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van 10 tot 12.30 uur!

OPEN OP

ZONDAG

ST.-TRUIDEN
BOUTERSEM

RIEMST

K L E D I N G L E D E R W A R E N S C H R I J F W A R E N S C H O E N E N S P O R T S P E E L G O E D M U LT I M E D I A

OPENINGSUREN: dinsdag t.e.m. vrijdag van 10 tot 19 uur, zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 10 tot 12.30 uur, maandag gesloten. 
ST.-TRUIDEN: Hasseltsesteenweg 400, tel.: 011 70 20 20 BOUTERSEM: Leuvensesteenweg 222, tel.: 016 72 12 12 RIEMST: Tongersesteenweg 102, tel.: 012 440 440

*uitgezonderd op velux *Voorwaarden in de zaak.
 Geldig tot eind mei 2010 en op vertoon

van deze bon. niet cumuleerbaar
met andere acties.

15%
OP ZONWERING

*

VEROORDEELDE COMMISSARIS HAALT UIT NAAR KORPSCHEF VERCOUTTER

«Een afrekening binnen het korps»
LUBBEEK/BIERBEEK

Eén commissaris en vijf inspecteurs van de poli-
tiezone Lubbeek zijn schuldig bevonden aan de
verduistering van wapens zonder vergunning. Ze
krijgen geen straf omwille van hun onberispelij-
ke staat van dienst. Eén van hen - Maurice Le-
clercq (57, PZ Lubbeek) - haalt uit naar korps-
chef Herman Vercoutter.

MARC VAN DEN 
NOORDGAETE

De feiten uit 2006 en 2007 waren
een gevolg van de wapenwet van
9 juni 2006. Na het bloedbad dat
Hans Van Temsche aanrichtte in
Antwerpen wilde de regering
komaf maken met illegaal wa-
penbezit en bood daarbij de bur-
gers een amnestiemaatregel aan.
Tot 31 oktober 2008 kon iedere
burger een illegaal vuurwapen
inleveren bij de politie. 
Twee commissarissen uit het Ha-
geland sloten echter met enkele
eigenaars een deal waardoor het
wapen van hen werd. Commissa-
ris Maurice Leclercq en vijf in-
specteurs van de PZ Lubbeek
raakten eveneens in opspraak na
een klacht van hun eigen korps-
chef. De beklaagden beklem-
tooonden dat ze te goeder trouw
handelden en vonden dat de wet-

geving veel te onduidelijk was.
Maar de rechter vond dat de poli-
tie de regels strikt moet toepas-
sen. «Ik hou echter ook rekening
met hun blanco strafregister en
hun uitstekende staat van dienst.
Een straf is hier dus niet aange-
wezen.» 
Commissaris Maurice Leclercq -

Voormalig commissaris Maurice Leclercq is schuldig maar krijgt geen straf. Foto Vertommen

LEUVEN

Studenten maken elektrische wagen
Dertien masterstudenten werk-
tuigkunde van de KUL hebben
een gewone personenwagen om-
gebouwd tot een elektrische
auto. 
Ze namen een tien jaar oude Dae-
woo Matiz onder handen en met
een budget van amper 15.000
euro en met slechts twintig werk-
dagen tijd slaagden ze erin het

voertuig om te toveren tot een
duurzame stadswagen. De bolide
haalt een topsnelheid van 120 ki-
lometer per uur en moet dus nau-
welijks onderdoen voor zijn klas-
sieke tweelingbroer. 
De wagen kan ook probleemloos
en veilig rondrijden in het ver-
keer. Anderzijds recupereert hij
de energie die vrijkomt bij het

remmen, precies zoals geavan-
ceerde elektrische wagens. De
omgebouwde Matiz legde al en-
kele succesvolle rondjes af en is
deze week te bewonderen tijdens
de Clean Week activiteiten in Zol-
der. 
Meer info: http://www.mech.ku-
leuven.be/elektrificatie.

(KBH)

Piet Huysentruyt schrijft boek voor ALS
LEUVEN

Lea Thys, Piet Huysentruyt, Marleen Merckx en Johan Ghy-
sens, de voorzitter van de ALS-liga. Foto Vertommen

In het stadhuis in Leuven is gis-
teren ‘Piet Puur’ voorgesteld. Het
nieuwe kookboek van Piet Huy-
sentruyt dat een reeks recepten
bevat van lekkere, gepureerde
maaltijden. 

De bekende kok schreef het boek
in eerste instantie voor de ALS-
liga (alle opbrengsten gaan naar
de liga) en ALS-patiënten (door
de spierziekte kunnen zij vaak
niet meer slikken). Maar ook an-
dere mensen die moeite hebben
met kauwen, slikken of vast
voedsel én iedereen die houdt
van lekker eten, kan het boek ge-
bruiken. 

Uitdaging
«Een paar jaar geleden kwam ik
via goede vrienden in contact
met ALS», zegt Huysentruyt.
«Het was dan ook een uitdaging
om een kookboek op maat te
maken. Want veel mensen kla-

gen wel eens dat gemixte brijtjes
niet lekker zijn of er onsmakelijk
uitzien. Ik heb dus op smaak én
kleur gelet.» 
Op de boekvoorstelling waren
ook actrices en ALS-ambassadri-

ces Marleen Merckx en Leah
Thys aanwezig. De ALS-liga, die
haar thuisbasis heeft in Leuven,
viert eind dit jaar vijftiende ver-
jaardag. Meer info: www.alsli-
ga.be. (KBH)

LEUVEN

Biologen op expeditie in Congo
Vier biologen - drie van de
K.U.Leuven en één van het Ko-
ninklijk Museum voor Midden-
Afrika - zijn teruggekeerd van een
expeditie op het Tanganyikameer
in Congo. 
Ze verkenden er gedurende vijf
weken het onderwaterleven van
de westelijke kustlijn van dit
meer. Onder de expeditieleden

bevond zich ook een delegatie
van Congolese wetenschappers.
Een houten boot bracht het team
400 kilometer ver van Uvira in
het Noorden tot Moba in het Zui-
den. 
Een expeditie van deze omvang
naar de soortenrijkdom van het
meer was al sinds de jaren veertig
niet meer ondernomen. Doel van

het onderzoek was het ontstaan
van de diversiteit aan cichliden -
baarsachtige vissen - in het meer
ophelderen op basis van DNA-
stalen. 
Er werden ook visserijgegevens
verzameld om de gevolgen van
de toenemende visvangst op het
meer te helpen inschatten.

(KBH)

LEUVEN

27 bestuurders
geflitst

Bij snelheidscontroles op vier lo-
caties in Leuven heeft de politie
woensdag in totaal 27 bestuur-
ders geflitst. Op de Eénmeilaan in
Kessel-Lo telde de politie tussen
8.30 en 9.30 uur vier overtredin-
gen op 572 chauffeurs. De snelste
bestuurder haalde 78 km/uur in
de bebouwde kom. Op de Inter-
leuvenlaan in Leuven werden
tussen 10 en 11 uur vijf wagens
geflitst. De topsnelheid bedroeg
76 km/uur in de zone vijftig. Op
de Aarschotsesteenweg reden
tussen 11.30 en 12.30 uur zes van
581 chauffeurs te snel. Op de Sint-
Jansbergsesteenweg in Heverlee
reden tussen 13.30 en 15 uur
twaalf van de 567 wagens te snel.
De topsnelheid bedroeg 99
km/uur in de zone zeventig. (KDL)

HOLSBEEK
Vroege vogelwandeling
Naar jaarlijkse gewoonte organi-
seert Natuurpunt Holsbeek de
vroege vogelwandeling. Dit zal
plaatsvinden op zondag 9 mei en
is volledig gratis. Samen met bos-
wachter Dominque Dehyn zal de
wandelaar zich door een prachtig
stukje natuur begeven. Net zoals
de vorige jaren zijn er twee wan-
delingen voorzien. De heldhafti-
ge wandelaar kan van start gaan
omstreeks 6.30 uur. ‘Late vogels’
krijgen alsnog de kans om 8 uur.
Ook aan de jongste in het gezel-
schap is gedacht. Deze krijgen de
unieke kans om de wondere we-
reld van het vogelrijk te ontdek-
ken. Na de wandeling is er de mo-
gelijkheid om aan te schuiven aan
de tafel voor een zondagse hap.
Laarzen zijn aan te raden. (MVSL)

Korpschef Herman Vercoutter.
Foto Vertommen

ondertussen om gezondheidsre-
denen met pensioen - berust in
de uitspraak. «Vanaf dag één ben
ik al veroordeeld», klinkt het. «De
zaak sleept echter al zo lang aan
dat ik blij ben dat er eindelijk uit-
sluitsel is. Nu kan ik dit alles defi-
nitief achter mij laten.»

Tuchtstraf
Leclercq - zelf twintig jaar lang
zonechef in zijn woonplaats Bier-
beek - heeft echter geen goed
woord over voor korpsoverste

Herman Vercoutter. «Ik vroeg
hem zelf de bewuste wapens te
vernietigen, maar in plaats daar-
van stapte hij naar het parket. Hij
zag immers de kans schoon om
met enkele ‘dwarsliggers’ af te re-
kenen», zegt Leclercq. «Vercout-
ter wilde absoluut het hoogste
cijfer van de provincie voorleg-
gen, maar van de circa 1.500
exemplaren was er één derde wel
in regel.»
De korpschef wil niet reageren op
de persoonlijke aanvallen. «Wij

deden als politiezone onze plicht
door de bevolking te sensibilise-
ren», zegt Vercoutter. Mogelijk
krijgen de agenten nog een tucht-
straf. «Maar dat moeten we bekij-
ken in het politiecollege. Hoe dan
ook, ik ben niet gelukkig dat
zoiets zich in ons korps heeft af-
gespeeld.»
Vercoutter stelde zich voor zijn
zone ook burgerlijke partij, maar
de rechter wees dit af omdat het
niet bewezen is dat het korps
schade heeft geleden.


