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Het is nu alweer een tijdje geleden dat
de studenten met honderden de boer optrok-
ken.In het najaar toe de onrustwekkende
ber~ch~en de wereld werden ingestuurd over
de boerensituas~e,hebben heel wat van ons
~ntens met de situas~e van deze mensen
meegeleefd.Het is een feit dat de boeren
erg geleden hebben in '74.0ffisjele sta-
tistieken tonen zwart op w~t dat de land-
bouwers in '74 3,;, minder verdienden dan
het jaar daar-voorv Lk denk niet dat het
nod~g is uit te leggen wat dit betekende
voor de boeren in een tijd waar alle prij-
zen en zeker deze d1e voor agrar1ese be-
drijven onontbeerlijk zijn,pijlsnel de
hoogte in zijn gegaan.
De boeren troostten zich met één gedachte
"1q7_5zal beter ;:i in'.'.r;1Iie..JlcJie.Lzek_~I:'-
Qa,,. -1re-hala."lS-votr'"7")weinig hoopgevend
lS na zoveel regendaren.ln maart viel
119,7 mm water,terwijl in andere jaren
slechts 60 ~~ neerslag wordt genoteerd.
lechts 3 dagen bleef het droog,met in het

totaal 50 uren dat de zon te zien was{nor-
maal gemiddeld 120 uren} •April was al
evenmin een zonnige maand. Regenvlagen en
sneeuwbuien hebben ervoor r,ezorgd dat ve-
le velden vooral in r/est-Ilaanderen meer
op vijvers dan op bebouwbare grond leken.
In r/est-Vlaanderen zijn tientallen ton-
nen kunstmest met het regenwater naar zee
gespoeld.
Door het geploeter van het najaar heeft
zlch onder de modder nu een aaneengekoek-
te en vastflereden laag kle1 gezet,waardoor-
heen het water niet weg kan. Zelfs dra1nings-
sr snemen bh.iken niet meer te voldoen of
zltten in een harde kleilaag gedrongen,
onbereikbaar voor het water.
liet i:J onbegonnen werk de schede ba.ltUltlnu
al op te maken,maar het is zeker dat de
schorseneren,pre1,witloof,spinazie,bloem-
kool,sla,erwten,bonen,suikerbieten,aard-
appelen en de graangewassen allemaal sterk
onder de weersomstandigheden hebben gele-
den,met alle gevolgen vand1en.Ook vee-
houders zijn er niet te best aan toe aan-
gezien de weidelanden ondergelopen zijn.
Het gras groeit niet en laat men dan nog
vee op de weide dan loopt men nog het ge-
vaar dat het de grasMat stuk trapt.
Daarbij komt nog dat het nu al te voor-
spellen valt dat het loonwerk erg duur
zal worden,aangezien dat alles 1neens zal
moeten gebeuren.
Het is duidelijk dat we dit jaar onze
oenten duur zullen moeten betalen,en

dat is de boeren hun schuld niet!
Prof Boon,voorzitter van de Belgiese Boe-
renbond,straalt van optimisme,hem kan
immers niets deren en nuruater-Lavens
gaat op filozofiese toer om de boeren
uit hun leed te helpen "zelfs in de moei-
lijkste tijden is het landbouwersberoep
het mooiste dat er bestaat,boeren blijven
een grote verbondenheid met de natuur er-
varen,zij blijven-ondanks alle vrijheids-
beperkingen-toch altijd de schipper naast
God" aldus Lavens.
~n daarmee zijn de boeren dan weer ge-
hoipen.Het zal die Heren niets maken als
er blnnenkort weer heel wat boerderijen
moeten sluiten,zij vragen trouwens niet
beter.

vervolg op blz.2

van de
studenten-
dokter

Sinds oktober 1969 funktioneert het medi~:h cen-
trum voor studenten. Het is opgericht met volgende
doeleinden:
- hulp bieden een studenten op somatisch en psy-

chisch gebied.
- inventeris opstellen ven de studentenproblemetiek.
- bevorderen ven preventieve gezondheidszorg.
Dit komt erop neer det het Centrum is opgevet els
een groepsprektijk die niet elleen lichamelijke
ziekten geneest els dusdenig, meer de nedruk legt
op het begeleiden en informeren ven de studenten
over psuchische problemen, sexuele hygiëne, het
vermijden ven ziekten bij zware studieperiodes •••
Deerom moet de erts dicht bij de leefsituetie ven
de stuáenten staen. Deerom meekt de erts ook tijd
voor zijn petiënt. Deerom werken de ertsen ook een
informetiebrieven over medische problemen, ean
voordrechten over studiehygiäne e.d. en het mee-
geven tijdens de reedplegingen ven de meest elemen-
teire kennis over menselijke biologie, inentingen,
genees- en voorbehoedsmiddelen. Deerom tout court
zijn twee dokters op het Centrum een noodzekelijk-
heid.

Op 1 november 1974 volgde M.Brecke, M. Thijs op els
studentendokter; neest M. Degroote. M.Thijs wes
slechts voorlopig in dienst geweest tijdens de
legerdienstperiode ven M.Brecke. Voor zijn leger-
dienst werkte M.Brecke met een voorlopig kontrekt.
De Reed voor Studentenvoorzieningen wes het er
echter over eens Brecke. ne zijn legerdienst.
definitief te benoemen. Elke benoeming moet
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echter door de Reed ven Beheer bekrechtigd
worden. Nu hed deze Reed op 25 februeri '75
besloten det de 2e studentenerts mocht eenge-
",orv&nworoan op vuonoleenie lIeneen mexlmele xosten-
drukking. Nederhend kwem op de Reed voor Studen-
tenvoorzieningen de heer Schiepers, regeringscommds-
seris, eendreven met de opmerking det er gezien,
de deficiteire toestend ven de Sociele Sektor
geen 2e studentenerts mocht eengeworven worden.
Op 19 meert '75 tred de Reed ven Beheer dit
stendpunt bij.

Tot zover de voorgeschiedenis vóór de Reed voor
Studentenvoorzieningen ven vorige vrijdeg.
Op de Reed bepleitte de regeringscommisseris
zijn zeek met volgende ergumenten:
- een 2e studentendokter is zeker nuttig. Daerom
heb ik deer in 't verleden geen protest tegen een-
getekend. Toen wes er echter geld voorhenden. Op
dit moment zit de Sociele Sektor met een deficiet
ven 6,5 miljoen det ergens moet bijgepest worden.
Nu moet men niet meer kijken wet nuttig is, wel wet
nodig. strikt nodig is. Een 2e studentenerts is
(11At I'Ic.J1b.
- een de unief is de tendens det de personeels-
lesten stijgen, terwijl de werkingslasten achter-
blijven. Ven het totele pakket lasten zijn er 80\
personeelslesten en det gaet neer de 90\ toe. Dear-
om is overal elerm geblezen geen nodeloze aenwervin-
gen te doen en de eenwerving van dure kaders zo-
veel mogelijk te beperken. Als men den toch persé
een tweede dokter wil, ken men den goen stegeeire
nemen? Of ken M.Bracke niet voor 50\ voor eigen
rekening werken ?
- de vraeg is bovendien wearom de studenten moeten
bevoordeligd worden bij de arbeiders. Wearom
ken men geen remgeld invoeren die den gedeeltelijk
de wedde ven de 2e erts zou dekken.

De antwoorden waren even kleer:
- het medisch centrum is een groepspraktijk met
preventieve werking voorel. Als men ekkoord is
dat de studenten niet zoels in vele bedrijven
"terug gesmeerd" moeten worden, meer deftig
voorgelicht en ondersteund, den zijn er twee
doktArs nodig. Ia men niot akko:rd ~.t dit
principe, doek den gerust het medisch centrum
op en leet de studenten near een gewone
erts gean.
- els er moet bespaerd worden in de sociele sektor.
dan is de menier van de regeringscommisseris
toch wel een zeer anerchistische. Er moet globael
gezien worden waer men kan bezuinigen (er zijn nog
steeds luxeresidenties, nietweer) en men ken het
probleem ven het geldgebrek det ongetwijfeld
ecuter zel worden niet oplossen door kris-kres
in de sociale sektor te geen "snijden". Ipv de
zeek op te lossen met oplossingen "ven de ene
deg in de endere" moet er een algemeen besparings-
plen komen.
- preten in termen ven nuttig en nodig, is wel zeer
subjectief. Zijn goedkope kemers nuttig of nodig?
Zijn goedkope meeltijden nodig of nuttig? Ken men
op de duur niet de hele sociale sektor efscheffen
omdat ie niet "nodig" is, hOBWel wel nuttig I
- de finenciële oplossingen van de heer SChiepers
zijn niet erg reëel. Bracke tijdelijk voor eigen
winkel laten werken. is onverenigbear met de groeps-
prektijk. Hij werkt semen met, in het zelfde gebouw
en in dezelfde omstendigheden als Oegroote. Dus
moet hij evenwe~rdig beteaId worden.

Even een woord uitleg over de wedde van de dokters.
Bij de v._t. &'noeming zou M.Bracke,in het Bereme 111
beteeld worden. De dokters verdienen nl ni~
naergelang het eentel pati~nten. het aentel
readplegingen, zoals een gewone dokter, meer
worden betaeld door de Sociele dienst en heb-
ben dus een veste wedde. In ieder gevel is die
wedde beduidend minder den wat een gewone arts
in een jeer ken "bijeengenezen", Volgens de
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Tot slot een boer aan het woord:
"de boerenbond doet commerce met het bui-
tenland,maar kijkt niet naar ons om.En
in de kerk durft de pastoor niet meer
b1dden voor beter weer,want dat l1jkt te-
veel op ouden antiek."

De boeren zijn ontgoocheld en moe gestre-
den,en ik kan ze begrijpen.

guido nn nne

niet duwen a.u.b.
naa.e en heren,de volgende en laatste
veto(toch wel)(hier juffrouw,neem mijn
zakdoek maar) (hij is toch vuil)en
laatste veto due,wordt,naast informasie
over het ekzamensisteeD41 lollige boel.
Om het kort te trekken(want er is niet
veel plaats):1nzendingen van alle aard
zijn welkom, verhaalt jes,moppen, teke-
ningen,stripjes •••v66r 10 mei h.geest-
straat 90.
Hierbij schrijven wij een prijs uit
voor de beste inzending, liefst over de
drinkende student.Een voorbeeld:
'Op een dag zei Pietje de Somer:dat
Pochplein dat is toch maar poverjvoor
een drinkende vent,
maar dan liefet een student,
heb ik wel een miljoen of wat over
en nog een:
'Een 8chachtje dat Le~ven niet kent
zag dat beeld van een drinkend student
Hij deed geen politiek
in de akademiese kliek
en vond het een aardige vent.

enfin,u stuurt maar op nietwaar.over
de prijs praten we nog wel,en verblij-
ven inmiddels hoogachtend.

redakeie:kultuurraad,sosjale raad,BPA,
kringraad, sportraad, isol

leejout: luk vereluys
aedewerkere:kr1s van bouchout,guido

minne,annemie van laethem,
1~n ~p ~OOYO~ ~~~i'à.

..

Oe praatbara~ ging van stort mat voor de studenten-
vertegenwoordiging eerder ongunstige omstandighe-
den: Ie grond chef disparu en een ietwat lijvig
onderdeel dot juist voor het heilig uur een roem-
loze labo-dood had weten te ont~omen en zich in
een uiterste ~rachtsinspanning. gewond aan de
onderste ledematen. noor de soman~omst had geSleept.

Oe behandeling van de exomanproblBmatie~ en
hBt formuleren van het examanregelement nom wel
tWBe uur in beslag. Het resultaat ~rijgt u te
lezen in het laatste nummer van Veto. integraal
gewijd aan de examens met speciale aandacht voor
het reglement.

Voor het overige juicil Oe KUL in de persoon
van de Raad van Beheer heeft - na jaren •••-
een oVBreen~omst gesloten met een besparingsagent-
schap: nv. National Utility Service.
Het worden harde tijden.

Ongeveer een uur hielden dB wijzen zich ledig
mat de toewijzing van de eredo~toraten voor 2 fe-
bruari 1976 (550 jaar bestaan van de KUL) Men
raa~t zo in de ~noop dat men na afloop rie hole zaa~
maar aan het bureau overg~f. We w~chten mat span-
ning op deze culinaire stunt van het B.A.R. Hun
recept: neen wat van Hillary. voeg er Ortoly aan
toe en don ook maar Brandt maar vergeet vooral niet
een stevige snuif Tindemans. Roer goed. ~eem
dan een pater Grootaers. meng er ook pater Verleyen
en Bulc~e door en kruid nog stevig met Eligius
Dekkers. Breng op ~ooktemperatuur.
Voeg -in fijne schijf jes- er Fiers. Esser enLe-
galu aan toe. Zo kom je tot een waardevolle se-
lectie eredoctoraten. Een goede raad: voeg er
in geen geval de kandidatuur van de studenten
aan toe. Doe achteraf maar weer alsof je die ver-
geten bent. Oh. Nyererel

Mais Qu'est ce Qui se passe? Qu'est-ce Qui
se passe1
Een ta~ van de studierichting Psychologie en Peda-
gogie op vijf jaar brengen? Tst, Tst. En hoeveel
gaat ons dat kosten? En wat brengt ons dot van
benoemingen mee1 En de nieuwe aanhalenvande bui~-
riemwet? Er waar gaan we de nodige professora-
bele mensen vinden? Reken maar eens eerst mooi
de weerslag ervan uit op het budget en het nodiy,e
aantal nieuwe benoemingen. En dan zullen ze wel
weer zien ..•

Ondertussen ~wam don de Commissie aansluitinr.
VSO-Universisteit verrassend om de bocht. die na
2 jaar winterslaap misschien nu enige activiteit
gaat ontplooien na inspiratie te hebben gezocht
bij de UCL. " " " -

Verder hebben we diploma's landbouwkundig ingB-
nieurs Watert en Bossen geplant in de velden
van Heverlee en holden we door naar de Centrale
Auditoria voor de Campus Humane Wetenscahppen.
Zo een auditorium voor meer don 1000 man, maar
door schotten omtoverhare leslo~alen voor 250
men. We hebben nog maar eens gepleit voor
luchtige. frisse lokalen met menselijke afmetingon.
Voor het paal en perk stellen aan het lesgeven vo
voor grote monstergroepen. En of het resultaat
heeft1 Waar komen die centrale Auditoria?
Dicht bij Pol en Soc en EconoMie of dicht bij
Wijsbegeerte en Letteren of de Rechten?
Trekken maar jongens. Oot wordt iets voor
1976 misschien. voor de gedespecialiseorde ~an-
didaturen. voor in te wijden of te openen of in
te ;huldigen naargelang diegene die aan het
langste eind trok.

Met genoegen vernamen we dat de proffen via
hun spree~uis. de VVP (Vereniging voer Vlaamse
Professoren) zichzelf beschouwen als werknemers.
Ook Piet is prof. En dus ook wer~nemer. Einde-
lij~ zit men in dat ~ij - studenten- de wer~ge-
vers zijnl dat de proffen daarom meedoen aan de
sociale ver~iez~ngen en op de lijsten van de va~bon-
den gaan opereren is bepaald minder. Arm ATP.
Arm Vlaanderen I

J.d.M.

(wegens plaatsgebrek zeer ~ort dB overige
punten van de Raad voor Studentenvoorzieningen).

1. Het dokument tegen de studieleningen ipv
studietoelagen werd goedge~eurd. De vraag van
de studenten een motie tegen de plannen van Oecroo
op te sturen botste aanvan~elij~ op de obstructie
dot er nut och over gezwegen wordt en een motie
zonder effect zou zijn. Vermits de leningen echter
gewoon bij KB kunnen doorgevoerd worden. is het
goed de minister te loten zien dat we wa~en. Een
gewaarschuwd menister is er maar een halve waard.
Oe motie werd goedgekeurd.
2. Glansrijke weerlegging van de aantijgingen van
NAVVS tegen VVS. De 75.000 Fr subsidie worden
niet langer weerhouden. We dru~ken als het effen
~an beide dokumenben af in de volgende Veto.
3. De residenties. De huurprijs wordt mogelijk
verhoogd. Op het residentie~omitee won de sociaal-
politie~e lijn (de laagste huurcategorie zo wei-
nig mogelij~ verhogen, de rij~ere huurders
zwaarder belasten) het op de beheersmatige (de
lagere fel omhoog. want dat zijn er velen).
Tevens werd opgemerkt dat er voor de va~antie
een definitieve dis~ussie moet doorgaan over
de residenties. hun bezetting. aanwervingscriteria.
personeelB~osten enz ••. Oe presidenten van de
betwiste residenties (Just. Puis X. Maskescenter)
zouden eindelijk eens duidelijk hun standpunt
aangaande stattuut en personeelsbezetting ~Deten
be~endmaken. Zo zou aan de Just wel eens mogen ge-
vraagdworden waarom zij het systeem van kost-
en inwoon bewaren. hoev8aLb8uraatudantvn~er
zitten enz •..
4. Op de studenteninterpellatie aangaande het
fameuze beeldje op het Fochplein waartoe de
ul zijn insteMming had gegeven (zie vorige

Veto). werd p,eantwoord als volgt: voor de in-
huldiging van het gebouw van psucologie. had
de unief een artist een maquette laten ~~en.
voorstellende een student die een boe~ leest en
in zijn schedel een be~er leeggiet: het noemde
"brainwashing" om dat de psychologie de menson
moet brainwashen voor de bestaande msch. Om
niet gekende reden weed het werk nooit uitgevoerd.
u dacht de Raand van Beheer voor ue '50 ste

verjaring van de unief het heeldje aan het
stadsbestuur te geven. Als we er echter tegen
zijn ziet de unief er niet tegen op het terug te
tre~ken.

De Sociale Raad.

Al~ maa~t. als universiteitsrestaurant. oeel
uit van de Sociale Se~tor van de unief. Hot
leveren van maaltijden met voldoendo ~waliteit
en aan schappelijke prijzen is bijr.evolr.haar
voornaamste taa~.
Totnogtoe werd de subsidiëring van Alma vrij
pragmatisch aangepakt. d.w.z. dat do UCL on
de KUL respe~tievelijk voor 42\ on 56\ ho
(normalo) deficiet trachten op te vullen.
Is er echter een te groot deficiet dan wordt
er maandenlanr. gobakkeleid tussen UCL pn
UL. wie het grootste deel van de appol gaat

opvreten.
Veel hoeft or niet aan teo~evoegd on te bo-
grijpen dat Alme hier steeds het slachtoffer
van worot. I~rs. daar enerzijds de twee uniefs
alleen hun Ifinancieel) eigenbelanr. op het oor,
hebben en zij anoorszijds het keurslijf van de
wetten op de Sociale Sektor rond zich voelen
spoonen, - is het resultaat steeds een kOmpro-
mis dat zelden tegemoet ~ont aan do reöele
problematiek van Alma.

_~~_!~_Q!_QQr;~~~_~~~_Q!_~Q8!_gr!J;!~?

Eerste minister Tindemans zou zeker beweren dat
het !nflatiebeest oo~ aan een ovenwichtir,e balans
van de Alma knabbelt. Hij zou voor een vrij groo
deel gelij~ ~rijgen.
Laten we daartoe een brute kostenanalyso ma~en.
Oe kostprijs van één maaltijd in de Alma bedraagt
+ 59 fr. lin 1974) Daarvan gaat 45\ naar loon~osten.
47.4\ naar grondsto«fen. 3.3 naar onergie. 2.2~
naar onderhoud en herstellingen en 2.1\ naar al-
gemene ~osten. Berekend op de verkoopprijs (46 Fr.)
geeft dit: 20.6F personeelskosten. 1.5F energie.
21.7F grondstoffen. 1F algemene ~osten en D.97F
onderhoud en herstellingen. Ditzelfdo geldt voor
de snackbar en de Bar van het Sportinstituut waar
respectievlij~ de volgende ~ostprijzen gelden:
23 Fr per ~onsuptie EN 13F per ~onsumptie.
Oaze ~ostprijsbepaling is belangrij~ voor een bodrijf:
veronderstel dat men er in Alma zou in slagen de
~ostprijs van één maaltijd. één ~onsumptie in de
snac~bar en bar met 1 Fr. te verlagen. Dit zou aan
Alma 3.647.651 Fr. (in 1974) opgebracht hebben
(a + het teveel aan deficiet van 1974). Dit goeft
metien de ~ans om de systematische prijsverhoginr,en
te hekelen: deze veroorza~en wel een meerin~omst.
maar hoe ster~er de verhoging en hoe minder r,root
de ~loof tussen ver~ooppr1js Alma en verkoopprijs
privé. hoe minder kliënteel geneigd zal zijn om
te blijven eten in Alma.
In een dokument dat do subsidiërung van Alma
bespra~ (1973) werd ooit gepleit voor eon vaste
regeling van de bepaling van de ver~00pprij8 en de



hoogte ven de subsidies. Voorgesteld werd det de
kostprijs ven één meel tijd els volgt zou verdeeld
worden: 2/3 ten leste ven de verbruiker. 1/3 ten
leste ven de subsidies. Voor 1974 zou dit de
volgende resulteten gegeven hebben:
inkomsten: 176.000.000 Fr.
Uitgeven: 171.281.340. Fr.
of een brutowinst ven 5 miljoen. Oit steet
schril in tegenstelling tot het huidige aeficit
ven 3 miljoen (voor 1974.).

Oe eenvel op de sociele sektor wordt ook in
~!~_rQ~~_QQ~_Q~~!_~!~~~~~_y~~_Q~_§§!_QQQrg~~~~·

Oe sociele sektor heeft een (stijgend) tekort
een geld. Oorzeken els stijgende loonkosten ener-
zijds en onverschilligheid ven de overheid ender-
zijds zijn deer ebsoluut niet v~emd een. Oeze
onverschilligheid (1) ontmoet men op ellerlei nivo's:
zowel bij het ministerie els bij de top ven de
KUl en de UCL. en zo erg soms det terecht de vreeg
ken gesteld worden of er wel ven onvesschilligheid
ken gesproken worden. Mer en meer wordt de indruk
gewekt det. en we beperken ons tot de leiding ven
de uniefs. er een bewuste politiek gevolgd wordt
om de Sociele Sektor onder kontrole te krijgen.
zijn demokeetiscge geest te saboteren en tenslotte
zijn geringe huidige eutonomie volledig te
breken.
Oit wordt het best geIllustreerd in de politiek
die tov Alme gevolgd wordt: kort gezegd komt dit
nee. op een steeds meer binden ven Alme een de
unief. door het leten opstepelen ven de finen-
ciële proble.an en het weigeren een veste
subsidiëringsformule vast te leggen (1/3-2/3).
Oit"heeft elleen tot gevolg "det de unief
binnen enkele jeren:noodzekelijk zeI moeten ingrij-~
pen om Alme te redden en de werkgelegenheid te . .
weerborgen· (cfr de vekbond).

SOSJ ALE RAAD

aankondiging
BERICHT voor ALLE STUDENTEN

1 ) ASR vraagt:

-kandidaat vrijgestelde (half-time)
-kandidaat sekretaris(fu11-time)

inlichtingen-te ''I'erkrijgen op-Bo
denstr.3
kandidaturen moeten binnen vóór 31 mei

2)Sportraad vraagt:

-kandidaten voor half-time vrijgestelde

voorwaarden:-zich onderwerpen aan de
reglementen vld sportraad

-kunnen organiseren, kennis
van boekhouding en admini-
strasie

kandidaturen moeten binnen zijn ten
laatste op dond. 29 mei om 12.00u
inlichtingen te verkrijgen op het sekre-
tariaat van de sportraad,tervuurse vest
101,3030 Heverlee

3)Sosjale raad vraagt:

-kandidaten voor ful1-time vrijgestelde

voorwaarden:-aktieve interesse voor het
medebeheer in ds sosjale
sektor

-aktieve interesse voor po-
litieke en sosjale aktivi-
teiten.

kandidaturen binnen voor eind mei
verdere inlichtingen te verkrijgen op
bogaardenstr. 3.

4)Kultuurraad vraagt:

-kandidaten voor ful1-time vrijgestelde

voorwaarden:-interesse voor een progres-
sief kultuurbeleid in Leu-
ven

-volledige inzet voor kul-
turele,po1itieke en sosja-
1e aktiviteiten

-kennis van:organisasie
sekretariaats-

werk
administrasie en
en boekhouding

kandidaturen ten laatste binnen op
~12 mei (vóór 12.00u)

vervolg
van
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regeringscommisseris echter is een dergelijke
wedde voor M.Brecke onverentwoord omdet ze
niet verenigbeer is mat die ven meerdere
kederpersoneelsleden in officiële instellingen.
Eén der studenten merkte gevet op det men
ook niet een de wedden ven professoren en
kederleden ge et prutsen om deficiten op
te lossen.

HET ALLERBELANGRIJKSTE IS ECHTER OAT DE
AANVAL OP DE TWEEDE STUDENTEN OOK TER EEN
AANVAL IS OP DE SOCIALE SEKTOR ALS DUS-
DANIG. Oe woorden ven de heer Schiepers
liegen er niet om: ·Weerom de studenten
bevoordeligen tegenover de erbeiders.·
zegt ie. Inderdeed. mijnheer Schiepers. de studen-
ten hoeven niet bevoordeligd te worden. Oeerom
echter moet hun geneeskundige begeleiding niet
efgebroken worden. Integendeel. de erbeiders
en de rest ven de bevolking zou een even goede
medische ondersteuning en preventieve ge-
zondheidszorg moeten krijgen. Zo. en niet
enders. moet het ·voordeel· ven de studenten
worden weggewerkt.
Henden ef ven de tweede studentendokter

Oe Sociele Reed.

TALK OF THE TOIm

TALK OF TBE TOWN is a column expres-
sly designed for those interested in the
international students of the K.U.Leuven.
Tbe purpose of Talk of the Town is to in-
form the readers of the going-ons,happen-
ings and matters of importance for the
international community and espeoially
I.S.O.L.
Of first importance:What is I.S.O.L?
Iso1 is the International Studenten
Organisasie te Leuven.We're 10cated at
Bogaardenstr.8 and the best way to find
out what it's all about is to drop by and
see for yourse1f.lt may be one of the
most valueable discoveries you make whi1e
in Leuven.
Iso1 offers many oppertunities-including
sports events,cu1tural activities and
social events •••and a modern center with
all the comforts of your home ••music,
food,drinks,te1evision and triends •••not
to mention our wonderful1y nice statt.
Iso1 also haa an office for business
matters,which is open 14.00-17.00 week-
daye and the center hours are every week
night and during the weekends, too ( t ) trom
20.00-1.00.
We hope to see you soonl



DINSDAG 6 IIBI

! ,

DONDERDAG 15 MEI

**Kontaktmaaltijd in Isol-center,bog.8
om 19.3Ou

••Optreden WILLY en JO en daarna JaJIl
Seeeion,ISOL - center - bogaardenstr.
8 - inkolll15 ~.

WOENSDAG 7 IIBI

••Ballet-werkgreep kultu~,v.or ,.
laat.te keer van dit akademies jaar,
oa 21 u in het ep.rtkot

••Een naaiddag met de Palestijnse film:
'Lee Dupes',toneel,dias,tentoenstel-
ling en muziek voor de steun aan de
bouw van het Palestijns hospitaaltAl-
Haachari,om 15u in jeqdklub jeco,
n.... eetraat.ingericht door AIB,MLB-
kultuur,en nasjonaal palestijns ko-
altee.

DONDERDAG 8 JIBI

DINSDAG 13 MEI

.. s.. ba en liedje. met Pransoise,in
I.ol-center 0111 21.3Ou

••STUDIO:17~45u Ma nuit chez ~ude
14u en 19.45u ~er on the
Orient Expres"
22u vaarwel, een sprookje
16.15u en 24.00u Snoopy,come
home.

••EDEN : van 14.15u tot 20.3Ou Geweld-
pleging op een non

••L~NTYt 20.30u Die buma fidelen madchen
von Birkenhof

••LOV~IUM:14u,16.15u,18.3Ou en 20.30u
Alice in wonderland
22.45u Cosa Nostra

••PORUM: van 14u tot 20.30u Jonathan Li-
vingston de zeemeeuw
23.0Ou erotiese kermis

••REX : van 14.15u tot 20.15u the towe-
ring inferno

••VITA: van 18u tot 24u keetje tippel

Zoek je aansluiting bij een groep die
in een gemeenschapshuis woont of gaat
wonen?
'Hil jezelf een gemeenschap vormen?
Zijn er nog kamers vrij in jullie ge-
meenschapshuis?
Hiervoor hebben wij een kontaktadres:

Hildegarde Vansint jan
,'/eldadigbeidsstraat 17

Je kan ons treffen op dinsdag van 19u
tot 21 u.

kontaktgroep'Leven in
gemeenschap' •

••Kontaktmaalt~jd in Isol-center,bog.8
oa 19.3Ou

B.U.S.F.- UITSLAGE

-------------------

VOETBAL

KUL -; VUB
KUL- ULB

1-1
2-0

ZWEMMEN (de Kul-zvemmers)

froos te Luik

I.Geens (ruca-) 2.Huybrechts
(KUL) 3.DeReymaecker (KUL) 4.
aessens SRuca) 5.Siblille
(VUB) 6.Maebe (Rug) 1. WAUTERS
(Kul) 8.Truyers (Kul) 9.Deme-
yer (KUL) 10.Deroanne (Luik)
15.Van der Borght 16.Van der
Kley 25.Piet Sabbe 26.Gevers
29.Vermaele

Waterpolo heren

ULB - KUL 11 - 2
KUL - Ruca 1 - 11
eindstand: 6.KUL (op 1)

Rugby heren

RUG - KUL 32 - 0
eindstand: I.UCL 2.ULB 3.RUG
4.KUL 5.VUB

Gymnasteik

eindstand bij
1.UCL
2. KUL
3.ULB
4.VUB
5.RUG

de heren
119

111
114
108
106

De Kul is in extremis nog erin
gesmaagd kampioen te vorden.
Daarvoor Ilogen ze vel een be-
dankje sturen naar de jongens
van Vlekbo,die de Ulb een
puntje af snoepten.De Kul ver-
pletterde VUB .De vedstrijd
tegen de rechtstreekse titel-
konkurrent vas spannender,
maar ook hier von uiteinde-
lijk de beste.Zodat de KUL
toch nog kampioen verd.

BASKET HEREN

VUB - KUL 68 - 16
KUL - RUG 66 - 55
eindstand: 1.VUB 2. KUL 3.GENT

Volley Dames

KUL - VUB 3 - 2
RUG - KUL 3 - 2
einstand : 1.RUG 2. KUL 3.VUB

Tennis Dalles

KUL - VUB 0 - 3
eindstand:l.VUB 2.ULB 3.KUL

Tafeltennis dames:

5 - 0 t tGent ::.KUL

Handbal Heren

KUL - RUG 10 - 0 ff
KUL - UCL 24 - 25
eindstand :l.UCL 2?KUL 3.GENT

Zeilen te Wintham

I.KUL 10223p .. 2.GENT 1151p.
3.LUIK 6914p. 4.Ruca 2931p.
5.ULB 2166p. 6.UCL 2046p.

200m rug: 2.Grossen,5.De-
maeyer Jan.
200m schoolslag: 2.Hoeven 6.
Devroy
200m cravl : 3.Slagmolen 6.
Van Dooren
lOOm schoolvlag : 1.Devroy
3.Hoeven
110m cravl : geen bij de eer-
ste zes.
200M 4 zvemvijzzn : 4.Van
Dooren 6.Verhetsel
lOOm rug: 1.Grossen 4.Depae-
yer P.
100 m vlinderslag: I.Slagmo-
len
Duiken :l.Geukens 5,Mertews
4x50m visselslag: 2.KUL I 6.
KUL III
10x50m schoolslag :1.L~~ge 1
2.KUL I 4.KUL 11
10x50m cravl :2.KUL I 3.KUL
III

eindstand heren : 1.KUL 2. LUIK
3.GENT 4.RUCA 5.UCL 6.ULB

En onze dames behaalden de vol-
gende resultaten :

lOOm cravl :2.Gongrijp
lOOM rug: 5.Vanmoerbeke
50M vlinderslag: I.Feyten
lOOm visselslag : I.Gongrijp
2.Feyten
5011 rug : niemand bij de zes
eersten
lOOm schoolslag: 1.Fortuin
50m cravl : 2.Vrancken
50m schoolslag :6.Vandevelde
Duiken: 1.Joris
4x50m visselslag : I.KUL I
5x50m schoolvlag :l.KUL 1 5.
KUL Il
5x50m cravl :l.KUL 1 6. KUL 11

eindstans dalles: 1.KUL 2.LUIK
3. GENT 4.ULB 5.VUB 6.FUCAM

eindstand bij de dames

1.VUB
2.KUL
3.RUG
4.ULB

90,85
82,15
80,35
15,35

Hockey Heren

Kul - Ichec 5 - 0 ff
eindstand : 1.UCL 2. KUL 3.
ICHEC

Basket dames

KUL - RUG 41 - 84
eindstad : 1. RUG 2. KUL 3.ULB
4.UCL 5.VUB 6.LIEGE

Judo individueel
lichtgevichten : I.Schurgers
2,Crolla
halfmidden : 1.Heylen
Miden : 1. Notermans 2. Ver-
helst
Half zvaar : 1.Himpe 2.De Peu-
ter
Alle kategoriën :2.Notermans

RUG - KUL 1 - 3
eindstand: 1.KUL 2. ULB 3.RUG
4.UCL

Tafeltennis heren

KUL - RUCA 1 - 2
eindstand: I.ULB 2.UCL '.KUL

UITSLAG PARKLOOP

----------------
I.Piet Sabbe 2.Smets Rudi
3.Van der Heyden Hugo 4.Bert
Pipijn 5.Franky Pieters 6.
Paul Andries 1.Luk Boutele-
gier 8.Mark Justaert.

Universitaire atletiekkampi-
oenschappen van de KUL

De kampioenen zijn
DAMES:

Hlogspr. : Jo Neirynck
800 m : Jo Neirynck
Speerv. : niemand
Kogelst. : Dumoulin
100 m : Vercammen
400 m : niemand
Verspr. : Bergmans
200 m : Vercammen
Diskus : Vercammen

HEREN:

Hoospr. : Jaspers
OOm Hord.: Arend

800 m : Verleyen
Polstok : Bulcke

Van Oeveren
Depauv
Wynants
Vertes sen
Cleppe
Indesteeghe
Brijdenbach
Meuvissen
niemand
Brydenbach

I Vanderkley

Verspr.
Hinkstap
Kogelst.
Speerv.
110 m Hordl
Discus
200 m
400 m
1.500 m
100 m
3.000 m


