
OMTRENTOMTREND
ombmd iseenwasprodukt,-de rerum een spoe~-
verzachter ...

Di' 'lr'"kel hadden wi:i liever r.iet
chreven, .aar- soms wordt men i n een der-
eLi jke '90::!. he ceàwon[;en, soos wordt mer
'0 een der.,'ell,jkemam er- behandeld, dat
.en wel verpll eht \'Ior,ltte reacere' • Zle-
.er waarover het ~t.

Zoals vorir j aar- waren Kul tuur-raad en
trend in het ber.1n van het jaar overecr-

ekooen om aan ep.n 0mtrend-abonnement een
eI":L':l.ieC,'Il.i~-abonnem('ntte koppelen, vo- Ir
e z.1e:-senvan Leuven en OClstreken. D.\'(....

foor hetzel-
Id Veto opf'estuurd. l.t
leden,. de mensen, dle

abor.neerd zi,;n via Omtrend.
derhandelen haalde ni cts Ul t. ,,_,

ebben Omtrend '/oorr,esteld die '00 r-erum-
abonnemerrt en zeI!" op te sturen. .:.1.; we. '(j-

ren ons de namen en adressen te 'even. 11-
':lI11rrandbrelr,t dlt voor aan .lP. Alremene
:;.'Cudentenraad.,onder wi ens vleurela Veto
n'l Ul tl'-:erevenwordt. Dezen achai-on zich
r.ruuem achter onze ei sen :

1) De omstreden 700 rer.lm-abvnneme~-
ten moe ten zo rap mOhell,ik i n ons be~l.t
ko:nen zodat \'/edeze mer.ser.kunnen cev«
waarvoor Zl,; betaald hebben en waar-on ze
recht hebben. ( '.ïe kennen naam noch adres
van leze mensen aanrezl.en Omtrend voor
de verstllrln.~ zorj'de.)

) Omtrend moet zo rap mo,-ell:ik Z1 jr.
achterstalli~e schulden betalen, en het

resterer.de eeld van de rerumabonnemen-
ten.

) Gebeurd het eerste niet blnnen de
orst mogelijke tljd vragen wij een ar-

tikel i n Veto en Omtrend om de ai tuatle
Ult te leggen.

Voor deze drle punten verstreek het
lltlmatllm op dinndap; 18-2-1 '7 • Als maat-
re8elen werd er voorgesteld :

1) Intrekklng van de SUbSldl.es van
Omtrend Vl a de verero.

zoenlnJ;'spOf:ln
ontploffen.

Omtrend blljft halsstarrlg blj zljn
standpunt en redeneert als vol(·t : "'Kl ,ik,
heel het geval is te vergelijken met deze
'parabel': Omtrend is een wasprodukt en
,vil er voor de reklame een spoelverzach-
ter ( Rerum liegIYijs ) bijvoegen. Nu begint
de fabrikant van de apoelverzachter ( Kul-
tuurraad ) eveneens een wasprodukt ( Vèto)
op de markt te brenren. " Zlj vertrekken
dus van het standpunt dat iler.lm ';:eg'oVljs
maar een reklameprodukt lS vnor hun ver-
koop.

Ons standpunt i a dua deLi , k :" ,lij zaen
da e 700 Rerum ','/egwijs-abonnementen als on-
ze abonnementen, en Tl.letals reklamestllnt
van Omtrend. Dus hier gaat de parabel niet
op. ,Iant we z,tten hier met t-vee onafhp!1-
,- .~. 1'- '..... ~.,,._.~ "f_J ____!!.f_9t.o' r~ _:'ll_4_-!:0.#o. :J...~..'
Ic";..cant ona Vl'i,;ons olad te veranderen
en erln te achrljven wat de redakaie goed-
keurde 011,; bemoeien ons ook ru et met de in-
houd en de vorm van Omtrend. ;'l1jVlnden
tr~lwens dat heel dlt geval naar een aar-
dip stuk.ie pretentle ruikt van een paar
mensen van Omtrend. \'11 j zouden in ieder
val zomaar nlet durven stellen dat Omtrend
reklame lS voor Rerum of voor Veto. En
waarom vrezen Zlj Veto zo erg, als hun
trend zo degeli ,ikla 1 "

In de hoop dat de Omtrend-mensen dl.t
gaan inzlen atellen Wl:i hetvol~ende als
tussenoplossinfl voor : al de menaen, die
een abonnement op Omtrend-Rerum hebben,
kunnen zlch op Kultuurraad H.Geestatraat
90 blj vertonlng van de rode abonnement-
strook van Omtrend aanbleden. Wij zullen
er voor zorgen dat zij Veto ook 88r1krljgen.
Tevens zouden wij er prl~S op stellen dat
deze mensen krachtlg gaan protesteren blj
Omtrend.

Het lS spljtir, dat het zo moet gebeu-
ren, maar ons lljkt het op het ogenbllk
de enlge Oplosslng om jullle te geven waar-
voor jullle betaald hebben.

KULTUURRAAD •

EDITORIAAL

ur
Als je wil eten, ga je naar de Alma. Ben je

wettelijk "minderbegoed" dan krijg je een stu-
diebeurs. Ben je ziek, er is de studentendokter.
Het lijkt alles zo no~aal en gewoon dat de u-
nief haar al dan niet gehavende studenten op-
lapt. Niemand denkt eraan dat hij bij het bin-
nenstappen van de Alma onrechtstreeks te maken
krijgt met het stijgend deficiet van de soci-
ale sektor.

De sociale voerdelen van de universtitei-
ten hebben niet altijd bestaan en daarenbo-
ven is het niet zo zeker dat ze nog lang zul-
len blijven bestaan. De zgn. "demokratisering
van het onderwijs" is tot stand gekomen ener-
zijds uit de ekonomische overwegingen meer
kaders te rekruteren en anderzijds als een
toegeving aan hen die het goed meenden met de
de~rllt~~~,...... ----~'"- --.._ --'

Als we nu zien dat de sociale sektor drefgt
afgebroken te worden dan is dit zeker ~ ekono-
mische overwegingen. De regering wil geen geld
meer steken in niet rendabele sektoren.

De laattijdige uitbetaling van de studfe-
beurzen en de plannen om de studietoelagen te
vervangen door studfeleningen tonen dft eens
te meer aan.

Dita11es kadert in de krfsispolitiek van de
regering (zie de vorige Veto). Zo ook kldert
de strijd om het behoud van de sociale sektor
in de strijd tegen de regeringspolitiek, in de
strijd van gans de werkende bevolking tegen de
afbraak van het levensnivo. ( Zei er iemand op
het aktiekomitee niet dat het hier niet gaat
om de materiële belangen van de student zelf,
maar wel om de portemonnee van hun ouders 7)

Eisen op louter" universitair vlak" of
alleen vanuit de "studentenbelangen" raken dus
niet de kern van de zaak. De studiebeurzen
zijn ingevoerd omwille ( Qf onder de mom 7)
van de demokratisering van het onderwijs. D.w.z.
om de minderbegoede lagen van de bevolking
toe te laten hun kinderen ook te laten deel-
1I~1nt!f1-dd;i-if~t u..ut:,~.~~-,j -{lr--- .\\~'s-h.:t i.·
wet luidt " ~ de minderbegoeden de kans te
geven de drempel tot een beroep te overschrij-
den ".

Eender welk aantasting van dat beurzen-
systeem of van de sociale sektor in het ge-
heel doet afbreuk aan die demokratisering en
treft op de eerste plaats de " minderbegoede
lagen van de bevolking ", de werkende bevolking.

We kunnen nu twee opties inneMen. Ofwel
houden we rekening met de regeringsargumenten,
die de"ekonomie" willen redden om de winsten
van de grote ondernemingen veilig te stellen,
ofwel nemen we het standpunt in dat onderwijs
een demokratisch recht is voor iedereen. Aan
jou om te kiezen.

Laten we dus niet langer aarzelen en kracht-
dadi g reageren tegen deze zoveel s te maa trege 1
waarmee de regering haar krisis wil afwentelen
op de rug van de werkende bevolking.

ONMIDDELLIJKE UITBETALING VAN OE STUDIEBEUR-
ZEN !I

1



BEMERKINGEN BIJ OE RAAD VOOR STUDENTEN-
VOORZIENINGEN.

Oe rlld voor studentenvoorzieningen vin 30
januari 1975 startte met het doorlopen van
de balansen en exploitatierekeningen van 1973.
Wie nu es konkreet wil weten hoe het geld voor
de sociale sektor wordt verdeeld en besteed
over de verschillende posten (Al~a. residenties.
medisch centrum. ASR enz .•. ). kan zich op de
sociale raad in een lijvig document vol
cijfertjes komen verdrinken.
Oe werkgroep voedi ng van de A Ima , bes taande
uit afgevaardigden van de Alma-direktie.
studentenvoorzieningen. het comité social
en de sociale raad. heeft haar eindrapport in-
gediend.
Oe voornaamste konklusies zijn:
1·_~r!J!~~:_~~_~~~~!~!~r!~g~QQ1!!!~~!
Tot nu toe zijn het voornamelijk prijsverho-
gingen geweest die de financiële put van de
Alma moesten dempen op het moment dat de
subsidies tekort schoten. Oe jongste verhoging.
verbonden met de onwil van de UCL om toe te
schieten. is wel een treffend bewijs hoe men
bij moeilijkheden naar de "makkelijkste" oplos-
sing grijpt. Om deze evolutie tegen te gaan
zou de volgende prijzen- en subsidiërings-
politiek kunnen voorgesteld worden:
a) op nationaal vlak pleiten voor een her-
ziening van de wet van 1960 betreffende
de subsidiëring van de sociale sektor en de
wet van 1971 (inschrijvingsgelden geheel of
gedeeltelijk naar de sociale sektor).
b) Op korte termijn in Alma een normering uit-
werken uitgaande van de kostprijs. Oe volgende
verdeelsleutel zou kunnen toegepast worden:
bv. 1/3 kostprijs ten laste van de subsidies
en 2/3 ten laste van de verbruiker. of 2/5
voor de subsidies en 3/5 voor de verbruiker.
Bij een kostprijs van 66 Fr. (. ongeveer
reeël) zou dit geven:
1/3 .•..•.••••.•• 22 F. subsides
2/3 •.••.•••••••• 44 F. maaltijdprijs
2/5 •••..•••••••• 26.5 F. subsidies.
3/5 •...•.••••••• 39.5 F. maaltijdprijs.
2. ~~~~r!~g~Ql~~~~~_!!jD_~Q~1g.
gezien de restaurants meer aanbieden aan het
klienteel qua openingsuren en eetmogelijkheden
dan eigenlijk serieus gebruikt wordt. Financi-
eel is dat niet houdbaar.
Ziehier een chronologisch overzicht van de
gep14nde r.ltionaliseringsmaatregelen-. --~-=
Tegen oktober 1975:
ol aanpassing snack Alma 1

beperking snack Almail
(vanaf 1 juli '75) sluiting weekend-avond)
avondsluiting meisjescentrum.

1 januari 1976.
Beperking snack Alma 111.
Oktober '76.
sluiting van het middagrestaurant van Alma I.
(gesteld in funktie van het vertrek van UCL.
Gesteld zou worden: sluiting indien het aantal
maaltijden beneden de 500 valt)
Tegen 19BO zou men zo ver moeten kunnen komen
, .. v .." A1!D! I C:'l d: ~:~:: !~~~:n;!, i"i~;_,
blijft en van ALMA 11 en lil, en het meisjes-
centrum alleen het restaurant. Zo heeft men
steeds een snack en een restaurant bij me-
kaar in de buurt.
Op basis van deze aanpassingen moet het mo-
gelijk zijn min. 31 personene te laten af-
vloeien. wat een besparing van 12.400.000 F.
zou betekenen. Het personeel dat afvloeit
zou voorrang krijgen bij vacante plaatsen
aan de unief. Uiteraard zal het personeels-
probleem nog heel wat problemen stellen: het
laatste woord is hierover nog niet gevallen.
Wat het vrijkomen van de bovenverdiepeingen
van Alma 1 betreft: Alma is een gebouw van
de Kul-Ucl en dus zijn de walen voor een
verkoop. vermits na hun heengaan het
gebouw volledig aan de KUL toekomt. Stu-
dentenvoorzieningen opteert er echter voor
het gebouw in te richten voor de sociale
sektor en eventueel voor de studentenaktivi-
teiten (vergaderzalen enz •.•). Het algemeen
beheer van de KUL lijkt in dit verband
toeschietelijk.
Een uitgebreid dokument over huisvesting
bespreken we wegens plaatsgeb~ek een vol-
gende keer. Zo ook her personeelsproblee
in Justus Lipsius en nog een aantal klei-

2nere zaken.
F.D .• vrijgestelde S.R.

Oe studenten landbouwingenieurs van de KUL zijn
sinds begin vorige week in staking om te protes-
teren tegen het besluit van de fakulteitsraad om
de eksa~nperiode dras ties te verkorten.nl waar
vroeger de eksamens op 9 juni begonnen.zouden ze
in het vervolg rond 23 juni starten.wat een ha17
vering van de eksamentijd inhoudt.
Dit voorstel kwam·van-het-buroo dat zonder de on-
derwijskomissie of de studenten te vragen .de
kwestie direkt op de fakulteitsraad heeft gebracht
waar de meerderheid van de proffen en assistenten
dit voorstel hebben goedgekeurd.met de argumente-
ring "dat dit de eksamenstress zou verminderen".
Ook werd er beweerd dat de studenten zelf om deze
verkorting zouden gevraagd hebben.maar tijdens
een algemene vergadering bleek dat 80 I van de
studenten ertegen was .Vandaar dat de staking dan
ook algemeen is.
Herhaaldelijk werd er overleg gevraagd met dekaan
Boddez.maar deze wist op de ~eest inventieve
manieren de studenten te ontlopen.
Woensdag 12 februari werd er ~t een hondertal
studenten een korte betoging gehouden naar het
dekanaat van het landbouwinstituut.
Er werden spandoeken meegedragen en slogans ge-
roepen zoals:"wij zijn geen varkens.demokrasie.in-
spraak.en vier weken.eksamens zonder pillen"
Op •een -eks trll-kringraad-werd~e,..-yoor gewaa rschuw
dat dergelijke maatregelen een voorbereiding
kunnen zijn van een 2-senestersisteem met alle ge-
olgen vandien.
ntussen blijken ook een aantal proffen reeds in-
formeel te hebben toegegeven dat deze eksamentijd-
verkorting een fout geweest is.en er zeker pro-
sedurefouten geweest zijn.

foto BPA

Op de algemene vergadering van dinsdag 18 feb.
werd beslist de staking voott te zetten en in een
brief naar dekaan 80ddez de bijeenroeping van een
ekstra-fakulteitsraad te eisen.
·Iaarhet laatste woord is nu aan dekaan Boddez zen
alles schijnt er op te wijzen dat deze het tot
een harde konfrontasie wil laten komen.
Het is trouwens deze dekaan die inhet verleden al
bekend is geworden door zlo openlijke bojkot van
de boerenhulpaksie van verleden jaar.(Daar waar de
Akademiese raad vroeg dat ongeveer de helft van de
studenten zouden bereid gevonden worden om te gaan
helpen.als voorwaarde tot het schor&en van de les-
sen.verhoogde Boddez deze norm eigenhandig tot 80S)
En het was weer deze dekaan die op de akademiese
raad een pleidooi hield voor het privatizeren van
de alma's en het invoeren van een "prix de vêritê"
voor studentenmaaltijden.

BPA

G

Kringraad van de K.U. Levven klaagt t~t ()'lro

van dit fakul tei t deL',la:-.1j)oWvetenschapi-en.I.>l1Il
ns haar flagrant mac~nmisbruik en ve=K~aart

zich solidair met de s~ende studenten van deze
fakulteit in hun strijd teeen ~e inkorting van d~
eksamen periode •

Kringraad stelt dan ook de ganse zgn. "in-
rraaJc" ernsti, in ~, als zelfs de universi-
taire overheid ae spelregels van haar elgen

~ schijndemokratie niet naleeft. Hoe kan men ver-
antwoorden dat een zo belangrijke beslissing ~ls
de inkorting van de eksamenperiode eet de helft
ordt goedgekeurd zonder dat het voorstel op de

onderwijskommissie is goweest? De studenten
hebben gotracht de inspraakstrukturen te vol.~n.
maar het buro van de landbouwfakulteit heeft deze
strukturen botweg genegeerd.
In elk geval ls dit het zoveelste bewijs dat een
groep zonder relle cacht. zoals wij studenten. in
een universi teit die clet llliddeleeuwoe metodes
wordt bestuurd. alleen mag betrouwen op een
8&le solidaire strijd om haar rechtmatige eisen
af te dwingen.

DE KHII:CRAAD

Dekaan Jansena van W+L wil de eeI'llteweek na Pasen
het nieuwe gebouw van W+L inhuldigen met een
feestweek zondar lassen, met veel prominenten
waaronder De Croo en lIot een aantal peperdure ak-
tiviteiten. ~JAK (Kunst-~.tenschappelijke ar-
cheologische kring) heuft reeds van in het b
van.het. jaar geklaagd over niet t:e.even Iescen,
gebrek aan didaktisch materiaal enz., en diD~
tiecrt zich nu dan ook van de'Ze feLotweek. Zij
vraagt dan ook dat alle studenten hun medewer-
king hieraan zouden weigeren (gepland was : tonecl
tentoonntelling en dergelljke). Bovendien blijkt
dat dekaan Jansens buiten de officiele studellten-
organen om "kneedbare individuen" heeft lLIlll{.esp
ken om de studenten aan deze feestwoek te doen
kollaboreren. In W+L is dat belQnbriJk oodat het
tiepies een fakulteit ia waar alles en petit
comité wordt besliDt. waar er ê.e~n stUdent in het
buro zit. en waar de fakulteitsI'lUld tot een Iut a-
te ruurtje wordt gedet;radecM.
Voor meer uitleg hierover en over een eventuele
aktie hierrond verwijzen we naar een artikel in de
volgende VETO.

REDAKSIE: kr~nrraad, kultuurraad, sos-
'alc,raod, ~portrand.
LAY-OIJ'l':luk versl J"U.

,:EDE~','ERKERS:kr~s van b 0'.1 ch OIJ t , pol
ru euwdorp , tOl.ne nouwen , ons .ianssen
ludo camberll.n, r.uido ~nne. d~r~ hof-
kens, ;oost pollet, anneml.e van laet-
hem, vrilfried mi nne , nu che l ardui, nol
verplancke, rreet kerkhove, frans

STAl:DS Open Pod rumf za e p, ) l
** Van De ;hele P~eter : verkoopt lederwa-

ren en juwelen. H~j verkocht reeds l.n
de alma's en op de lUl.zemar~t. ~.

** Cec1.1~ Van Der Donkt :.1.:'

te kaarsen.
"** 'Jeto-stand : koop hier een abonnement

op Veto, waarl.n het prorramma van de
avond ~s verwerkt.

** Andrej Dekempe : verkoopt z~lf~emaaktE
poster : Renal.ssarce of Nature.

tI* A.l.B. : boekenetand over opp,ang van
het sosialisme en onderr,ang van ret ka-
pital1.sme.

** SAR-.~etsw~nkel : Z1.j verkopen hun bros-
iures er andere l.nfonnatieve werken.

*11 •.;LB : voor deze geleher.he1.d verhazen
Z1.j hun boekenw1.nkel van de ~ien8e-
straat naar de frote aula. Zij treden
ook op l.n het proGramma met een straat-
toneel.

tI* L : zi.l zi jn ook van de partl j. r,'an-
öel en Trotsky wandelen hard in hand
door deze boekenstand.



sportbeoefening
aan de k.u.1.

Om een idee te hebben van de ruimtetekor-

ten die er op dit ogenblik zijn aan onze

universiteit op het vlak van de soortak-

komodaties,is het nuttig gegevens te heb-

ben over het aantal sportbeoefenaars en

over het aantal beschikbare terreinen.

Het aantal gebruikers van de installaties

kunnen we schatten aan de hand van het ~e-

tal verkochte sportkaarten.De houders van

een soortkaart mogen we zelfs rangschik-

ken onder de regelmatige gebruikers,want

om aan één sportmanifestatie deel te ne-

men,koopt men geen sportkaart.

De verkoop van deze kaarten is de laatste

jaren voortdurend gestegen,zoals blijkt

uit onderstaande tabel.

AAR K.U.L. U.C.L. TOTAAL

69-10 1.585 1.611 3.202

10-11 2.226 1.682 3.908

11-72 3.602 2.539 6.141

72-73 3.864 3.095 6.959

73-14 4.645 2.474 7.119

14-15 4.119 2.005 6.124

We moeten wel rekening houden met het

feit dat de cijfers van 1974-1915 de stand

van zaken weergeven op 11 februari 1975.

Er blijven dus nog minimum 6 maanden over

om soortkaarten te verkopen.

Ook kunnen we nagaan voor welke sporttak-

ken het meest geopteerd wordt.Daarvoor hou-

den we enkel rekening met de drie eerste

porten die de student asnduidt op het in-

h ri.' vin<:- forllL.l.ll.ie.r_(.1973,,-,1974J

SPORTTAK INSCHRIJVINGE

Atletiek

Basketbal

Tafeltennis

Tennis

Voetbal

Volleybal

Zwemmen

1.043

1.653

1.050

1.931

1.769

2.289

1.602

We zien dus dat voor voetbal,volleybal en

basketbal alleen al 5.711 studenten in-

schreven.

Voor die sporten zijn er op dit ogenblik

slechts 5 terreinen beschikbaar (twee

voetbalterreinen en drie volley- of bas-

ketterreinen).Op die terreinen kunnen te

samen maximaal 80 studenten tegeliJker-

ijd aktief zijn.Vermits de installaties

10 uur oer dag beschikbaar zijn,betekent

dit~dat er per dag 800 stûd&nten één uur

kUl nen beoefenen.

·lden.di_e_5..~1!!:_:;1,'enten

'uuI"II]-itirt.-doe.1,,;,p

at ze zich beperken tot één

Ve~zaterdag als zondag

zi ,in :

l':'~~_d~ze cijfers blijkt dat in het meest

gûnst~ge geval elke student die een sport-

kaart heeft,één uur per week sport kan

beoefenen aan de installaties van deze

universiteit.Als we dan de bedenking ma-

ken dat er nog altijd een aantal studen-

ten zijn,die geregeld komen en die geen

sportkaart hebben,dat er bovendien nog

ongeveer 13000 KUL-studenten geen sport-

~aart hebben,dan kunnen we een groot

'vraagteken zetten aan de toereikendheid

van de sportinstallaties.

Vermits het nog altijd onze bedoeling is

om iedereen aan te zetten tot aktieve

sportbeoefening -want anders zal men

moeilijk kunnen spreken van effektieve

massasport- blijkt dat dit doel geweldig

gehinderd wordt door het gebrek aan vol-

doende ruimte. Het is zinloos te ijveren

voor massasport als we op voorhand weten

dat 3/4de van de studenten hun één uur

sport per week niet kunnen krijgen.

Als iedereen aktief sport zou beoefenen,

kan elke student rekenen op eeq uurtje

per maand,wat natuurlijk belachelijk is.

Tot slot willen we nog even de cijfers

geven van het aantal gekontroleerde be-

zoekers.Om de twee uur wordt er een ra-

ming gedaan van het aantal bezoekers in

de sporthal.Deze cijfers zijn dus in zo-

verre te vertrouwen als men aanneemt dat

iedereen 2 uur in de sporthal verblijft.

In de praktijk zal dat enkel voor voet-

bal het geval zijn,zodat men onderstaan-

de cijfers met twee mag vermenigvuldigen

om e~n idee te hebben van het werkelijke

aantal bezoeKers:

JAAR BEZOEKERS

1971

1972

1973

102.895

160.134

195.162

Als we aannemen dat dit enkel houders

van sportkaarten zijn,dan zien we dat

elke student die een sportkaart heef

jaarlijkS ongeveer 53 uren sport doet.

(aantal bezoekrs delen door het aantal

sportkaarten,maal twee).

Dit is een mooi gemiddelde,maar als we

het gemiddelde van heel de kul maken,

dan komen we aan 10 uren per jaar per

student,en dit zijn ruime schattingen.

He t. is du.idelijk dllt de huidige sportak-

komodatie niet voldoet aan de èis om--Zo=

veel mogelijk studenten geregeld aktieve

ontspanning te bieden.En deze toestand

zal niet verbeteren. Wint elk jaar ver-

meerdert het aantal studenten. Nieuwe

sportterreinen mogen echter niet ver-

wacht worden voor 1985.

F.J.

MASSACROSS
in het Universitair Sport-

centrur.l

Tervuurse Vest 101

3030 Heverlee.

START: 15u15 :dames over 1 km.

15u30 :heren over 2,5 km.

INSCHRIJVINGEN vanaf lbu45=(n- ci~ sport-

halle . .

Hor HOP HOP HIER KOMT liET K~OISWOoRDRAAOSEL VOoR
ME(IIS€N MET O'_"&8ICE HERSfNl(wAB6EN! KO,"" WE Hé-
teEN ONtE TON' VITEN O(ll'l.EVINGERS IN ONZE ORE:N

eN wE Bf"'WNf'N !>ERA"'''':
IIIORrZONrAJIIL-Irn $TUDEtH·€NKAME'R· utTROEPVAN VERSCHOTm KIE-

ïéLVooRWER.P 11l \)1TR.oéPVAN OPlUCHTING - eN NOG
EeNTJE VAN (Sl'JOe:) VéRRASSING mUILe.G'HVI D-
VISJEIYlé "Z.ANGER rn TEGENOVER illNIETAL TE:
6ROOf STU!(TeKSTIEL DAT MeN IN VJN &ROEI<2A}<.
OF IN HAAR MOllW BEWAAR.T l3J ~.3.L3S'd'lf9 (]) KAK-
KeR (AF!() - EN TER.Ge L!JKE" []] VERS I...IDVAN HE.T
HANNELIJK 6ESLACIIT BQ] BARMANI6EEFER ONS NOG
......•
fV[RTIKAAL!

Elt<LfIN VERVElEND VENiJE [IJ HHT'ENOOT· ,E(,T
&~vH [J] FV('J - IN OROE - Nf\AHLO'lE NEIJKERS (;]
DANS L'OEll. (]] EEI'J STlNKË!m· I!'IORDE - GRf>E;NS
JEuKEN 0 SC.HEïTER.I<NDEL..ACII - EN GéEN TWEE
I]HELMUT, BL'JF MET JE FIKKEN vAN I'1'JN ... •

Deze massacross is een unieke gelegen-

heid voor al diegenen die komen voor een

sportieve belevenis.

Op die dag zijn alle vedetten van de

K.U.L. immers afwezig,want zij moeten

deelnemen aan de interuniversitaire

cross te Gent.Het terrein is dus vrij

voor al de amateurs.

Wij hopen dan ook dat er een massa volk

zal deelnemen aan deze jaarlijkse cross.

Wij doen vooral een oproep tot de meis-

5e ...-,-,=.n .. t~_?_;,j ditr:"'I.l_m..t m~er dan 10

zijn.

Volley Dames

-
Ie klasse

.T. K. - V.R.G . 2 - 0

edika - Farma o - 2 ff

Johannes 23 - Apolloon2 -

I.Apolloon b 3 1 7-2 6

2.V.T.K. 4 3 1 ó-2 6

3.Farllla 3 2 1 4-2 b

4.Johannes 23 b 2 2 4-5 4

5.V.R.G. 3 1 2 2-4 2

6.Medika bOb 0-8 0

Door de verrassende nederlaag

van Apolloon zijn er hier nog

altijd drie titelkandidaten,op

voorwaarde dat Farma zijn in-

haalwedstrijd wint.De belang-

rijkste wedstrijd van de laat-

ste dag is de konfrontatie tus-

sen de twee titelkandidaten

Farma en V,T.K.

VOETBAL HEREN

LANDBOUW WINAUrfSLAGEN
Volley lieren

-
Ie klasse

V.R.G.-Ekonomika uitg.

edika - Psycho 0-2 ff

Farma - V.T.K. 0-2

I.Ekonomika 3 j 0 6-1 6

2.V.T.K. 4 3 1 1-2 6

3.PsychO b 3 1 7-3 6

4.V.R.G. 3 2 1 '}-2 b

5.Farma 4 0 4 0-8 0

6."1edika 11 0 b 0-8 0

Op de voorlaatste kompetitie-

dag blijven er hier nog drie

p)oe~en kandidaat kampioen.

De sleutelmatch van de laatste

kompetitiedag is dan ook onge-

twijfeld V.T.K.-Ekonomika.

Deze wedstrijd tussen de twee

staartploegen van de tweede

klasse werd gekenmerkt door

snel voetbal en vlotte bal-

wisselingen.Wina had een

licht veldoverwicht,doch

kon dit niet uitdrukken in

doelpunten.

Het wad integendeel Landbouw

dat op voorsprong Kwam door

een own-doelpunt van de Wina-

stopper.Wina was aangeslagen

door deze gaol en begon stun-

telig te spelen. Uit een ge-

harrewar voor het doel maakte

Landbouwer 2-0 van.

De tweede helft startte met

een overromoelend Wina-offen-

sief.Reeds in de 50e minuut

werd de achterstand gemilderd.

2 - 2

Tien minuten later scoorde

Wina de gelijkmaker. Landbouw

speelde duidelijk minder ze-.

ker dan voor de rust.Wina deed

nog een paar uitbraakpogingen,

maar miste de geschapen kansen.

Door dit gelijkspel zal de da-

ler slechts op de laatste kom-

petitiedag gekend zijn.

HANDBAL HEREN

V. T. K. APOLLOON 16 - 18

Dit was een zeer spannende wed-

strijd.Het was de enige in de

handbalkompetitie en besliste

dus over de kampioenstitel.

De rust werd bereikt met een

7-7 gelijkstand.De beste spe-

ler van V.T.K. werd echter

gekwetst,zodat de ploeg fel

verzwakt was.Uiteindelijk won

Apolloon met nipte cijfers. 3
Meteen was de eerste kampioen

van dit seizoen gekend.



D~t jaar ~s het reeds de derde maal
dat er een Open Pod~um wordt reor"'8l'Useerd.
en zou het b~jna een trad~s~onele akt~-

Vl.te~ t van Kultuurraad kunnen noemen, .;el-
l~cht a s het eens nutti het waarom van
een Open Pod~um te bel~chten. Gedurer.de
jaren ~s het ~n Leuven de gewoonte gelveest

ote namen op de aff1esje te zetten, het
ene optreden na het andere. Kultuurraad
was een echt konsertburo. St~laan ontstond
er een mental~teitsverander~n~. N~et meer
het pass~ef lU1steren ( en er meestal d~k
voor betalen ), maar Viel het akbef kree-
eren kwam in zwan&. Velen merkten dat er
1n Leuven heel wat kreatievel~nger. rond-
liepen, mensen d~e heel wat aankonden,
maar triest~g genoeg getsoleerd blever..
Om al deze mensen de kans te geven eens
voor een publ~ek op te treden, organ1seer-
de Kultuurraad dan het Free Podaum,

Sindsdien is er veel veranderd. De
naam 1S vernederlandsd,de or~sas1e is
u~tgebreid, maar de 1dee lS hetzelfde ge-
bleven.

'latgebeurd er op een Open Pcdi.um?
Er zijn een gamma van aktivitelten. De
hoofdbrok vormen de ontredens. D~t iaar
komen ettelljke zienrès aan bod : jázz,
pop, rock, kle1nkunst, m1me, ballet, to-
neel, kabaret •••• Alle mensen dle optrede
doen dit {;ratis. Als cr+am ea.ticr-sstaan we
volledlg achter het fe~t dat deze mensen
optreden; wat ze bren~en mogen ze zelf uit-
maken. JBl:I!IIergenoeg bescrokken we slechts
over 6 uren om 31 mensen op het podium te
brengen. Dit impll sseert een redell jk snel-
le ~sse11ng op het pOdlum en tevens dat
geen enkele groep zich tevens ten volle
kan tonen. Hopel~ik nemen jullle ons dat
euvel met al te kwalljk.

Buiten de optredens lS ook de happe-
mngssfeer 1n de zaal van zeer fToot be-
lang. Daarom hebben we voor tal van
en akt1vitelten gezorgd. Er zullen frlskos
verkocht worden, iedereen zal een tutter
kr1jgen, vllegtuigjesmet reklame moeten
door de zaal vllegen en •••• ballonnetjes
zullen aan het plafond hangen ( waarom? ).
ue zullen een tof.1bolahouden met één {;ro-
te w~nnaar. Het is werkelijk de bedoeli
dat de toeschouwers meedoen, met uitslul-
tend door handengeklap, maar door eens
~cht te reageren.

Daar memand 6 uur aan één stuk kan
b11jven z~tten, zullen er met alleen ak-
tlVl.telten in de bTote aula alleen gehou-
den worden, maar ook ~n de gangen en de
kle~ne aula :
·Stands ( boeken, posters,kaarsen, leder-
waren )zljn te bezlcht~gen ~n de gangen.
Ook het ASR zal er met een ~~O-stand
zijn. Voor al ~e het nu nog niet weet,
I/etolS het blad van alle studentenraden
ln Leuven, nl Sportraad, Y.r~n~aad, Sos-
jale raad , Kultuurraad. Alle vroe trer«
studentenbladen als Veto, sportblad en
Rerum Wegvn;js z~jn samengesmolten en vor-
men nu deze boorllng van acht volle blad-
z~jden. Het is een blad VOOR jullie :
verslagen van vergader1ngen, de sosjale
en pol~t1eke s~tuat~e ~n Leuven wordt er
u~tgelegd, het bevat een ~t~Vlte~tenka-
!c.::io~",stl.~ ..t:.,..iu:a.lou, c:du-b.l"U~~.,tOo.r"à-
raadsel. Het ~s ook een blad iM: ~ullie :
alle lnzendingen, persoonl~jk of u~t "aan-
de van een veremf.l.ng of van een kr~n;
worden gepubl~seerd. ( de or1glneelste
krijben een gratis toegangskaart voor de
studio ). Deze stand heeft tot doel een
beeld op te hangen van het fabrikazje-
proces van een Veto-nummer. Tevens be-
staat de moge11jkheld zich roer in te
schrijven voor een abonnement.

.In de klelne aula worden er tekenf1lmp-
jes ( die van de echte oude tljd ) ?e-
draaid.
• Er zal een bar Zljn. Op dlt punt vraren
we een zekere zelfd~s~pllne van 1edereen.
In de zalen mag er met gerookt én met
gedronken worden. Vlil je er eens tussen-
uit ~jpen, ~ets dr~nken, een sl~etje
roken •••• begeef je dan naar de gangen.
Hopelijk hoeven we op de avond zelf de-
regels met al te vaak te herhalen.

Dit moet dan een schets z~in "an al-
les wat Open Podlum lnhoudt. Zor~ dat je
erb~j bent!!!!

Om te elndlcer nog dit: voor elke
honderste bezoeker hebben we iets spes~aals
in petto.

"

open podium
dinsdag 25 februari

PROGRAmmA
20.00-20.05 :

Intredemuzlek
20.05-20.10 :

Presentatoren stellen zlch voor

20.10-20.25 :
HET ROY,.KEr!DESCHEERi.1ACHlEiITJE
zjenre : rock 'n roll
tltels : boerenrock

ander meer bekend rockwerk
vae we zi jn : we spelen gewoon voor de
lol. de eerste maal traden \Ve op voor
het boerenbal. slndsdlen lS onze samen-
stelllng veel veranderd, en even vaak
het zjenre dat Vle brengen.

20.25-20.40 :
roi, EN KATRIEN 'IERSCHAEYE
zjenre : klelnkunst

..c::;'tt :··..u~m
alt~jd maar door
rozenp-eur
lmprov~sat1e voor dr~e mensen
her~nnerln

wa e we zl,in : het kerstfeest van pedap:o-
gle was ons debuut. meerderen vonden het
best aard1~, daarom zljn we bl~jven voort
doen. vanavond brengen we enkele e~ren
nummers en enkele bekende.

20.40-21.00 :
JACQUES DEBROUX
zjenre : koreografie
titels: koreografle op de vuurvogel van

strannsky
~e we zijn : onze prem1ere was een op-
treden te t~enen.

21.00-21.15 :
GROEP EI
zjenre : men~el van kle~nkunst, kabaret

en llchte pop
t~tels : de peneraal en de llchtekoo~

madr~d
demanc i patn e

w~e we z~jn : we spelen ultslu~tend e~-
gen nummers en hebben reeds ettel~jke
prljzen behaald oa.: pr~js van de or~l-
naliteit ~n oostende op lu~t 74 , w~n-
naars van de kle~~unstwedstr~jd in
wachtebeke in oktober 74

o~

LA", '. J~,J:~ i.. VAt.n
ZJ erre: .,a1'9, <sch-ramJ':lelm'J z

Klas:,neo<•
tltels: navanne var canot

iea'J,rondo "".S'J3ato
es ~3t e~n rooe ent-
sprungen
~antasie voor hel~con
hout b.Lazar-a , aLarwer-k ,
mat als SOlist de kom
pon~st.
wecnse sch1'anIlHllra'lzle

wi e Zl in l'le: Gloednieuw bla-
zersensemble met leden van het
vmv.koor. eerste ontreden oe
~arnaval. nu eerste'keer 'oor
/"Tote zaal. uniek ~n leuve~.

21.2 -21.10 :
S•.;OI. r:TO',ltlSTRUT
z j enr-e : bllle-l";!"ass
t~tels : hot burr~to breakdown

darlln{" corey honk,'!tonk VlOllan
not good enough
l.·crled arrarn
di xr e .br-eakdo

m.e wc zl'ln~:~alsTrOëp trc.de
mat~1; op voor het br"t-proi:;rammasal.oon,
m~ten reeds toernees door r.ederla~d e
du i,tsland. bezettln : peter van eycK
banjo, [an nuctueLsen mandoline, ,ie! v
I!ool bas, w~lllam en maeda de bruvcze r
m: taar en zan~

21.40-21. 0 :
CExir

zjenre : fo~ akoesties rebracht
t~te13 : lsn't lt

one man band
be tween the "Tass

w~e we z~ in : we Zl.,inon,'eveer llén ~aar
eleden beg~nnen samen te spelen, en

brenren hoofdZakelijk elr,en nummers.

21.:>0-22.00 :
lLIP St/EPPE

zjenre : rock jazz
titels: drum3010
'/1C ben l.k : ak speel drum en var-daaa hen
lk on de solo-toer.

22.00-?2.10 :
,iUS:;I::r ',All AI'ROPOLI!3 ALIAS lil':'!'
ARCHEOLOG [I~S;,wamrrt,oon -. ...:":11.
z.icnre: studentikosc liederen
t~tels: twee verassinl:3numtne
Wle z.~n we: ~lt onze eindeloze



overwrnru ngen .1t r n we slech,.::;: 'Tlie-
gende pri.13 Vl:L.l • ,.J~co1969, olympl(;ae
spelen v&n m~x.I 1972 ( zonder doptn )
tsjlrp-festi' a: Le z.crem-zussen-boló~r
1974, waar 17e ·.;rouwens eru ze kand rdaat,

r.LLY 1'0....
zjenre : vlaamse rock en pop-rocK
titel3 : tante rosa

11 ttIe p,ps~'k inr-
'Co be in ;8.11

wa e ben :..k : ak soeel el ren nummers en
word daarbi~ berelel.d door een bassist.

22.20-2". lO :
JJ~ .(J.J':

z~enre : klassie~ ~itaar
tltels : prelude Ult eerste lUltsuite

van j.s.oach
as tur-iaa van 1. af.beru z
eerste studl.e van h. villa-Io-
bos

,'Ii.eben i k : lk ben reeds een echte ar,-
c i en op het open ncd rum, oede l'lijnbe-
hoert ~een krans. ( nvdr )

22.30-22.'0 :
J:D',:r;, .L........JTill1
z~er.re : bbes en tradltionals
tltels : zeGFen ze zelf
'Ilewe z 'n : '.'IC vormen een binatl.onf'al
ezej schap. tvee ·;lamin,;.enen é,'n r-ana-

man, we traden vr-oer-ez- reeds op in an-
cere 'crnae i ee 0: als sohf't.

. c-
l~

z,enre
ti.tels :

aZ?-lJoor::
.deine introcbl<tle
hl,t r-oodi acl
na,Tla de kar-naval,
bOllrré

,'Ile','/eZl in : een half eaat;e rls;;:..es,
~alf professioneel cezelschap.

... -2 ).0
- 'C' :J.

z ter.re : 3traattonee'
t ...i.t:l!J: oroses
Wie ,':e z.• ;.n : we trachten op een vlotte
'::l,izedn[eli.i:c3e feitjes ten toneel te
tren[en, ~. <ccker, "e politieke achter-
o~-l!'r hiervan op.

HST L.U •••

ot

n,~, ve :::ijnrn ef neer zo gloed-
treder. vocr de tweede keer 00
otc zaal •

•1 - .1
. I' .1(; .1' flALI,L'T 1-.J\ 11 CIIAt .•'ELIJKE

.'" ..;P,~'.,;);'.I~ VAN I<1!LTlnJHHAAD
z.ienre : hallet
t i tels : t,e':/er,lncsspelvoor x

dar.oers
Wle we z.i..in: Vle vormen een l'Ierk-
Toep van klllt'lurraad. het st'lk
dat ,'Iehier hrenr,en i s per toe-
val rekomponeerd. het enl.'e VQ3-

te materiaal ?l.ir.de danncr-s,
de muz t ek en de vi er- bel'leeinen.

2).1 -2~. ~
Dfu._tl,LL CLAh,j
zjenre : plBr.O imprOV.l.Satle
tl tels : 1700dbye, 'fellow brn ck rond

klll.!.nrme softly
all the wi.ndmakes oft my nn nd

Wle lk ben : lk ben een week-endplanlste

5 die lmprov13cert op de plano voor mensen
d i e kunnen IU.I.steren.

<:3.2)-23.'3
ARi.Jll'm SCHEURS
zjenre : kabaret
titels: dat vertellen we. lekker
Vlie ik ben : ik treed rer:ellliati
poli tika, en oo{"Ste vor-i .: ,jw
met' akademi.e se tijdin, 'en.'!(

nl.et
op voor

succes
nvdr )

zjenre : folk
titels: stairwa'l to heaven

{;Urc-blues
wie we Z1. jn : be61.nnelingen in het vak en
treden voor de eerste maal op voor pu-
bl1.ek.

23.45-24.OC :
l\Al~ZIS
zjenre : pop en space-rock
ti tels : ouverture van jef in mi-goot

narzlos blue prayer for gulotar
l.n love
space marmelade

'IloeVle zlojn : dl.t is ons eerste publle-
ke optreden. samen trachten we ei{;;enmu-
ziek te brengen door een mengeling van
~op, klassiek en elektrortiese muziek.

2,1.00-21.10 :
JArt HAUTEKIl:;
z5enre : jazz' voor-tieners
titels: nummer 1

nummer 2
nurane r 69

wie we zijn : ;jan hautekiet werd !;eboren,
heeft geleden en is ~estorven de derde
dag na zijn pree. becon een solo-karrl.ere
met ~én gouden lp en Vl.er plastieke slon-
els. heeft preslodent kennekn1.e vermoord.

24.10-2'.20 :
J,UDr.'lG VAl
z;ienre : !)OP
titels: de zee

lonstrumental rOCK
Viie we zi jn : o:estart de 26 november 1974
we treden hier voor de eerste maal op,
" onze zenuwachti -)lelodweze ons ver+even''
alle leden van de groep hebben uiteenlo-
pende lll\tzlokale.adeeen, die we an deze
nummers hebben samel1.gebracht. de leden
zijn luc broe11nckx, r;uido La.ppena , ben-
ny van hemelrijck, micrel van der meloren.

21.20-21.1
S~RlllGS .111m .,'HEELS
z5ertre : country-rock
tlotels : propl.nquity

standing on the rock
calloforl1.iablues
see you later, i'm gone
how v/e danced

wie we zlo;n : we treden hier voor de eer-
ste maal op ( ue preml.êre om zo te ze&-
gen ). \'Ie brenben enkele komposl.ties van
anderen.

z;ienre : mlme
titels: de schuchtere strip-teaseuse

de muzikanten :
de orkestleloder heeft hobbys
de pianist
de Vl. olom st

sluikreklame
Wl.e lok ben : lk trad reeds op in Ie dolort
dans l'oeil, voor klnderen l.n een volks-
buurt ( etterbeek ), voor ouden van da-
r:en te antwerpen. ben lid van de groep
6l.bus 4. lok treed per gelegenhelod op
voor "Xoepen en mensen da e wel begaan
zijn met de problemen van sosjaal be~
deelden. vanavond treed ik op voor de
kul tuurraad ( grati s !).

24..45-01.00 :
STAINLESS STEEL
zjenre : acoustic folk blues
titels: together

af ter the summer
belly buttom blues
summer time
klong william's march
everything 's wonderfuIl here

VIle we zlojn : we treden regelmatig op
ten voordele van benefloetavonden.

01.00-01.10 :
FILIP VERSCHAEVE
zjertre : klelnkunst
tlotels : af ter the goldrush

birds
a man needs a maid

wloe ik ben : lk ben een heVl.ge neil
young fan, van me l.k dme ll.edjes Wl.I
vertolken. '

01.10-01.20 :
TTDDD
zjenre : vlaamse folk en smart
titels: zo verlaten en alleen

de metselaar
als het nacht wordt

VIle we zlojn : een tolerante terroristlese
dekadente dissonante dissidente lach en
traan uit politika.

01.20-01.30 :
LUDO CAL1BERLIN
zjenre : soft rock, akoestiese gitaar

en zang
tlotels : spider

the second circle
last so

wie ik ben: een platenkritikus, die ook
zelf op het podium staat. een trouwe me-
dewerker van kultuurraad, die te bezoe-
ken is in de splinter. ( nvdr )

01.30-01.40 :
KRIS LEBEIRE EN COf.1PANY
zjenre : rock and roll
titels: wholla lotta shaking going on

crocodile rock
chantl.lly lace

Ivie we zijn: we speelden reeds in ande-
re formaties, en proberen het nu zomaar
eens samen.

01.40-01.50 :
SI'IINE JAN
zjenre : blues-klassiek
titels: dirty town blues

the new song
li ving in blue
the tune

wie lok ben : oud duo-lid, selfmaker van
mijn eigen zelfste liedjes. ik trad reeds
meerdere malen in voorprogramma's op.

01.50-02.00 :
FRANS UYTTERHOEVEN
zjenre : jazz
ti tels : nuages

black and blue lon c
blues before wo

,viewe zljn : gelegenhelodsgroep met men-
sen die elkaar leerden kennen op een
jazz-kursus.

Voor l.nformatloe over de stands zie in uw
Veto blz. 2 •

'puaama~~aTU 81 ~aq ~m ,~os
uass~ uaau~ ua~ol~ ur~m az ~up 81.~



·, slank, blonde krullen
k wel l~ef, maar wat t~-

• w~jn vr~en~n gaat enkele
weken alleen op vakans~e. Is er
~ssch~en een l~eft intelligent
me~sje (vanaf 20j.) d~e voor een
tijd haar plaats ViiI ~nnemen? Ik
zal ook proberen l~ef te z~jn.
Bel 22.91.23 en vraa,g,:naar Jan.

Band zoekt zanlleres om bI'Jes
en rock te ko~b~neren.

edere week verloten wij eer.
toegangs;Caart:ie voor de St'..ld1.o
onder de adverteerders ln ieto
KR., Heili~e Geeststraat 00.

Te koop: splintenueuwe moderne
herenvest.Bru~n simil~, kle~ne
maat. Bevragen na 17h. B~sthove-
lei 66, 2100 De'Jrne (Antw.)

Gemeenschap zoekt HULPJE voor al-
lerle~ werk, gedurende 1 maand.
Voor kost en inwoon, en eventueel
± ~nt~em gezelschap w.~ezorgd.
ZW. Schapenstraat 32, 2de verdiep

Te Koop : sportfiets
wed
Te koop: sportflets 4 versn.,
gloednleuw (to~boIaprljs);z.w.
Schapenstr.30 (:Iln) Leuven.

Zoek KOLEr~ACHEL ~n goede staat.
gr.Van Waeyenberghlaan 13.

10~:' gehandlkapte zoekt begr~p-
volle vrO'..lWom de e~ndjes aan
elkaar te knopen. Bur.Bl.KL007

Toon zoekt ladder o~ harde noot
te kraken. Z.w. Gr.A111a,2 feb.

Vanaf januari beeon de Spllnter met een
teil mensen de LJelerenhe~d te geven 0$

voor een bel)erkt pub'Liek hun kunnen eens
te tonen. Tot plertoe ~Sp~jtlg genoeg)

el muzlkale evenementen, maar (lteluk-
~~ cenocb) ~a~ het pe1.1 van wat zoal
ebracht wer.:ierg hoog. "The Smoketown

Boys" brachten gezellir,e amb~anse-coun-
try (ze komen ook naar Open Podlum!!).
In een zelfde trant, maar veel rust~~er,
bekoorden Sunny S~de Up, de week daarna.
Kwallteltsmuz~ek ~n leder geval, ook van
Engelsman ~lck Lon~, dle eerder op de
blues-toer gl.nr. ,hlly Poffé (eveneens
op open Podium) bracht originele soft-
rock, met een gesmaakte basbegeleldinp.
Laatst werd elektrics p'e.iamd,met en'.e Le
;ionr:ensvan Basten Batenburr, en studlo
1II11zikantenon drum en bas. Uat was dan
ulteraard om' je vln~ers en zo af te llk-
ken, iU1St. Daar-ba j werd ook nog regel-
matn .; elektries gespeeld op maandagavond
door Jean-Luc Van Lommel en enkele vrlen-
den. Dlt zou trouwens eLKe maanda~ blij-
ven doorgaan. VolGende woensda(, dat lS
dus 26 februarl , een unleke voorstelhn
van dlas over Schotland (o.a.) verwerKt
op muzlek van P~nk Floyd. Deze orlglnele
d~areeks heeft helemaal een toerl.stle
tlnt.ie, maar werd verwezenll i~t door
lemand die werkelijk op foto vastlel1'de
wat hem l)erSOOnll;~ aantrok in het
mooie-Schotland. Ook de sinkronlzasl
met de muz i ek werd ge.;eldll!or i m.nee),
ultcevoerd.
JaJa, en U m~ dus nor. altljd blj ons
uw voorstel brnnenswrer-en, wl.i brenl'.enU
wel tot voor de mlkros. Schrljf naar
Spllnterpodlum, p/a droekstraat 30, 303
Heverlee, of kom lan~s de s~linter op
een avond. Dat adres ~s OOlt no~ nLet
veranderd, Schapenstraat 30, ln 't stad
zelve natuurlijk.

Je moet natuurll ik van Bno houden; var. "e
sfeer dle hij schept, van de ranse omre-
Vln,n di e nu toch reeds sinds Lan., t:eves-
tlrd i s , met Roxy I-'lSlC,met Velvet Un-
dereround, met ?Tlpn, om slechts ~~kp.le
voorbeelden te noemen. De ~Izlkale s~eer
waarln alles mogelljk l.S, waarln de llmlet
van het toelaatbare i.n de 1II11zieitver ver-
schoven w'!!rd.J::;nov/erktp.
hard aan , o. 'r.No Pllnnvfnr
.ie dil1tee ;;roepen:-'Hi~ ,'W iiir!3~chiF.n
daar-on al aanzien als eén van de'mensen
dle op het ogenblik het best de,mogelijk-
heden van de elektronlese lnstrumenten
gebrulken. Als je daar 1an van' houdt, valt
de tweede soloplaat v~ ;no veel beter mee
dan de eerste. Alles is van een net lets
horere kViallteit, zUlver"er wat dE' kompo-
ai m ea betreft, en ook beter opr,el'omen.
::no~s ulteraard no,. steeds monotoon,
speelt no'" alhjd synthesiser, zln~ nog
alhjd charmant vals, heeft nog altijd een
runlmmer d~e meer op een r1tme-box rce11;ikt,
en r..anzanera als #;ltar1st en belan~l.ikste
mede~lzlkant heeft al helemaal dezelfde
l.nsplrssle9 als Bno zeIl. Ln toch bekoort
deze muzlek. .cor-aï, de tra::e r-ccknummer-e
als "TIIE TRut. .IH};I:;L", en i n de eerste
plaats het operu nr-snumaer- "BUnNING AIR-
LINES GrVE rou SO L:tJCHi,lORE".Omdat de
muz~ek zUlverder lS komt ook Bno's vokaal
werk, meestal dan nor ondersteund door
Robert ,"yatt, meer tot Zl in recht. voor=
beelden daarvan z~ .;n "THIRD UNCLF." en het
mooa e "CIII1IAtu Y CHINA". Ihu ten \'Iyattnor;
enkele bekende namen, zoals An'ly Llekay (Ro-
xy MUS1C), d~e sax blaast op een nummer,
en Gene31s'Ph~1 Colllns, dle op zljn
zachtst ult~edrukt volkomen overb~g mee-
drumt op "t,lOTHERIIHALE BYELESS".

L.C.
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lIp 1et e<,u:c::l.''!'.o.:ar....v
,lCWI3Q een :!Jan_vr,,:,~he
van ~en nfe~we.~r~n
Neem: PAUCAPhLEI.
,Acntal mogel1Jke leden:2
,I-akultellt:Kerkelijk Recht
IStatuten:zie onder

A~tlculus quartus : omnes studentes fa-
cultatis jurls canenici membra circulu
ca~onici esse possunt
I_ lfIl"IIfInuan a. fakutt"it kan Ud L1ON.n.
Articulus quintus: Circulus canonicus
in communitate splrituali fundatus est,
ut finma voluntate eiusque expressionis
apud mellt>rumacti Vllftad ellftaccedatur.
Quibus conditionibus completes candi-
datus iuris et de iure membrum factus
est •.••
0. fakutuit6kri."g b_l"UBt op "fin gus-
t"Zijk. g.".flnschap.aodat als to"t,..cüma.
hana.U"g a. f""" 1Ji.l tot a. kri."g u
Nho~ IJ" a. uiting daaMJa11 aan """ Ml'
akti"", z.a." IIOZataat •••
Articul.s sextus: desaffectatio et eius
expressio ad membrum destituende~ suffi-
ei unt.
~ h.t lidmaat"chap op t4 a"gg"" aij"
a..aff"kbati. IJ" uiting daaMJa11 voldofl7t-
cU.
nI \.. \oU
Articulus nonus: Circulus canonicus so-
cietatis revolutioni operam dat,certe in
rebus q~ibus auditur.ln relationibus in-
terstu~ntes magistratusque academicos
enim veteres valores societatis occiden-
talis restituit,sicuti optemperatonem ,
bsequenti tiam,parienti am,benevolenti a
audientiam ...
0. fakult_i .. lmg st"'''ft vo~ _fin gl'07l-
di.~_ O~U"l' uan d" maatachappij op de
g.bi_cüm IoIaal'Op hij uat h._ft.Di.t Ne.-
kflnt o.a. i" cJ. ,..lati."s tu .. ,," studlmu"
IJ" akadljnr::sch" o"'l'h.id cU tNditi~"l"
1oIaa1'dfl7t uan 0"." wst_l'S_ maatschappij
ul'U~ i" u bl"ll"gfln.aoal. a. i"uH_ktu-
"z. N.ch_ia.nh"id. a. .okl'ati.ch. ''pl'07l_ia''.
cU orIcUl'danighflid. a. UIJhool'alla1llh_ua.cJ.
"_dll'ighflid. dl ga", U luis u,..".

Articulus decimus : Circulus canonicus
demunere resolventis in societate seme-
retur,religionem propagare,virtutuem ad-
que spem ed amorem dei defundere.
0. fakult_i.ukri.ng h-"ft ""n l"IIvolutio-
nai,..· taak· i..n=cJ.'Mat2tsohappij:hoi "'"'PNi-
cüm uan hIJt g-loof _n dit ai"g"vi"g.h"t N-
vom..~ uan a. thflotogaZ. deugd cUl'
U_fdl.a. hoop IJndl dle_d.
Articulus duodecimus : singulis membris
unum suffragium est.Suffra~ium librum
est,neque stricti iuris.Devoto femineo
sexui non est ius suffragium.
Elk tid h-"ft 4.., IJe.",.o. .t_r.rri"g
i. vri.j IJ" i"fol"tWlIZ.o.voto fIJ"fiMO
suui "0" ut ius suffr'agillrl.

Articulus quintusdecimus : in omni-
bus circuli scripturis lingua latina
uti decet.
Wat !Jij "i.t Wl'tatfln.

En nog iets waar we niet mee akkoord
kunnen gaan :

Articulus unus et vicesimus: si parti-
bus non contigit ut controversios re-
s~lv~nt,sol.s c'ericatus in col legio
~rbitror'm sedesre potest.
ij ......11 akk..JO--! .:. "nul dI.ge.. t"liju

L. ~:,,,,,,,,,,,,,,,.

: In HomnlJ Oo"fini
"lI~t.·: ----------

~ • In 2~J' naam,gegroet
SLE

Op 4 maart geeft het ~SYAS ENS~BLE een
konsert 1n de kerk van O.L.Vrouwestraat,
te Leuven om 20.30u.
arsyas is een vere~~ng opgericht in
'67 met ale doel z~ch te w1jden aan een
zo grond1g mogel~jke stud1e van barokmu-
ziek,zowel op het vokale als ~nstrumenta-
le vlak.Ze omvat een koor van dert~g jon-
geren b~igeetaan door een orkest dat bu~t
en de normale etr~jkersbezett~ng ook nog
flu~ten,hobo'e en fayot omvat.
De leden van het orkeet z~jn koneervatori
umstudenten of afgestudeerden van muz~ek-
akadem~ee.De groep wordt gele~d door Ed-
mond Save~ere,orgel1et en leraar aan het
Lemmene~nst~tuut.Op het koneert te Leuven
wordt geeetel1jk en profaan werk u~tge-
voerd van r.larcello,J.S.Bach,Durante en
Händel.

Or~eat~e Kultuurraad,H.Geeetetr.90,Leu-
ven.Tel.2) 67 73
Inkom:50fr-kaarten verkr~jgbaar op K.R.

___ f
, UONESIESEWEEK-- MEDEDELINGEN

De St~cht~ng-Lodew~jk de Raet (volkehoge-
school)organieeert een kursus"Met heel je
hchaam leven" te Keeeel-lo,van 18 tot 21
maart '75.
Een kursue in ~er dQ&en,in hoofdzaak voor
thu~ewerkende vrouwen.
Bedoeling:vergeten of vervaagde mogel~jk-
heden van het e~gen l~chaam op~euw ont-
dekken en verkennenikane om te praten en
van elkaar te leren.
Gevar~äerd programma-aanbod:bewe~ngaepe-
len,volksdane,ontep~ngaoefe~ngen.krea
t~ef spel,oef.in lich. en mondelinge ex-
preee~evaar~gbe~d,geeprekken over al de-
ze ervarungen,
N~et voor epecial~sten,wel voor ~eder ~e
epelend,bewegend en pratend een etuk alge
mene vo~ng w~l.
Babye~t voor k~nderen tot en met 5 jaarie
voorz~en.Polder op aanvraag.
~nl~chtingen:St~cht~ng-Lodewijk de Raet-

De Bron
Koetsweg 122
3200 Keesel-Lo Tel.25 46 85

van 24 ~ot ~n met 28 februari 1975

PRQ~:

maandQ& 24 :ofenine;
p aate:~vereiteitehalle

17.00 tot 19.00
-operung
-tentoonstelling v.Ind.kunet
-info beurs over kultuur,eko-
no~e en eoe.toestanden

Verto~ng van wetenschappel~jke f~lms ~n
de V1aamee leergangen (lluntetraat )om 20u
maandag 3 maart.
Organieat~e:Mercator
Toegang gratie! !

MAANDAG 3 MAART I

dinsdag 25 :info beure
plaate:A1äîa II (milk bar)

11.00 tot 20.00u
tentoonstelline
plaats:~vere~teitehalle

10.00 tot 19.00u
paneelgesprek
over lnaonee~a,dr Belg.en Ind.
experten.
plaats:De Valk - 20.00u

IMET HEEL JE LICHAAM LEVEN .1

woensdQ& 26:info beurs
plaate:A1îDa II - 11.00 tot20u
tentoonstell~ne
plaate:U~vers~te~tehalle

10.00 tot 19.00u
Indonesische f~lm
plaats:V1aamse Leergangen

om 18.00u en om 21.00u

27:tentoon8tell~ne
plaate:U~vere~teitehalle

10.00 tot 19.0Ou
folklore avond en info beure
plaate:Gro~ Aula

20.00u

verbroeder~n~avond
plaate:c~té8r(tervuurseveet

103 te heverlee
19u:kontaktmaalt~jd
20u:daneavond

donderd.

vr~jdag 28:

"""'(~"W \". '-'4'\ -.1i ....".~ .. "'.
.• ~ "-M' ~.:; '\1\,.", ,:,.. "'... ""'",
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ç(~~ ... """", "'" ,*,\a.'''91·1.~1
,~..,,, , .. ~'( .. ~\. .... ''''' (), W"'c.~T·,....... -)



MAANDAG 24 FEBRUARI
•• VoI'lll.lngsvergaderl.ngamada over de syn

dl.kale verkl.ezl.ngen van aprl.l-mel. '75

sos.raad,2Ou

••Soll.darl.tel.tsavond"neen aan de ontsla

gen an KLJ" ,Alken,2Ou

·*wl.na-etentje, 18.3Ou

••Ballet werkgroep van nlltuurraad van

21 tot 23u in sportkot

.·Sporta 20u dansles

21u turnen

••Indonesl.ese week,zl.e blz.7

"\'/Iff. DE CRAENE: In Di ana-bar- 20h •

••Voetbal heren 21u lerkeveld-krl.ml.

dames 19u apolloon-Joh.23

Volley heren 19u psycho-vrg

21u vtk-ekonoml.ka

22u landbouw-pauscol.

20u romanl.sten-krl.ml.

DINSDAG 25 FEBRUARI

••Schouw~lrg 20u The sunshine Boys-KVS

··Sporta 13.2Ou paardrl.jdep

20.0Ou karaté

21.0Ou yoga

19.15u Béjart,IXOsymforue va:

Beethoven

··Harold en waud,fl.lm l.n vesall.us audl.

torl.um,om 20.15u en 22.1~u,25fr.

·.Indonesl.ese week zie blz.7

•• Voetbal here

C".ley heren

21u medika-vrg

19u germania-lerkeveld

20u apollonia-apolloon

21u chemika-sale~l.ar.en

22u wina-theologl.e

21u Wl.na-farm"\

"ru landbouw-psycho

Tafeltenrus

WOENSDAG 26 FEQ?lIP.RI

··De Spll.nter -22.00u,DIA-voorstelll.ng

over Schotland op muzl.ek var. Pl.nk-

Floyd,gratl.s

··Debatavond over Numerus Clausus,~eor

g&lll.seerd dr s de Ni euwe Brug,De ~/alk,
201l. sprekers:
Piet Janssen prof.pedagogl.e KUL

Jacques Nagels prof.economl.e

ans Van Nl.euwer~oven ~v.studl.ebu-

reau KUL

ark Dulaert stud.geneesk.KUL

••Ballet lrultuurraad van 21 tot 23u an
Cl!,I'\~tk~t

••Schouwbure 20u klel.nlrunstavond ~BV

.*Toka 20u een heugli jke dag voor de VIl. j

ze meneer '.vu

••busf 20u pl.ngpong dames Y.UL-ULB

veldlopen da.& he. te Gent

··Sporta 19.3Cu schaatse

22.0Ou volley (sportkn
··Indonesl.ese week zie blz.7

··Voetbal heren 19u pauscollege-apolloon

21v germanl.a-vtk

Volley heren 21u terbank-krl.ml.

dames 21u theologl.e-pedak

Basket dames 19u bios-apolloon

DONDERDAG 27 ~nRUARI
•• !'RUTSEI,-':'.D.var. Di.ana, t.v.v. Te-

ledienst. SPORTA 20h.

··Isol Kontaktmaaltl.,id 11).30

··Schou\'lbur~ 20u ierse Ballade

··U.P. cyclus"?:rl.stendom en SOSl.allsme",

panee Lgeapr-ek ;'wat betekent de erva-

rln~en van Y.uba,Jl.p.tnamen Chlna voor

onze l.nzet als krl.stenen l.n deze maat-

schappl.j?'m.m.'1.,"/./an Gerven,r;ol!l 1..0-
ll.sse,Jef Ulburt',hs,I..at:da Aelvoet.

UP-!.euven, aud. vesall.'ls,parkstr. ,20u

··Sporta lau zwemmen

19.3Ou paardrijden

19.3Ou wandelen

~~.,~CtÄ k&:a.4Q."~
··Indoneslese week Zl.C blz.7

•• .'oetbal heren 21u vana-ekonomika

Volley damcs 1~1 farma-vtk

20u apolloon-vrl"

VRIJDAG 28 FEBRUARI

··'ormlnl7Sver ..aderlnr:Stlchtlllg Leon Le-

sOll l..s.m. rcvolutl.onalre arbel.ders-

liga over "de revolutl.e an Rusland",

sos.raad,20u.

•• Tndonesl.ese \'leekZl.e blz.7

Schiltz: Veto
vanPerin nu
betaald

ca

;u kan o ok zl.idlnsdal: naar- C-"!'''''\

ZATERDAG 1 "AART

·.busf tennis dames UL KUL

ZONDAG 2

··busf schermen dames :floret te Luik

20.00u

VRn 21 f~b"'arl tot

en met ?7 fehruarl.:

STUDIO :141) la femme de ,iean

16 en 201J harry en tonto

1?u del1verance

22u .i ohnn- rot m s I"m
?411 ioe hlll

I!!~X : vanaf i4. ){)I, un jlJstiever- dans 1
vllle

FORlf,! : van 1).)0 tot 2C. )Û1, de man me

de pOlIden revolver

2)01 sterven van be{'eerte

LO'JAN IIn, : H. )0" laurel en hardy

1r.)O-lB.30-~O.301J lk heb e

mrjn bui k vol van

22.4<'11de monru k

EDl!;N: 14.1'-,"la I"Jerre des boutons

:tLTA: lR en 1411 und ine
?OIJ de t'lln vld I<'lnzlContlnls

2211 vrncent , 1 r-ançor s ,p81Al et 1~i8
a'ltres.


