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vooral door personen gebruikt die
naar danceevents en naar clubs
gaan, en minder door festivalgan
gers. Ongeveer de helft van dance
fanaten zegt het voorbije jaar ille
gale drugs te hebben gebruikt. Op
de festivals gaat het maar om een
kwart van de bezoekers.
Er zijn nog verschillen tussen fes
tivalgangers en bezoekers van
danceevents en clubs. Op de dan
ceevents en in de clubs wordt al
cohol vaker met energydrinks ge
combineerd.
‘Geen goede zaak’, vindt Rosiers.
‘Want de cafeïne uit de energy
drinks geeft je minder het gevoel
dat je dronken bent. Maar de alco
hol zit wel in je lijf.’

Combinatie alcohol en drugs

Maar er is ook goed nieuws, meldt
de VAD. Vandaag gaan veel drugs
gebruikers voorzichtiger om met
drugs. ‘Minder mensen combine
ren drugs met alcohol’, zegt Ro
siers. ‘Het percentage is gezakt
van 27 procent naar 19 procent. En
minder drugsgebruikers mengen
drugs met elkaar.’
Wie drugs gebruikt, neemt boven
dien meer beschermende maatre
gelen dan vroeger. Zo liet in 2003
maar 27 procent van de drugsge
bruikers de wagen staan. Vandaag
is dat al 43 procent.

lichte stijging, zegt Rosiers. ‘Om
dat het goedkoper is geworden.’

Club versus festival

Over het algemeen zitten de syn
thetische drugs wel in de lift. Ro
siers: ‘Xtc blijft populair, zo’n
16 procent heeft die drug het voor
bije jaar gebruikt. De minder be
kende stoffen als ketamine baren
ons evengoed zorgen. Het is geen
grote groep die de middelen ge
bruikt, slechts 3 tot 4 procent van
de feestgangers, maar de groep
groeit.’

‘Ketamine is een stof die eigenlijk
wordt gebruikt om patiënten tij
dens operaties te verdoven. Een
lage concentratie geeft je een zwe
verig gevoel, maar je kan er ook
bewusteloos van raken. Los van
het effect dat de stof op het li
chaam heeft, kan een roes tot on
gelukken leiden.’
Illegale drugs worden overigens

ging vaak drugs gebruikt.
Bij de illegale drugs staat cannabis
bovenaan de lijst, al verliest die
drug aan populariteit. Vorig jaar
zei minder dan één op de drie per
sonen, of 32 procent, van de feest
gangers het voorbije jaar cannabis
te hebben gebruikt. Tien jaar gele
den was dat een pak meer: 48 pro
cent. ‘Een jointje heeft vandaag
veel minder dan vroeger de naam
onschuldig te zijn’, zegt Rosiers.
‘Dus blijven meer jongeren dan
vroeger ervan af.’
Ook andere plantaardige drugs
zoals paddo’s, tien jaar geleden
nog door één op de tien feestgan
gers gebruikt, zijn minder en min
der in trek (zie grafiek, red.). Het
gebruik van cocaïne kent wel een
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BRUSSEL | ‘Het is met drugs als

met modetrends’, zegt Johan Ro
siers, stafmedewerker van de Ver
eniging voor Alcohol en andere
Drugsproblemen (VAD). ‘Terwijl
de ene drug verdwijnt, maakt hij
plaats voor een andere. Zo daalt
de populariteit van cannabis en
zitten synthetische drugs in de
lift.’
Door eens om de twee jaar feest
gangers in clubs, op danceevene
menten als I Love Techno en op
grote muziekfestivals te ondervra
gen, brengt de VAD de drugs
trends in Vlaanderen in kaart.
Want tijdens het uitgaan, en in
groep, worden volgens de vereni
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In 2003 liet maar
27 procent van
de drugsgebruikers
de wagen staan.
Vandaag is dat al
43 procent

SNEL
Vandaag gebruiken feestgangers
andere drugs dan tien jaar gele
den, blijkt uit onderzoek van de
Vereniging voor Alcohol en
Drugsproblemen. Cannabis boet
sterk aan populariteit in.
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Evolutie drugsgebruik feestgangers
Welke drugs hebben ze minstens 1 keer gebruikt tijdens de laatste 12 maanden
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Stijgers Dalers

Minder dan één op de drie
feestgangers gebruikt cannabis,
terwijl dat vroeger bijna de helft was.
In de plaats komen synthetische drugs
als ketamine. ‘Drugsgebruikers nemen
wel meer “schadebeperkende”
maatregelen dan vroeger’, stellen
onderzoekers vast.

‘Een jointje heeft
vandaag veel
minder dan
vroeger de naam
onschuldig te zijn.
Dus blijven meer
jongeren ervan af’
JOHAN ROSIERS,
stafmedewerker Vereniging
voor Alcohol en andere
Drugsproblemen (VAD)
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Wie aan het Gentse Citadelpark voor het rood
licht moet stoppen, wordt al enkele dagen getrak
teerd op acrobatische hoogstandjes. Vooraleer ze
naar Canada vertrekt om in de nieuwste show van
Cirque du Soleil mee te spelen, oefent de Mexicaan
se acrobate Itzel Salvatierra op een verplaatsbaar
turnrek op het zebrapad haar kunstjes.

‘Op straat optreden is moeilijker. Maar het is fantas
tisch om mensen die nors in hun auto zitten, nadien
te zien lachen en in hun handen klappen. Al worden
sommigen ook boos omdat ik hun tijd verdoe.’
Salvatierra wilde graag haar kunstjes opvoeren tij
dens de Gentse Feesten. Maar door haar rol voor
Cirque du Soleil moet ze Gent vroeger verlaten. © fvv

IN BEELD

Cirque du Soleil op het zebrapad

JUSTITIE

DNAdatabank
voor vermiste
personen
De Senaatscommissie Justitie

heeft unaniem ingestemd met
het wetsvoorstel van Inge Faes
(NVA) om een DNAdatabank
voor vermiste personen op te
richten.
Elk jaar verdwijnen 150 perso
nen spoorloos. Familieleden van
vermiste personen kunnen er
binnenkort vrijwillig voor kiezen
om DNAmateriaal van een ver
miste persoon of van zichzelf op
te nemen in de databank.
‘Als de politie dan vermoedt dat
ze een vermiste persoon heeft
teruggevonden, kan ze in alle
stilte een DNAmatch doen. Zo
wordt de familie van de vermis
te persoon de pijn bespaard van
hoop en teleurstelling telkens
als er een lichaam wordt gevon
den dat wel eens dat van hun
dierbare zou kunnen zijn’, aldus
Faes.
De databank wordt onderge
bracht bij het Nationaal Insti
tuut voor Criminalistiek en
Criminologie. (phu, cel)

CRIMINALITEIT

Koperdieven
betrapt
Drie dieven werden in de

nacht van dinsdag op woensdag
betrapt door de lokale politie.
Dankzij een tip van een opmerk
zame werknemer van Infrabel
konden de koperdieven worden
ingerekend. Ze hadden net ko
per gestolen van de spoorwegin
frastructuur aan de achterzijde
van een bedrijventerrein. Van
daag verschijnen de koperdieven
voor de raadkamer. (belga)

BOETES

Geen federaal
GASmeldpunt
Minister van Binnenlandse

Zaken Joëlle Milquet (CDH) is
niet van plan om een federaal
meldpunt in te richten voor ‘ab
surde GASboetes en discrimine
rende en onrechtvaardige toe
passingen ervan’. Dat antwoord
de ze tijdens het vragenuurtje
aan Groensenatrice Freya Pi
ryns. Die verwees in haar vraag
naar het initiatief van regerings
partij CD&V om een GASloket
op te richten waar mandataris
sen terecht kunnen met vragen,
maar ook absurditeiten in GAS
reglementen kunnen melden.
(belga)

BRUSSEL | De 23jarige Kirk H.
uit het Henegouwse Manage, bij
La Louvière, is aangehouden voor
doodslag op de 22jarige Alexan
dre Dullekens, een vriend van
hem. De jonge dader verstopte het
lichaam van zijn slachtoffer in de
septische put van de woning waar
in hij samen met zijn vader en
broer woonde.
Alexandre Dullekens verliet op
24 februari zijn appartement in
Bray zonder iets mee te nemen.
Hij werd op 3 maart voor het laatst
gezien in StrépyBracquegnies, tij
dens carnaval. Daarna leek hij van
de aardbol verdwenen te zijn.
Het mysterie van de verdwijning
van Dullekens werd opgelost in de
nasleep van de ontvoeringszaak
van het 14jarige meisje Zoé uit
Manage. Zij woonde op vijftig me
ter van het huis van Kirk H. en ver
dween op 17 juni toen ze met de
bus terugkwam van La Louvière,
waar ze school liep.
Twee dagen later belde Zoé haar
ouders op om haar bij Kirk H. te
komen ophalen. De 23jarige jon
gen had Zoé twee dagen opgeslo
ten, maar had haar niet misbruikt.

Gewurgd

Tijdens de huiszoeking die daarop
volgde, viel het de speurders op
dat Kirk H. het opsporingsbericht
voor Alexandre Dullekens op de
voorruit van zijn auto gekleefd
had. Hij had ook alle krantenarti
kels over de verdwijning van de
jongeman bewaard.
‘Omdat Alexandre een vriend is’,
verklaarde Kirk H. eerst. Maar tij
dens een tweede verhoor ging de
jonge dader door de knieën.
Hij bekende dat hij Alexandre tij
dens een ruzie gewurgd had en dat
hij het lichaam vervolgens in de
septische put had verstopt. Zijn
vader en broer zouden nooit iets
gemerkt hebben.
Het gerecht heeft een psychiatri
sche expertise van Kirk H. ge
vraagd. Vermoed wordt dat hij
verstandelijk gehandicapt is. (yb)

Moordenaar
verstopt
slachtoffer in
septische put

Kirk H. bekende dat hij zijn
vriend tijdens een ruzie
gewurgd had. Het slachtoffer
was al maanden vermist. De
dader had eerder ook al een
14jarig meisje ontvoerd.

CRIMINALITEIT

BRUSSEL | Het verbod voor de
twee meest beruchte motorbendes
van ons land om op publiek terrein

in de gemeenten een evenement te
organiseren, geldt voor de twee ko
mende maanden en kan worden
verlengd.
‘We kunnen niet op privégronden
gaan kijken, maar elke publieke sa
menkomst houden we resoluut te
gen’, zegt Marino Keulen (Open
VLD), burgemeester van Lanaken.
‘Onze burgers mogen niet het
slachtoffer worden van een conflict
tussen die motorbendes. Het zijn
echt niet zomaar stoere bikers. Het

Limburgse gemeenten verbieden elk evenement van Hells Angels en Outlaws

De motorbendes Hells Angels
en Outlaws voeren een ware
territoriumstrijd in Limburg.
Uit voorzorg verbieden
Lanaken en Maasmechelen al
hun evenementen in de zomer.

Hells Angels. © vum

SCHRIK VOOR MOTORBENDES

gaat hier om mensen van een ander
allooi die een link hebben met het
criminele netwerk.’
‘Het parket en de politie houden
ons op de hoogte en er sijpelt infor
matie binnen waaruit duidelijk
blijkt dat de maatregel het enige
juiste antwoord is. Er woedt een
open oorlog tussen de bendes en we
willen achteraf niet het verwijt krij
gen dat we niks ondernomen heb
ben’, zegt Keulen nog.
Het Maasland kreunt al een hele

tijd onder de rivaliteit tussen de
Hells Angels en Outlaws. Er was de
drievoudige Outlawmoord aan de
bandencentrale in Eisden, twee jaar
geleden, en de recente komst van
het Hells Angelschapter Eastboar
der in Rekem. In een nabijgelegen
café leidde dat al tot een vechtpartij.
De Hells Angels bedreigden de uit
baatster omdat ze er hun café van
wilden maken. In ruil voor exclusi
viteit en betaling zou het café be
scherming genieten. (ppn, phu)


