac
optreden. Daar ben ik heel blij mee want dan
krijg ik cd-bons en kan ik mijn collectie
uitbreiden" *** De grootste idolen zijn
degenen die eenvoudig blijven, zeker? ***
Veto bracht een bezoekje aan de paranormale
beurs en keerde ontgoocheld terug *** We
kregen immers geen antwoord op de simpele
vraag "Wie is de Mol?" voor minder dan tien

as dit jaar...
 Cosemans, Annelies Bloem, Annick Lories, Bart
rd Rommel, Bert Depoortere, Bert Depoortere, Bert
Speybrouck, Caroline Sabbe, Corneel Haine, David
t, Ellen Permentier, Els Daems, Els Silvrants, Erwin
Douibi, Hanne Vermeiren, Hannes Dedeurwaerder,
n Dom, Helene Tops, Herman Loos, Immanuel

ossche, Jeroen Vandromme, Jeroen Versteele, Johan
s Houben, Jurgen Boel, Karolien Helsen, Katayoun
lefason, Kristof D’Exelle, Laurens De Koster, Leen
ieven De Rouck, Lisa Coppin, Maarten Van Craen,
re, Matthieu Van Steenkiste, Maya Wuyts, Natan
er Bulckens, Peter Mangelschots, Pieter-Jan Van
ele, Steve Dufresne, Steven Van Boxel, Steven Van
 Thomas Leys, Tijl Vereenooghe, Tom Rummens,
h 



J a a r g a n g     2 9     n r .     2 6     d d .     2 3     m e i      2 0 0 38 v toe

euro *** Zelfs de strafste fakir kreeg het
kruiswoordraadsel niet opgelost *** Eén
zwart vakje, een wereld van verschil

VETO 18 (10

MAART)

*** Sociale Raad is
er als de kippen
bij: nog net voor
de oorlog in Irak is
afgelopen, hebben
de studenten een
standpunt: "We
zijn ertegen" ***
Veel reacties op de
NSV-artikels van
Veto 17, onder
andere van NSV-
preses Maarten van Dael (What's in a name?):
"De democratie zal op 18 mei haar werk
doen. U weet wel waarom" *** Alle
vermoedens dat NSV banden heeft met het
Vlaams Blok zijn hiermee kordaat van tafel
geveegd *** Pizzakoeriers onderworpen aan
vergelijkend onderzoek. Pitta Pyramide wint
*** Pitta Pyramide, inderdaad. Ironie is onze
tweede voornaam *** Veto's Visitatie-
commissie bezocht seksuele psycho-
pathologie; onze reporter wil nu ook
seksuologie gaan studeren *** "Een zwoele
stem op de eerste rij associeert seks met
macht en agressie, nieuwsgierige tot
verontwaardigde kreetjes zijn haar deel" ***
Telefoonnummer verkrijgbaar op de
redactie, 's Meiersstraat 5 *** Alsof het nog
niet genoeg was geweest, bericht Veto over
alle mogelijke betogingen waar u de
komende weken naartoe kunt gaan *** Een
Amerikaanse student in Leuven over de
naderende oorlog: "Ik ben tegen de oorlog,
ik ben zelfs gaan betogen" *** Een Iraakse
studente in Leuven over de naderende
oorlog: "Ik zie bordjes hangen met 'Wij
willen geen oorlog'. Voor mij mag die G wel
weg" *** Als de studenten het voor het
zeggen hadden in de wereld. ***

VETO 19 (17 MAART)

*** Veto - Marleen Vanderpoorten 1-0: alle

licentiaatsdiploma's worden mastertitels ***
Drie Leuvense studenten staan op de
kamerlijst. Geen enkele verkozen ***
Voorzitter van de Vlaamse Vereniging van
Studenten Joris Roos is blij met de liberale
minister van Onderwijs "We are so happy"
*** Eerste deel van de reeks
Cultuurparticipatie *** Met een werkelijk
zeer afschrikwekkende foto van Frank
Geypens, persverantwoordelijke van het
Stuk *** De balk die de ongelukkige
fotograaf naar zijn kop kreeg, steekt nu nog
door het raam *** Campustoneel suggereert
oplossing voor oorlog in Lysistrata: "De
vrouwen stoppen met vrijen tot de mannen
stoppen met oorlog" *** Reporter kan na
enkele mislukte dates Rocklegende Guy
Swinnen eindelijk strikken *** Swinnen
blijkt niet zoveel te verschillen van de
Leuvense gitaarlegende (u, wet wel, die met
zijn twee snaren) "Ik kan wat gitaar spelen
en een beetje mondharmonica op z'n Bob
Dylans. Dat zegt al genoeg (lacht)" ***
K.U.Leuven klaar voor schandaal: "Het
Antwerpse schepencollege had duidelijk
geen handleiding om de fraudeaantijgingen
communicatief op te vangen. Bij de
K.U.Leuven hebben we dat wel" *** "Het
idee dat men van bitch Hemmerechts heeft,
heeft naar mijn gevoel te maken met een

zeer onderdrukte en ontkende
vrouwenhaat": het waren weer die dagen
van de maand voor Kristien Hemmerechts
***

VETO 20 (24

MAART)

*** Uitneem-
bare katern
over Ithaka met
Jessica Friday,
de knappe
zangeres die
zich een weg
naar de top
heeft geslapen
*** Wat wij
perfect eerbaar

vinden, laat daar geen misverstand over
bestaan *** Test je voyeursgehalte: besnuffel
je de beha's van je kotgenoten? Dan ben je
een voyeur *** "Betrapt", denkt de voltallige
mannelijke Leuvense studentenpopulatie in
koor *** Of is dat alleen onze zieke geest? ***
Interbrew-topman Peter Van Biesbroeck tapt
voor u 26.000 pintjes op de Beiaardcantus
*** VUB-rector Van Camp trekt in de aanval,
zij het niet tegen de K.U.Leuven: "Misschien
moeten wij aan ontwikkelingssamenwer-
king doen in Gent" *** Rik Torfs, decaan van
Kerkelijk Recht uit zijn liefde voor Kuifje in
'Het boek van...' *** "Al heeft Bobby ethisch
soms een dipje" *** Frank De Winne komt
naar de K.U.Leuven *** De kersverse burg-
graaf gelooft in wormgaten, buitenaards
leven en denkt ook dat de mens ooit zal ver-
huizen naar andere planeten *** Hij heeft,
kortom, veel science-fiction gelezen in zijn
jeugd *** Vervolgartikel ook mysterieus
verdwenen in en wormgat

VETO 21 (1 APRIL)

*** 24 bladzijden paasgenot, maar geen
aprilvis ondanks de aankondiging op de
voorpagina *** Of misschien was dat nu net
de aprilvis: dat er geen aprilvis was *** Euh,
we kunnen zelf ook niet meer volgen ***
Rector Oosterlinck vindt de Antwerpse
schepenen maar losers: "Ik heb een

American Express. Dat is een sys-
teem dat veel beter werkt." ***
Geen wonder dat hij knipogend
poseert voor het paasei op blz. 2
*** Studenten maken revues en
lachen met hun proffen: "Osama
Bin Laden is een prof en
vermoordt iedereen" *** Veto
verbaast de volledige acade-
mische wereld met een schit-
terende economisch-historische
analyse van het paaseigebeuren:
"Binnenkort nemen broodroos-
ters de distributie van paaseieren
over" *** Leuvense horeca is
zwaar ontgoocheld in de studen-

ten: "Ze zuipen en schransen niet meer zoals
vroeger" *** Gelukkig is daar de Beiaard-
cantus. De laatste rechte lijn ernaartoe
wordt ingezet met de muzikanten: "Zonder
drank, gene klank", "Niet speciaal voor-
bereid" en "Mijn eigen bak bier", zeggen
respectievelijk fanfare, koor en beiaardier
*** De geschiedenis van de cantusliederen:
"Iedere student moet de eerste en de derde
strofe van 'Io
vivat' kennen"
*** En een
nieuw cantus-
lied: Anne-
Marieke ruimt
plaats voor het
strijdend sol-
daatje *** Dé
oplossing voor
wie last heeft
van een bier-
adem na de
cantus: tong-
schrapen ***
Nog meer inte-
ressante weet-
jes voor can-
tusgangers: in
de zeventiende
eeuw kostte
een pintje maar vijf centiemen *** Bezitters

van een teletijdmachine weten waarheen
***

VETO 22 (22 APRIL)

*** Bouw je eigen associatie uit met
Rectorisk, gratis bij Veto *** Rector Van
Hoecke (K.U.Brussel): "Leuk spel, laten we
dat eens met alle rectoren spelen" *** Rector
Oosterlinck: "Stoem spel" ***
Iedereen praat er al jaren over,
maar het BaMa-decreet is nu
pas goedgekeurd door het
Vlaams Parlement *** De bur-
gies stappen uit Sociale Raad,
het c-woord - crisis - wordt
angstvallig gemeden *** Onze
reporter onderzoekt het West-
Vlaamse gehalte van Leuven
en wordt ei zo na gekruisigd
*** Gelukkig wordt er nog in
wederopstanding geloofd: de
Nieuwe Filosofische Kring
bloeit weer *** Ontgoochelde
tweede van beursspel Port-
foliomanager: "Een vriend op
kot noemde mij 'onnozelaar'.
Helaas had hij het bij het
rechte eind" ***

VETO 23 (28 APRIL)

*** Roze Zaterdag is in het land, Veto heeft
een middelpunt *** De wet op het homohu-
welijk doorgelicht: "Oom en neef kunnen
niet trouwen, nichten wel" *** De analen
van de Kerk wijzen het uit: holebi's niet zo
welkom *** "Saaie homo's bestaan ook": de
Roze Leeuwen zijn brave, Vlaamsgezinde
holebi's *** Minder Vlaamsgezind: de BUB
(Belgische Unie — Union Belge). Veto sprak
met ondervoorzitter Bruno Yammine: "Wie
zegt dat de Limburgers zich niet willen
afscheiden van
Vlaanderen?" ***
Verrassend genoeg
won BUB geen
enkele zetel *** Wie
is er bang voor
SARS? Niet de uni-
versiteit of Groep T
*** Wie begrijpt er
nog iets van BaMa?
Veto legt het decreet
voor u uit in tien
vragen *** En ant-
woorden, zo vrien-
delijk zijn we wel
*** Politiechef Hugo
Michiels heeft interessante inzichten in de
geest van de student: "Studenten stelen
nooit een fiets. Ze lenen er enkel één" ***
Finales van Interfacultaire Bekercompetities
komen eraan. Veto schreef: "Historia werd
vlot afgetroefd door Appoloon" *** Historia
in twee lezersbrieven de volgende week:
"Afgetroefd? 13-7 is een goede uitslag, en tot
tien minuten voor tijd zijn ze nooit meer dan
twee goals uitgelopen" ***

VETO 24 (5 MEI)

*** Extra dun nummer met veel nieuws uit
de stal *** Dat moest StAL zijn, de studen-
tenraad van de glorieuze Leuvense associatie
*** Grootste problemen van de StAL: nog
geen zetel in de Raad van Bestuur van de

associatie, te weinig broodjes op
de vergadering en spraakver-
warring tussen Limburgers,
Antwerpenaren en West-Vla-
mingen *** Optimistisch artikel
over JaDe, toen nog wel: "De
prof in kwestie krijgt de
formulieren nooit te zien" ***
Een week later: "Euh, hij
krijgt ze wel te zien maar
we gaan er vanuit dat alles
eerlijk verloopt" *** Mak
debat over de toekomst
van het hoger onderwijs
met grote tenoren Mar-
leen Vanderpoorten, An-
dré Oosterlinck, Andreas
De Leenheer en - naar het
schijnt - Joris Roos van
VVS *** Jacques Vermeire
slaat toe in Veto's

Visitatiecommissie: "Schijters, piskij-

kers en andere topsporters" *** Of was dat
nog te fijnzinnig? *** Onze reporter is
enthousiast over Cannibali! van Jan Decorte
*** Een unieke kijk op de geweigerde cam-
pagne-ontwerpen voor de K.U.Leuven:
"Voor mensen & aandelen" ***

VETO 25 (12 MEI)

*** Jean-Luc
Dehaene komt
naar Leuven
voor Europade-
bat en steelt de
show met zijn
bekende fijnzin-
nigheid: "If I was
a big member
state." *** Voor-
uitblik op de
verk iez ingen ,
met onze stu-
dent-kandidaten
*** Frederiek
van Agalev:
"Met jouw stem
blijft Agalev ook
na 18 mei het
verschil maken"
*** Volgende

keer beter *** Buitenlandse studenten over
de verkiezingen: Nederlanders zijn voor de
oorlog in Irak, Japanners zijn niet geïnte-
resseerd in politiek en Spanjaarden zijn
tegen bureaucratie *** De partijprogramma's
doorgelicht: naar het schijnt is het Vlaams
Blok tegen drugs *** Mobiliteit: saboteer je
fiets als je niet wil dat hij gepikt wordt ***
Tentoonstelling Lekker Dier: nog geen kebab
te krijgen in Leuven in 1900 *** Het leven
was hard in de 19e eeuw ***

VETO 26 

(21 MEI)

*** Die bent u
aan het lezen.
Nu! ***

Laurens 
De Koster

Veto had dit jaar
problemen met...

Bakstenen, Cinemareclama, Container-
parkopzichters, Westvlamingen, Dead-
lines, Dienst Communicatie,  Dirk Van
Gerven, Doe-het-zelfbuien, Drank-
automaat, dreigementen, Driekant, Enof,
Extreem links, Extreem rechts, Geerts-
fanatici, Gelijke- en eerlijke kansen,
Historia, K.H.Leuven, Kringraad,
Lezersreacties, Lucida Stars, Mark
Peeters, Marleen Verlinden, NSV,
Overnachtende zwerver, Reclamezuil
Campus Sociale Wetenschappen, Rector
Oosterlinck, Rondvliegend bier,
Schamper, Server, Slaaptekort, Sociale
Raad, Spirit, Sportcomité, Sportraad, Stad
Leuven, Scorpio, The Voice, Toon Boon,
Vandalisme, VRG, VTK, VVS, Weinig
parkeerboetes, Ya Basta,...
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Hapje-Tapje (03/08/03)Op zondag 3 augustus vindt van 12 uur tot middernacht de 14e editie

van de bier- en culinaire proeversmarkt, ‘Hapje Tapje’ plaats. Hapje-Tapje

is een jaarlijks evenement dat zich afspeelt in het hart van de univer-

siteitsstad (Oude Markt, Naamsestraat, Grote Markt, Hogeschoolplein,

Muntstraat en omgeving) en dit telkens de eerste zondag van augustus.

De Muntstraat en omgeving, het culinaire hart van Leuven, presen-

teren een verfijnd en internationaal proevercircuit. Dit hapjescircuit bes-

taat uit meer dan vijfendertig uniforme stands, die allemaal een beperkt

aantal specialiteiten aanbieden: proevertjes tussen 1 en 4 euro die je ter

plaatse kan degusteren of verorberen op één van de vele terrasjes.

Voor de tapjes moet je op de Oude Markt wezen. Aan de langste toog

van Europa worden je diverse bekende en minder bekende biersoorten

aangeboden. Op de Oude Markt wordt tevens gezorgd voor de nodige

animatie. Om 15 uur verzamelt het kruim van de Leuvense barmannen

zich daar op het centrale podium voor de barmannenrace, een

gezamenlijk initiatief van de vzw Marktrock en Hapje-Tapje. Het is als

het ware een opwarmer voor het driedaagse Marktrockfestival, een

luttele twee weken later. Ray, van café Plugged-In, verdedigt er zijn titel.

(bd)
www.hapjetapje.be/www.barmannenrace.be

Marktrock (13-14-
15/08/03)

Daar vorig jaar de twintigste editie van Marktrock plaats-
vond en de logica gerespecteerd wordt, organiseert de vzw
Marktrock dit jaar de eenentwintigste editie van het drie-
daagse festival met sfeer en kwaliteitsmuziek.

Veel namen zijn nog niet bekend, maar voor het hoofd-
podium op de Oude Markt staan al wel volgende namen
vast. De eerste dag, woensdag 13 augustus, kun je er alvast
naar Urban Trad, De Mens, Sergio & The Big Bang, Dave
Edmunds en Boudewijn de Groot gaan kijken. Hier moet nog
één naam bijkomen. Voor donderdag staat nog maar één
groep vast, maar met K’s Choice, die in Leuven een exclusief
zomerconcert ten beste geven, wisten de organisatoren wel
een hoofdvogel te strikken. Voor wie op de derde dag naar
de Oude Markt afzakt, werden voorlopig enkel Triggerfinger,
Brainpower en Admiral Freebee vastgelegd. Hier moeten
echter, net als voor donderdag trouwens, nog vijf namen
worden ingevuld. Voor een vollediger programma, kun je
best de komende weken en maanden de website in de gaten
houden.

Net als de afgelopen edities, werd ook dit jaar een
affichewedstrijd uitgeschreven. De persoon wiens grafisch
ontwerp de hoofdprijs afschiet, verdient zomaar eventjes
2000 euro. Geïnteresseerden dienen zich wel te haasten daar
de ontwerpen uiterlijk op 16 juni binnen moeten zijn.

(bd)

Leuven in Scène 6 en 7 juni
In het kader van Leuven in Scène Openluchttheaterfestival bouwt momenteel de com-

pagnie Bambuco de installatie ‘Flight’ op de Oude Markt. Deze constructie, volledig in bam-
boe, zal 25m hoog, 40m lang en 15m breed worden en beslaat het hele middengedeelte van
de Oude Markt. Tot 31 mei wordt ‘Flight’ volledig manueel opgebouwd met berg-

beklimmerstechnieken.
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 juni vindt het eigenlijke straattheaterfestival

plaats. Performers van dienst zijn het Franse gezelschap Carabosse met
kunstzinnige vuurbeelden. Deze installatie omvat een heel parcours: Oude
Markt, Naamsestraat, Hogeschoolplein en Sint-Donatuspark vanaf 23u.

De eveneens Franse theatermaker Serge Noyelle ontwikkelde het
locatieproject One Day 49, een totaalspektakel met beeld, dramatiek en
omgeving. De toeschouwers worden hierbij betrokken: iedereen wordt
verzocht een persoonlijk voorwerp mee te brengenvoor de creatie van
objectenschilderijen. Dit surrealistisch universum vind je op het Mgr.
Ladeuzeplein om 22u.

Les Troittoirs de Jo’burg is een op Afrika geïnspireerde parade
door Compagnie Oposito. Olifanten, koeien, tijgers en godinnen in
een chaotisch, gewelddadig maar ook triest en mooi spektakel op
het Martelarenplein om 23.04u.

Andere acts op dit festival zijn muziekmaatschappij Excelsior
met Ragazan, Théâtre Beliashe met Croisiere Klez-mer, Les Costards met

MéTiSSaBô en Du vent dans le sax met Orleans Cowboys. Meer informatie en een
programmaoverzicht vind je op www.leuveninscene.be
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Meyboomplanting 9
augustus

Liefhebbers van folklore moeten zeker 9
augustus vrijhouden in hun agenda. Op
deze dag - de vooravond van Sint-Lau-
rentius - moet voor 17u de meyboom,
symbool van het jonge ontluikende
leven en de groei, volgens de zeven eeu-
wen oude traditie geplant worden.

De oorsprong van dit gebeuren is
onduidelijk. Volgens sommigen herdenkt
het een overwinning van Brussel op Leu-
ven; volgens anderen heeft het te maken
met een huwelijksplechtigheid waarbij
een edelman uit Leuven huwde met een
meisje uit de Brusselse Bas-fonds wijk.
Hij gaf geld om op Sint-Laurentiusdag
feest te vieren en een meyboom te
planten.

De meyboomplanting, die ook in
Brussel gebeurt, heeft in het verleden
aanleiding gegeven tot veel twisten tus-
sen de twee steden. Zo hebben Leuven-
aars ooit, de nacht voor planting, de
Brusselse boom omgehakt en in Leuven
geplant.

In tegenstelling met de hoofdstad
blijft de boom in Leuven lang staan: tot
na de tweede zondag van de maand sep-
tember. Hierdoor wordt meestal voor een
berk gekozen, omdat deze boomsoort
langer groen blijft. Meer informatie en
sappige legendes op www.leuven.be

Terrasfilms
Juni, dat betekent: zon, terrasjes, zwoele nachten, en voor de studenten onder u
natuurlijk ook: hard blokken en veel te zware examenroosters. maar natuurlijk ook
een hele maand lang Terrasfilms in STUK!

Cinema ZED stelde opnieuw een bijzondere, cinefiele, uitzinnige, humoristische,
campy, nostalgische, hedendaagse mix samen van alle mogelijke genres en stijlen die
de zevende kunst rijk is. Stuk voor stuk, ieder op hun geheel eigenzinnige manier,
niet-te-missen-films.

4 weken lang, iedere maandag, woensdag en vrijdag in juni kan u, geheel gratis,
terecht op het binnenplein van STUK, waar de films geprojecteerd worden. De voor-
stellingen starten van zodra de zon volledig onder gegaan is, tussen 22u30 en 23u. In
geval het regent, kan u de voorstelling nog steeds volgen in de STUKbar. Het binnen-
plein van STUK wordt omgevormd tot groot openluchtcafé. Dit café voorziet voor de
gelegenheid een uitgebreidere snackkaart en ijsjes!
Programma
maandag 2 juni 2003 - Purple Rain - Albert Magnoli
woensdag 4 juni 2003 - The Shining - Stanley Kubrick
vrijdag 6 juni 2003 - Traffic - Steven Soderbergh
maandag 9 juni 2003 - Black Cat White Cat - Emir Kusturica
woensdag 11 juni 2003 - Braindead - Peter Jackson
vrijdag 13 juni 2003 - Gattaca - Andrew Niccol
maandag 16 juni 2003 - Exotica - Atom Egoyan
woensdag 18 juni 2003 - Together - Lukas Moodysson
vrijdag 20 juni 2003 - The Wiz - Sidney Lumet
maandag 23 juni 2003 - Smoke - Wayne Wang & Paul Auster
woensdag 25 juni 2003 - Brutti, Sporchi E Cattivi - Ettere Scola
vrijdag 27 juni 2003 - Princess - Herman Wuyts nu de kans om de
rollen om te keren en kunnen beschonken Leuvenaars aan het werk
zien.

Wereldfeest - 24 mei 2003
Het wereldfeest is onder studenten weinig gekend. Toch is in zijn vijftien-
jarige bestaan uitgegroeid tot een klein monument voor de Leuvenaars
en het was één van de eerste grote muziekhappenings in het centrum
van de stad.
In tegenstelling tot grote broer Marktrock is dit gratis en niet-commer-
cieel gebeuren meer dan muziek alleen. Het is een uitnodiging naar de
bevolking om te feesten rond andere culturen en om kennis te maken
met de Leuvense derdewereldorganisaties, allochtonenverenigingen en
progressieve bewegingen.

Dit jaar wordt gewerkt onder de slogan “Een Andere Wereld begint
Hier”. De organisatoren willen de bezoekers van het wereldfeest met het
warme gevoel naar huis zullen gaan dat het wel degelijk zin heeft om ac-
ties te ondernemen om aan een andere wereld te werken. “Een wereld
waar de mens terug centraal staat, waar mensen samenwerken in plaats
van mekaar te beconcurreren!”

Programma: aanvang om 13u in het centrum van Leuven voor een
wervelende cityparade. Om 14u begint het eigenlijke feest aan de Bruul
met optredens, exotisch eten en producten, infostands en randanimatie.
Voor de fuifbeesten is er een afterparty om 23u in zaal ‘Ons Huis’. Meer

Bierfeesten 6-8 juni

Onder de titel ‘feest van het bier’ wordt

men in de gelegenheid gesteld om in een

gezellige sfeer enkele bieren uit het rijk
e palet

van Interbrew te degusteren. Het gerstenat zal

vloeien op de Vismarkt, tijd
ens en na Leuven

in Scène: van vrijdag 6 tot zondag 8 juni.

Blokkende studenten hebben nu de kans om

de rollen om te keren en kunnen beschonken

Leuvenaars aan het werk zien.



orige zondag kwalificeerde
plaatselijke voetbaltrots Oud-
Heverlee Leuven (OHL) zich

voor de finale van de eindronde. Als
volgende zondag ook nog Eendracht
Aalst verslagen wordt, dan komt OHL
volgend jaar in de tweede klasse uit
en ook studenten zouden daarvan
moeten kunnen genieten.

Het Vlaams-Brabantse voetbal moet het al
jaren zonder eerste-klasseclub doen. Begin
2002 nam het Leuvense stadsbestuur dan
ook het initiatief om een prestigieuze ploeg
op het veld te brengen. De eerste contacten
waren die tussen de plaatselijke rivalen Stade
en Daring Leuven. In tweede instantie wer-
den ook de succesvolle Zwarte Duivels van
buur Oud-Heverlee bij de besprekingen be-
trokken. Uiteindelijk verscheen in augustus
een derde-klasser van — driedelig — formaat

aan de aftrap: de fusieclub telt drie
complexen voor zesenveertig ploegen, het
stamnummer is dat van Oud-Heverlee, de
thuishaven voor twaalfduizend mensen die
van de Staad, aan de Naamsepoort.

DIJK

Gedurende het hele seizoen draaide
OHL vlot mee in de top-vijf van de derde
klasse B. Uiteindelijk werd de reguliere
competitie afgesloten met een knappe
tweede plaats achter het ongenaakbare AFC
Tubize en een periodetitel in het derde
trimester. Het ticket voor de play-offs was
dus oververdiend. In die eindronde moest
OHL het opnemen tegen drie rechtstreeks
uit te schakelen concurrenten. In de praktijk
werden dat achtereenvolgens KV Oostende

(0-1 en 4-1), Patro Maasmechelen (3-2 en
0-0) en nu zondag nog Eendracht Aalst.
Omdat die wedstrijd, zoals het een heuse
finale betaamt, in één keer afgehandeld
wordt, speelt men op neutraal terrein. Dat
terrein bevindt zich voor de gelegenheid in
Mechelen, Racing Mechelen.

BEVREDIGENDE

Het jonge team van trainer Jean-Pierre
Vandevelde is nu reeds vijftien wedstrijden
ongeslagen. Een hele prestatie voor een
team van spelers van gemiddeld minder dan
vierentwintig jaar en spitsen die gemiddeld
twintig zijn. De ervaring zit hem dan ook bij
de meester: Vandevelde trainde Tienen en
was ook reeds aan de slag bij Anderlecht en
Standard. Een andere grote kracht moet het
publiek worden. Vorige week donderdag
werd in de heenwedstrijd tegen
Maasmechelen een bevredigende opkomst

van 2800 toeschouwers genoteerd. Dat lag
vooral aan de promotiestunt om alle
studenten — ook die van de tegenstander —
gratis toe te laten. Op enkele jaloerse reacties
van scholieren na, bleek de actie een goede
zet: heel wat studenten daagden op en wat
meer is, ze kregen een dijk van een wedstrijd
voorgeschoteld.

KOPSTOOT

In de eerste helft was het nog wat
aftasten, maar na de rust begon het spek-
takel. OHL kwam steeds meer onder druk te
staan van een ervaren Maasmechelen met
onder andere ex-eerste-klassers Manu
Karagiannis (Seraing, Anderlecht, Antwerp)
en Gert Doumen (Genk). Binnen het kwar-
tier stond het 0-2 voor de bezoekers. Plots

leek OHL wakkergeschud, want na de
aansluitingstreffer van tien minuten later
ontpopte de ingevallen Kevin Stuckens zich
tot de matchwinnaar: eerst maakte hij de
gelijkmaker en kort voor affluiten de
kopstoot naar de overwinning (3-2). Het
was niet de eerste kopstoot geweest. Eerder
op de avond waren er al klappen gevallen,
die in totaal met zeven gele en twee rode
kaarten bedacht werden. Het deed echter
weinig af aan een spannende voetbalavond
en de studenten mogen misschien hopen op
een herhaling van het initiatief, maar dan in
tweede klasse. Wie zijn naam opgaf wordt
alvast op de hoogte gehouden.

Na het samengaan van volleybalclubs

Sipico Leuven en Haasrode, lijken OHL en
de recent verenigde basketbalclub Leuven-
Wilsele het fusiebeleid van de Leuvense
sportwereld te bevestigen. Het blijft echter
bang afwachten of ook de samenwerking
tussen Veto en het gerenommeerde sport-
blaadje 'Duiveken lacht' tot een goed einde
gebracht kan worden.

Joris Beckers

www.ohl.be
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STUDENTEN GRATIS NAAR FUSIECLUB OUD-HEVERLEE LEUVEN

Zeven gele en twee rode kaarten

Op zondag- en vrijdagavond
om de 15 minuten pendelen tussen

Leuven Station en de Campus van Heverlee
met de studentenpendel.

De Studentenpas geeft je recht op onbeperkt gratis reizen op alle
geregelde buslijnen van De Lijn op het grondgebied van Leuven

(incl. deelgemeenten Heverlee, Kessel-Lo en Wilsele),
met andere woorden binnen tariefzone 40.

Dit geldt zowel op week- als weekenddagen.

Info De Lijn Vlaams-Brabant 016-31 37 37   www.delijn.be
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We zijn er weer tijdens de eerste
week van het academiejaar. Tot dan!

Noot van de redactiesecretaris

Ouders, familieleden, vrienden en lieven: ‘t is

gedaan met deadlines, eindredactieweekends en

nachtjes doordoen. Fijn dat jullie me hiervoor de

tijd gaven: ‘t was een bijzondere ervaring. Vanaf nu

ben ik er weer voor jullie. 

De personen die mijn Veto-pad kruisten: bedankt

voor de leerschool.

Opvolgers: er voluit voor gaan!

COLOFON

Breng een bezoek aan 
De Kringwinkel SPIT

Je vindt er meubels, kleding,
fietsen, huisraad, boeken, 
platen, cd’s en
pakken snuisterijen…

De Kringwinkel SPIT:
IJzerenmolenstraat 10-12
te Heverlee

Opendi – vr 10 – 18 u
zat 10 – 17 u
zon – ma gesloten

Tel. 016 65 29 57
Web www.spit.be

Goed nieuws voor filmfans! Iedere week vind je in Veto
een nieuwe quizvraag. Beantwoord je die snel én juist, dan
maak je kans op gratis duotickets. En er is meer: we
houden de scores van de spelers bij, en tellen, week na
week, het aantal juiste antwoorden per speler op. De top
5 van de hoogst scorende spelers kan je raadplegen op de
website van Cinema ZED: www.cinemazed.be. Aan het
einde van het seizoen, in mei, wint de hoogst scorende
speler een mooie hoofdprijs.

VRAAG: "Vorig jaar was Hundstage te gast
op een festival in België, waar de film voor
het eerst in ons land te zien was. Welk
festival was dat?"

Stuur je antwoord razendsnel naar
quiz@cinemazed.be en maak kans op 3
duotickets voor Hundstage op dinsdag 27
mei om 20u

Deadline voor het insturen van je antwoord
is vrijdag 23 mei 14u.

Filmquiz

LeUCa zoekt nu al
40 jobstudenten

voor het
academiejaar

2003-2004

Alma restaurants:

Buffetmedewerkers / Kassamede-
werker / Afwasser

LeUca Cafetaria's:

Kelner / toogbankmedewerker

LeUca Catering:

Kelner

Functieomschrijving voor studenten
restaurants en cafetaria's:

Nee, niet voor het traditionele
Leuvense restaurant of café. Pas op, die
zijn uitstekend, alleen zijn er voldoende.
Wij beogen een andere aanpak, een
andere stijl. Je frisse en dynamische
inbreng wordt gewaardeerd door de
ALMA ploeg, je drukt je stempel op het
warme onthaal, je staat garant voor een
onberispelijke vlotte service. Kortom je
bent een ankerpunt om U tegen te
zeggen. En bovendien als student weet jij
beter dan wie ook welke aanpak
studenten appreciëren.
Functieomschrijving voor LeUCa catering

Je zorgt voor een vlotte bediening bij
recepties en koffiebreaks voor diverse
Universitaire diensten. Je werkt snel en
discreet.
Aanbod

We bieden contacten aan van 2 uur
per dag tot 19 uur per week (van
september tot december en van februari
tot mei), aangepast aan jouw beschikbare
tijd. Je ontvangt een loon volgens de
Horeca barema's.
Contact

We willen zeker zijn dat we je begin
september kunnen contacteren. Zodat je
vanaf de eerste dag van het academiejaar
je beste beentje kan voor zetten.

Enthousiast, gemotiveerd,
studentikoos? Reageer dan met het
sollicitatieformulier dat je op de ALMA
website vindt en mail dit door naar
lieve.deneef@leuca.kuleuven.ac.be.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 C E L L U L I T I S

2 E R A A N K O K

3 L N T I R A N V

4 I A N E E R M A

5 B A A K D O P E N

6 A S M A N S A S H

7 A T R E K S T E

8 T T A B O E P C

9 P O T K R E U K

10 V I V E L A F E T E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 S T E M B U R E A U

2 O E N L E N I G E

3 L L O O F A A F

4 I S T O A B L

5 S T A A T D E E G

6 T E A M C U R V E

7 M B B O U T B

8 L P N O O R L R

9 E E R V O L V E E
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Oplossing

Vorig nummer

Oplossing

Huidig nummer

Geïnteresseerd om volgend jaar mee te werken aan Veto?

Schrijvers, fotografen, cartoonisten, lay-outers,... Iedereen welkom!

Stuur ons een mailtje! veto@veto.be
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e K.U. Leuven doet haar uiterste best om aan
de noden van haar studenten tegemoet te
komen. Aula’s, bibliotheken, computer-

klassen, kwaliteitsrestaurants, het is er allemaal.
Maar hoe zit het met de voorzieningen voor de
allermenselijkste der behoeften? Veto neemt u mee
op de grote K.U. Leuven Toiletten Tour.

De medische wereld is het er al een tijdje over eens: een
beetje excretie op tijd en stond houdt het lijf gezond. Dit
geldt uiteraard ook voor de dames en heren academici. Een
goed functioneren van de hersenmassa is onlosmakelijk
verbonden met een vlotte werking van de spijsverteringsor-
ganen. Deze wonderbaarlijke samenwerking
culmineert in de regel in een aangrijpend
ritueel waarin we steeds weer op een in-
tense manier met het diepe mysterie van het
leven geconfronteerd worden: een bezoek
aan de pot.

Het hoeft dus geen betoog dat de kwa-
liteit van de sanitaire voorzieningen een cru-
ciale factor vormt in het goede functioneren
van elke universitaire instelling. In afwach-
ting van de oprichting van een gespeciali-
seerd orgaan dat kan instaan voor een per-
manente kwaliteitszorg, trok Veto op pad
om zelf een eerste kritische steekproef te
houden.

PSYCHEDELISCH

Een tocht langs de toiletten van de
K.U.Leuven biedt de bezoeker een mooie
impressie van de evolutie van de trends
inzake decoratie van sanitaire ruimten. Het
Gymnasium van het Sportkot, de oude blok-
ken op de campus Sociale Wetenschappen
en heel wat andere gebouwen zijn stille
getuigen van de tijd dat toiletvloeren stee-
vast in kleine okergele tegeltjes, omzoomd
met een rand van bruine tegeltjes, gelegd
werden. Deze strenge compositie werd dan
op harmonieuze wijze vervolledigd met
witte muren, waarvan het onderste gedeelte
met witte wandtegeltjes bezet werd. Bij de
modernste toiletten, zoals die van de Pieter
de Somer-aula (PDS) of de nieuwe auditoria
van de campus Sociale Wetenschappen
(NAP) is er al helemaal geen ruimte voor
frivoliteiten. Meestal wordt geopteerd voor
grote, eenkleurige vloertegels en witte
muren. De psychedelische wandtegeltjes in
Alma I vormen een eenzame uitzondering.

Ook het uitzicht van de toiletpot zelf
maakte een evolutie door. Terwijl deze vroe-
ger van het staande type was, doet de mo-
derne student steeds vaker zijn gevoeg op
aan de muur vastgemaakte modellen, die elk
contact met de vloer moeten ontberen. De
moderne wc ontsnapt al evenmin aan de
uniformiteitstrend: bril en pot horen tegen-
woordig allebei van een smetteloos wit te
zijn, zwarte brillen zijn niet langer de norm.

Omdat u bij het afleveren van uw grote boodschap
steeds gretig het jongste Veto-nummer doorbladert, heeft u
uiteraard het schijt aan al deze esthetische bespiegelingen.
We hebben ons onderzoek dan ook toegespitst op de funda-
mentele bekommernissen van elke sluitspiergymnast:
comfort en hygiëne.

LANDINGSBAAN

Bij het beoefenen van de nobele kunst der ontlasting is
een beetje ademruimte altijd meegenomen. We lopen dan

ook niet zo hoog op met op pigmeeën gemodelleerde ver-
trekjes waarvan de deur bovendien naar binnen opent,
zoals op campus Arenberg III, blok C. Gelukkig zijn de
recenter geïnstalleerde faciliteiten iets ruimer bemeten. Een
opmerkelijk tussenstadium treffen we aan in De Valk: bij-
zonder smalle toiletten, maar wel voorzien van een
bescheiden landingsbaan tussen deur en pot.

Een beetje manoeuvreerruimte is mooi, maar zonder de
aanwezigheid van enkele vitale attributen kan het feca-
liënfestijn alsnog in mineur eindigen. Voor een gebrek aan
toiletpapier hoeft u alvast niet meteen te vrezen, want op de
meeste plaatsen lijken de voorraden berekend op het plotse
bezoek van een buslading door buikloop geplaagde seni-

oren. Toch moesten we tot onze spijt vaststellen dat drie van
de vijf damestoiletten op het gelijkvloers van het Psycho-
logisch Instituut (PSI) het zonder moesten stellen. In zo’n
gevallen is uw Veto-exemplaar uiteraard een minder fraai
lot beschoren, maar misschien heeft u geluk en is er een
Campuskrant-verdeelpunt in de buurt.

Eens de spijsverteringscyclus op een bevredigende
manier tot voltooiing is gekomen en we het restafval, al dan
niet met behulp van een Leuvens studentenblad, vakkundig
verwijderd hebben, wassen de welopgevoeden onder ons

wel eens de handen. De zeepjes die daarvoor ter beschikking
gesteld worden, bezitten niet meteen de aromatische krach-
ten die een mens spontaan in gedachten naar de Provence
brengen, maar we moesten het nergens zonder stellen.

STADION

Voor de drogers ligt het iets moeilijker. Op de meeste
plaatsen opteert men voor het systeem met een grote
papieren rol waaraan men lichtjes moet trekken tot deze
blokkeert. Men kan er echter ook iets harder aan trekken,
zo konden we onder andere in NAP en in de bibliotheek
Exacte Wetenschappen vaststellen, maar dan verliest het

systeem grotendeels zijn nut voor de
volgende gebruikers.

Ook de blazers, die wonderen der tech-
niek die men met een eenvoudige, tweede
druk of zelfs door een bezwerend hand-
gebaar kan activeren, laten het wel eens
afweten, zoals in de damestoiletten van Alma
I bijvoorbeeld.

Op het gebied van de hygiëne zit het
meestal wel snor. De minpunten die we aan-
stippen zijn niet te wijten aan structurele
verwaarlozing, maar eerder aan een weinig
sociaal gedrag van bepaalde bezoekers. Zo
troffen we in de bibliotheek Exacte
Wetenschappen de creatie aan van een
bezoeker die het vriendelijke verzoek “Please
flush after use/Gelieve door te spoelen na
gebruik” zomaar in de wind geslagen had. En
op de vloer van de damestoiletten van het
Van den Heuvelinstituut (VHI) vonden we
meer toiletpapier dan in een gemiddeld Turks
voetbalstadion.

DROOMPLEE

De echte meerwaardezoeker neemt
natuurlijk geen genoegen met deze basis-
kommernissen, maar heeft ook oog voor het
decor. In het Monseigneur Sencie Instituut
(MSI) bijvoorbeeld, wandelt u eerst door een
erehaag van archeologisch materiaal en in
het Elektrotechnisch Instituut moet u hele-
maal door een ondergrondse gang volge-
stouwd met mysterieus ogende elektronica
die enkel door in overall geklede figuren
benaderd wordt.

Als de weg naar de plee niets moois te
bieden heeft, vindt u zeker nog wel wat in
het kamertje zelf. Deuren en wanden van
toiletten zijn immers de ideale dragers van
allerhande mededelingen over politiek, sport
en het complexe geheel der menselijke rela-
ties. “Jolijt terwijl ik schijt”, zo vat iemand
het in blok C van campus Arenberg III gebald
samen. De kans dat deze literaire meester-
werkjes door het Davidsfonds gebundeld en
uitgegeven worden lijkt ons voorlopig klein,
u moet ze dus ter plekke komen bewon-
deren. Hou er ook rekening mee dat ze regel-
matig het slachtoffer worden van cultuurloze

vandalen die ze botweg overschilderen.
Onze persoonlijke droomplee hebben we tijdens dit

onderzoek helaas niet gevonden. Toch hebben we voor u
enkele aanraders op een rijtje gezet. Voel u vrij ze uit te
testen, maar neem de Alma II-gedragscode in acht: “Let’s
leave this place as clean as we would like to find it.”

Bert Depoortere
met medewerking van Irma Jemblart

VETO’S GROTE TOILETTEN TOUR

“Jolijt terwijl ik schijt!”

1. Alma III — Zeer propere toiletten,

met onberispelijk witte potten en

urinoirs. De deuren werden recent in

een rustgevend blauw geverfd. Leuk

gestyleerde pictogrammen (man met

pijp en dame met x-benen) die we

overigens ook op andere plaatsen

terugvinden. Minpunt: geen kapstok.

2. MTC — We bedoelen hier niet de

toiletten van de Aula Magna, maar

die naast één van de kleinere aula’s.

Dit is het toilet van de nostalgicus. De

spoelbak hangt nog ouderwets in de

hoogte en de gleuven in de deur

maken een subtiel spel van zon-

nestraaltjes mogelijk zonder de pri-

vacy in het gedrang te brengen.

3. Alma II — Net als in Alma III

verzorgd en fris geurend. En dat in de

week waarin er chili burger met tex-mex

saus op het menu stond! Hier is wel

een kapstok voorzien.

4. PDS — Ruime toiletten en sober,

maar stijlvol interieur. Onfrisse

geurtjes zijn evenwel niet

uitgesloten.

5. Bibliotheek Arenberg —
Toiletten zijn ruim, het interieur is

verzorgd en fraai verlicht en ook de

wastafeltjes ogen aantrekkelijk. Ook

hier heeft men echter te kampen met

een geurprobleem en blijkbaar ook af

en toe met een minder attente

gebruiker.
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