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V O O R W O O R D  

Iedereen is ondertussen alweer gewoon aan het bruisende leven van Leuven. 

Goed, want ook maart brengt weer een gevulde agenda. Maar liefst 4 pagina’s 

waren nodig voor de agenda, dus dat belooft! Zoals gewoonlijk staan er de 

klassieke fakavonden en cantussen op, maar ook een paar uitzonderlijke 

evenementen. Denk maar aan de kringenzuip en het galabal. Crimen zal zich 

deze maand ook nog eens van zijn sportiefste kant laten zien met survival of 

the student.  

De Crimmax heeft sinds deze maand ook een nieuwe rubriek namelijk: The 

Erasmus Experience. Hierbij zullen we de komende maanden enkele studenten 

in het buitenland volgen. Ideaal om al eens inspiratie op te doen over je eigen 

erasmus.  

Conclusie: het zal weer een drukke maand worden. Feesten, feesten en nog 

meer feesten. Moet het dan meer zijn?  (Mmm, beter weer zou wel ideaal zijn)  

 

Groetjes 

De Redactie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A G E N D A  

Dinsdag 3 maart  Battle of the Sexes 

 

Crimen is niet vies van een beetje competitie. Dat zagen we al tijdens de 

provinciezuip vorige maand. Dinsdag 3 maart zullen de vrouwen tegen de 

mannen duelleren om de titel: beste zuiper. Dus  zeker allemaal komen om 

jouw team mee naar de overwinning te drinken. Er staat ook weer een 

geweldige promo voor jullie klaar: Jägerbomb aan €2!  

Bij deze doe ik een persoonlijke oproep aan alle vrouwelijke leden van Crimen: 

Kom jullie dinsdag bewijzen en laat die venten maar eens zien hoe goed 

vrouwen kunnen drinken! We drinken ze onder tafel!  

 

Donderdag 12 maart  Schlager- Cantus 

Woehoe! Er kunnen nooit genoeg cantussen zijn. Op deze schalger cantus 

zullen een hoop meezingers en –natuurlijk- schlagers worden gezongen. Het 

belooft dus een sfeervolle cantus te worden (zoals altijd). Zoals gewoonlijk kan 

je je inschrijven op het secretariaat, en liefst zo snel mogelijk als je nog een 

plaatsje wilt. Ook de studentikoze prijzen gelden nog steeds: Ben je lid dan 

cantus je aan €10 met bier en €5 zonder (met eigen drank/water). Ben je 

geen lid van Crimen dan betaal de €13 met bier en €7 zonder.  

Praktisch: De cantus zal plaatsvinden in de Toewip. Om 20u gaan de deuren 

open, Io Vivat om 20u30.  

 

 



 
 

Dinsdag 17 maart   Delicious Liquor - Fak 

De promo van deze avond is Cuarenta y tres. Toegegeven, de redactie heeft 

even moeten googelen wat dit exotisch klinkend drankje is. “Een zoete 

Spaanse likeur met een duidelijke vanille smaak”, dat klinkt alleszins al 

geweldig! Deze Spaanse zonde is verkrijgbaar voor slecht €3 dus be there! 

 

Woensdag 18 maart Studentenmarathon 

De Studentenmarathon is reeds aan zijn 46ste editie toe en zal doorgaan op 

18 maart! Naar gewoonte zijn er weer enkele sportieve uitdagingen gemaakt 

voor jullie. Begin alvast maar te trainen! 

 

AFSTANDEN en STARTUREN  

 

4X2 km aflossing: 16u30 (Enkel 

studenten – Associatie KULeuven) 

5km: 17u45 

10km; 17u45 

21km: 17u30 

VOORINSCHRIJVINGSPRIJS 

studenten/niet-studenten 

 

4X2km: €10/€10 per team  

5&10km: €3/€5 

21 km: €4/€7 

Studenten moeten hun studentenkaart 

meenemen bij het aanmelden. 

 

DAGINSCHRIJVINGSPRIJS (niet mogelijk voor de 4x2km!) 

Van 15u30 tot 17u00 

Toeslag: €1 

 

De link naar het parcours vinden jullie op de eventpagina op facebook: 

Studentenmarathon 2015: 

https://www.facebook.com/events/1528483340749681/?ref=ts&fref=ts  

Alvast veel succes en we hopen jullie daar talrijk te zien! 

Het sport-team! 

https://www.facebook.com/events/1528483340749681/?ref=ts&fref=ts


 
 

  Kringenzuip 

(Datum zal later nog meegedeeld worden..) 

We weten nu al dat  de Vlaams- Brabanders de beste zuipers zijn van België 

(voor dit jaar).  En in het begin van deze maand zullen we ook eindelijk weten 

of mannen echt beter kunnen drinken dan vrouwen. Rest ons nog om uit te 

maken welke kring het beste kan drinken. Diana, de Kelten en Medisoc zullen 

de uitdaging aangaan om tegen Crimen te strijden.  

Oproep van algemeen belang: Kom Crimen mee naar de overwinning drinken! 

We hebben al onze mankrachten nodig!   

 

Dinsdag 24 maart  Cuba Cuba Fak 

 

♫ Quiero mi Cuba libre, pa que la gente pueda, pa que mi gente pueda bailar   

Het lijkt wel of iedereen de vakantiekriebels al goed te pakken heeft. Nog 3 

maanden hard labeur en dan liggen we weer op het strand of één of andere 

festivalweide. En wie vakantie zegt, zegt feesten! Kom alvast de sfeer 

opsnuiven op deze exotische fakavond. Natuurlijk zal er een geweldige promo 

klaarstaan. Voor maar €4 kunnen jullie al wegdromen met een Wiskey- Cola 

of Cuba Libre in de hand.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Donderdag 26 maart  Galabal 

 

Misschien wel hét feestje van het jaar: Crimen’s Galabal. Ons Cultuur team 

heeft alles uit de kast gehaald om een prachtig bal voor jullie te organiseren. 

Zeker niet te missen dus.  

De planning is als volgt: 

 De receptie zal doorgaan van 21.30u tot 22.30u in de pausbar. Hier 

kunnen jullie gratis genieten van Cava en lekkere hapjes om al in de 

sfeer te komen.  

 Het effectieve galabal start om 22.30u in Salons Georges ( de 

schaakbordzaal). We gaan door tot ten laatste 5u. Dan zullen we het 

feestje moeten verplaatsen naar de Oude Markt.  

 De prijs: €12 (leden) en €15 (niet-leden) 

 

 

Dinsdag 31 maart  Rode – Duvel fak  

Een fakavond voor alle voetbalfans en sympathisanten. Op 31 maart trekken 

de Rode Duivels naar Jeruzalem om Israel met de grond gelijk te maken – dat 

hopen we toch. Spanning gegarandeerd alleszins. De promo voor deze 

fakavond ligt wat voor de hand, maar niettemin één voor zeker naar de 

MAXIM’O te komen. Duvel zal verkrijgbaar zijn aan €2, dus kom met ons mee 

supporteren!  

 

 

 



 
 

S U R V I V A L  O F  T H E  S T U D E N T  

Ben jij klaar voor de ultieme uitdaging van 2015?  

 

Laat die boeken even aan de kant liggen en begin je alvast maar klaar te 

maken voor de allereerste editie van Survival of the Student, de eerste 

obstakel loopwedstrijd in Leuven.  

Op 22 april 2015 zal het universitair sportcentrum van de KU Leuven volledig 

getransformeerd worden tot een waar hindernissenparcours, bestaande uit 

een resem uitdagende en originele obstakels die verspreid worden over een 

afstand van 6 km.  

Samen met Farma zal Crimen verantwoordelijk zijn voor één van de obstakels, 

net als de andere faculteiten en een obstakel van LOKO sport zelf. Het belooft 

een onvergetelijke ervaring te worden! 

Na de harde inspanningen worden jullie feestelijk ontvangen door een 

geweldige dj waarbij jullie al dansend de benen kunnen stretchen. Ook niet-

studenten zijn meer dan welkom!  

Een niet te missen evenement! 

Be there! 

(meer info op de eventpagina op Facebook: Survival Of The Student) 

Het sport-team 

 

 

 

 

 



 
 

S K I R E I S  

Op vrijdagavond 30 januari 2015 

vertrokken we met Crimen op al 

weer onze derde skireis! De 

sfeer zat er al vanaf het begin 

goed in aangezien de resultaten 

van de examens pas na de 

skireis bekend werden gemaakt. 

Er werd sneeuw beloofd voor de 

heenrit. Scenario’s zoals 

urenlange files of lawines 

speelde door iedereen zijn 

hoofd. Het beloofde een helse rit te worden… Maar dat werd het uiteindelijk 

niet en na een vlotte busrit kwamen we zaterdagochtend aan Les Deux Alpes. 

Tijdens de busrit kregen we van de lieve jongens van Skikot een gratis 

goodiebag met drankjes die je bijna nooit gratis kan vinden zoals Oasis en 

Maes Radler. Bij aankomst kregen we bovendien nog eens een blikje oasis. 

Nee u hoort het goed, na 3 jaar is skikot gelukkig nog steeds niet van zijn 

gratis blikken Oasis afgeraakt. De rest van de dag werd door sommigen 

doorgebracht in de verschillende crêperies van Les Deux Alpes onder het 

motto: “Als we om de beurt ieder uur 1 pannenkoek bestellen kunnen we heel 

de dag blijven zitten!” Anderen brachten de dag door in de Yeti-bar waar terug 

kennis werd gemaakt met de lokale pils. Dat smaakte om 10 uur ’s morgens! 

’s Avonds kropen we na het drinken van ons warm melkske op tijd in bed, 

want drinken, dat doen we niet bij Crimen. 

Dat was dus de eerste dag in Les Deux Alpes! De week die daarop volgde was 

een prachtige week. Er werd geskied (en gevallen), gefeest, geslapen en 

uiteraard ook een beetje gekaterd door iedereen. Behalve door Steven dan, 

die iedere ochtend steevast om 8u bij de bakker stond om iedereen zijn 

stokbrood te halen. Bedankt Steven! Iedere avond werd er op een andere 

kamer voorgedronken. Iedere kamer werd dus in de loop van de week het 

slachtoffer van de voordrink. Iedere kamer behalve die van Laura, Elien, Joni 

en Kim. Hun kamer was daar niet praktisch genoeg voor zeiden ze, wel ik 

geloof daar nog altijd niets van. Daarom mogen ze volgend jaar niet meer 

mee. Helaas dames. Het was helaas niet heel de week enkel rozengeur en 

maneschijn. Al op de tweede dag viel Lisa tijdens het skiën waardoor haar 



 
 

ligamenten in haar been gescheurd waren. Helaas moest zij terug naar België 

met het vliegtuig en kon ze niet blijven voor de rest van de skireis. Ook ik, 

Jonas, kwam niet heelhuids thuis. Maar dat verhaal vertel ik op een andere 

plaats in deze Crimmax! Gelukkig kan je met een schouder uit de kom nog 

steeds après-skiën. Tot droefenis van velen moest ik dus niet vroeger naar 

huis.  

Echt veel details over zo’n skireis kan je niet echt vertellen. What happens in 

Les Deux Alpes stays in Les Deux Alpes. Toch nog enkele interessante wist-je-

datjes over de skireis, want wist-je-datjes schrijven, dat is heel gemakkelijk als 

je zonder inspiratie zit. En ik moet nog meer dan een volle pagina schrijven! 

Dus, wist je dat… 

… Julie bijna een hele avond op zoek is geweest naar Danny, Brecht en Lukas? 

Ja de jongens waren er met de sleutel vandoor en ons arm Julie geraakte niet 

binnen. Het gerucht gaat de ronde dat ze nog steeds op zoek is naar de 

jongens. 

… het gerucht dat Danny en Brecht een nachtje in de cel hebben moeten 

doorbrengen de ronde deed? Wat hier precies van waar is, moet je hen zelf 

vragen. Er was alvast één iemand die er meteen mee weg was! 

… Germaine en Romain wel heel close waren op skireis? Namen werden hier 

vervangen om de privacy te respecteren. 

… Sofie heel het hotel wakker heeft geroepen om 3u ’s nachts met “Heeft er 

iemand zijn wekker gezet?”?  

… Brecht ongelooflijk goed kan ‘kuisdansen’? Wie hiervan de beelden wilt zien 

kan zich richten tot Julie Ferreira. 

… er zoveel gratis drank was dat we niet eens alles opkregen? 

… de ‘sympathieke’ studentenkring Wikings uit Antwerpen ook in Les Deux 

Alpes zat?  

… de skireis gewoon echt super bangelijk was? 

Dat waren dus de wist-je-datjes. Het leek mij wel duidelijk dat deze gedaan 

waren, maar met deze zever kan ik alweer een extra lijn tekst opvullen. Twee 

lijnen zelfs! 



 
 

Helaas komt er aan iedere reis een 

einde… De laatste dag werd er nog 

rustig op café gegaan en ’s avonds was 

het dan tijd om naar de opstapplaats 

van de bus te vertrekken. Na een tijdje 

wachten in de sneeuw was de bus dan 

daar. Al een geluk dat we dé meest 

sympathieke buschauffeurs allertijden 

kregen. Uit het verre West-Vlaanderen 

kregen we twee buschauffeurs 

toegewezen die absoluut weigerden te 

helpen met de koffers in te laden. 

Uiteraard was het gevolg dat we enkele tassen in het toilet moesten opbergen 

aangezien de businlaadcapaciteiten van de gemiddelde student toch wel 

beduidend laag zijn. Maar geen nood de buschauffeurs beloofde ons dat we 

zeer snel gingen stoppen. Zeer snel betekent vrij vertaald uit het West-Vlaams 

een goede vier uur. Dat wisten we niet, dus dankzij onze buschauffeurs 

leerden we toch nog iets bij over de lokale West-Vlaamse cultuur. Op één 

incident na waarbij Laura bijna al naar huis belde zodat haar ouders haar 

konden komen halen verliep de reis nog vlot. “Mannen de bus is weg, ik meen 

het he, ’t is geen grap.” Gelukkig had de bus zich slechts 10 meter verplaatst, 

ze was dus niet weg Laura, hoera! Uiteindelijk kwamen we dan toch in onze 

thuishaven Leuven aan. En zo kwam iedereen veilig aan om 8 uur ’s morgens 

waarna iedereen kon genieten van een welverdiende rust. Behalve Steven 

dan: “Zou de Barcode nog open zijn?”  

De skireis was dus weer een knaller van jewelste. En iedereen die er niet bij 

was, is een loser.  

Einde.  

Uw reporter ter plaatste, Jonas. 

 

 

 

 

 



 
 

T H E  E R A S M U S  E X P E R I E N C E  

 

 Elke maand getuigt een criminologiestudent over 
zijn/haar ervaringen op Erasmusuitwisseling. Deze 
week is het de beurt aan Gilles in Sheffield, 
Verenigd Koninkrijk. 

 

Feiten over Sheffield 

 4e grootste stad van Engeland met 550.000 inwoners. 
 Groenste stad van Engeland, met hoogste ratio van bomen per inwoner 

van Europa, meer dan 150 parken en tuinen. 

 De stad is gegrondvest op zeven heuvels, net zoals Rome. 
 De oudste voetbalclub ter wereld is Sheffield FC (°1857). 

 Hometown van de Arctic Monkeys. 
 Het wereldkampioenschap snooker vindt er elk jaar plaats in het Crucible 

Theatre. 

 The University of Sheffield is in 2015 verkozen tot de #1 universiteit wat 
betreft student experience, sociaal leven, faciliteiten & accommodaties 
van het Verenigd Koninkrijk. 

 The University of Sheffield staat volgens de QS World University Rankings 
op de 71e plaats van de wereld,  de KU Leuven op de 77e plaats. 

 

Gekozen vakken in Sheffield 

Police and Policing in a Global Context (10sp.) 
Restorative Justice (10sp.) 
Responding to Crime (10sp.) 
 
Elk vak bestaat uit hoorcolleges van 50 minuten tot 2 uur en seminaries van 

50 minuten. De hoorcolleges zijn vergelijkbaar met Leuven. De seminaries 

vinden plaats in groepen van tien studenten en laten toe om intensief over de 

leerstof te reflecteren en te discussiëren. Dit vereist de nodige voorbereiding, 

met name het lezen van verschillende wetenschappelijke artikelen. De 

professoren kennen elke student bij naam en we mogen professoren met hun 

voornaam aanspreken. De Information Commons (vergelijkbaar met Agora in 

Leuven) is 24u op 24 en 365 dagen per jaar open. Elk universiteitsgebouw op 

de campus heeft een eigen café/bar, zo is er een soort Starbucks Coffee, een 

Mexicaans restaurant, een salad bar, een alma, een sportbar en een pub. Er 



 
 

zijn meer dan 200 

studentenverenigingen 

gaande van het 

plaatselijke Crimen,  

talloze 

sportverenigingen, tot 

een rockvereniging en 

een cocktailvereniging. 

 

Accommodatie: 

Endcliffe Student Village 

Endcliffe Village is een soort studentendorp op twintig minuten stappen van de 

universiteit, gelegen in een park met eekhoorns en konijnen. Er is een 

supermarkt, een (sport)bar, een studentenrestaurant en een wasserette. Alle 

internationale studenten zijn gehuisvest in eenzelfde gebouw, verdeeld over 

appartementen van zes of acht personen. Iedereen heeft zijn eigen 

slaapkamer en badkamer; de keuken en de leefruimte worden gedeeld. Er zijn 

10 Belgen op Erasmusuitwisseling dit semester (vier van de KU Leuven, vier 

van Louvain-La-Neuve en twee van de Universiteit Antwerpen).  

 

Uitgaansleven 

De universiteit heeft een eigen fuifzaal voor 2000 personen waarin wekelijks 

feestjes worden gegeven. Zo is er elke zaterdag PopTarts, waar enkel pop- en 

rockmuziek uit de 80’s, 90’s en nillies wordt gespeeld, gaande van de Spice 

Girls tot de Red Hot Chili Peppers. 

West Street is een straat vol met bars en danscafés genre Rector, Archief en 

Bar Vista. Er zijn ook talloze clubs, zoals Corporation, waar elk 

woensdagavond een “Skool Uniform 

Party” wordt gegeven. Iedereen 

draagt dan een wit hemd met een 

das, de dames dragen hetzelfde maar 

dan met een rok. Ter vergelijking: 

een pint (+- 50 cl) Engels bier kost 

gemiddeld een £2 oftewel €2.70. In 

zowat elke supermarkt kan je echter 

Stella Artois kopen. Toch een klein 

beetje Leuven in Sheffield… 



 
 

J O B  I N F O D A G  

 



 
 

P R A E S I D I U M  I N  D E  S P O T L I G H T  

De redactie interviewt elke maand een 

praesidiumlid. Sara heeft vorige maand 

het semester ingezet. Voor de maart – 

editie van de Crimmax selecteerde zij 

Jonas van Rossem.  

 

Sara stelt zich toch wel vragen over 

het beheer van de financiën. In de 

vorige Crimmax stelde zij dan ook  

de vraag: “Waar gaat dat geld van 

de CuDi toch telkens heen dat jij 

komt pikken? “.  

Wel ik ben al enkele jaren bezig met 

geld te verduisteren. Via een nepbedrijf 

waar Crimen regelmatig facturen aan 

betaalt sluis ik af en toe fondsen door 

naar een rekening op de 

Kaaimaneilanden waarna het geld 

overgemaakt wordt op een Zwitserse bankrekening. Dit jaar wordt het steeds 

moeilijker om dit onopvallend te doen aangezien Sara met dezelfde zaken 

bezig is. De concurrentie tussen ons maakt het er niet eenvoudig op. 

 

Dit jaar heb je de fakkel als praeses doorgegeven aan Sofie. Wat vind 

je van je nieuwe opvolgster?  

Ze doet dat geweldig. Er is niemand beter. En ja dat zou ik ook zeggen indien 

ze momenteel niet met een mes achter mij staat… Nee even serieus. Ze doet 

dat echt goed! Haar opvolger zal zijn of haar best moeten doen om hetzelfde 

niveau te bereiken. 

 

Het zal nu wel een pak rustiger zijn, nu je zelf geen praeses meer 

bent. Bevalt het leven als prosenior?   

Wel het is een beetje rustiger, maar nu ook niet om te zeggen dat het zo veel 

verschilt met vorig jaar. Het is vooral minder stresserend. Ik doe dit jaar 

onderwijs én financiën, daar kruipt nog aanzienlijk veel tijd in. En uiteraard 



 
 

spring ik overal nog bij met andere zaken die in orde moeten gebracht 

worden. En als je dan eindelijk niks meer te doen hebt, moet je verdomme 

nog interviews geven voor de Crimmax. Merci Sara… Het voordeel is dit jaar 

wel dat de eindverantwoordelijkheid niet meer bij mij ligt. Ik moet een pak 

minder mails sturen dit jaar en ook moet ik mij niet meer bezighouden met 

het secretariaat en dergelijke.  

 

Wat zijn de toekomstplannen eens je je diploma op zak hebt?  

Wel ik zou graag na mijn studies een politieopleiding volgen en bij de politie 

gaan. Maar aangezien ik verwacht mijn diploma pas ergens in 2030 te halen 

zou het wel eens kunnen dat ik tegen dan iets anders wil doen. 

 

Je bent van skireis teruggekomen met een schouder uit de kom. We 

hebben allemaal al spectaculaire verhalen gehoord, maar wat is er 

echt gebeurd?  

Wel de meeste mensen denken dat ik gewoon dom ben gevallen op mijn 

schouder waarna deze uit de kom geduwd werd. Zo is het echter niet 

helemaal gegaan. Ik was net op een zwarte piste tegen een goede 100 per 

uur naar beneden aan het gaan. Nadat ik een 360 en een salto had gedaan 

viel het mij plots op dat er een school kinderen aangevallen werd door een 

troep wolven. Toen ik dat zag gleed ik meteen in die richting met mijn 

snowboard. Na een lange strijd versloeg ik de troep wolven en redde ik de 

kinderen van een gewisse dood. Na de wolven te verslagen hebben en de 

kinderen in veiligheid te brengen besloot het stadsbestuur van Les Deux Alpes 

mij te huldigen met een standbeeld. Dat standbeeld was echter in allerijl 

gemaakt en het stond niet stevig genoeg vast. Bijgevolg viel het standbeeld 

omver. Toch wel niet recht op mijn schouder! Nadat ik met mijn linkerarm het 

standbeeld van wel ruim twee ton van me afduwde bleek dat mijn 

rechterschouder uit de kom was. Maar ja, wat maakt het uit, de kinderen 

waren gered en ze werken ondertussen al aan een nieuw standbeeld. 

 

Met welk praesidiumlid zou je wel eens een dagje willen wisselen?   

Een moeilijke vraag… Ik denk toch dat ik voor Sofie zou gaan. Ik zou graag 

weten hoe het voelt om bijna 9/10 van het schoenenrek op ons kot in gebruik 

te nemen. 



 
 

Er staan nog een heleboel evenementen op de Crimen agenda. Welke 

feestjes zijn zeker niet te missen?   

Wel eigenlijk gewoon alle cantussen die nog komen. En de reden, tja ik cantus 

gewoon heel graag. Ik zit ondertussen al aan 54 cantussen en ik doe het nog 

altijd even graag. Vooral is het dit jaar voor mij leuker omdat ik de cantussen 

niet meer moet voorzitten, dat was niet echt mijn ding. Verder kijk ik ook wel 

uit naar de Pop-poll. Voor zij die niet weten wat dat is, dat is een verkiezing 

binnen Crimen van allerlei categorieën zoals beste prof of aantrekkelijkste 

praesidiumlid (een prijs die dit jaar vermoedelijk naar mij zal gaan). Der is een 

hele show aan verbonden met sketches en dergelijke. Schrijf maandag 11 mei 

alvast in je agenda! Het wordt de moeite. 

 

Wie zou jij graag volgende maand zien verschijnen in de Crimmax en 

welke vraag heb je voor deze persoon?  

Wel van mij mag je Laetitia interviewen. En ik zou graag willen weten waarom 

zij steeds mijn uitnodigingen voor pré-POC vergaderingen, afterparties en 

sleepovers blijft negeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

F O T O B O E K  

 

   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

O N T S P A NN I N G  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Wist je dat…. 

 
… we 2 zwaar gewonden hadden op skireis?  

…geen skipas nemen op skireis ook zijn voordelen heeft?  

… Brabant eindelijk nog eens de provinciezuip heeft gewonnen?  

… ondanks deze overwinning Antwerpen nog steeds meer pinten kan 

verzetten?  

… er op de ochtendcantus al werd gedronken voor 11u?  

…  en niet alleen pintjes maar ook Vodka-cola werd verzet?  

…er heel wat kleren uitgingen op deze cantus?  

… vuilniszakken hun dienst hebben bewezen?  

… alsook een pruik voor domme uitspraken?  

… Deb heel goed stond met deze pruik?  

… prof Aertsen goed pintjes kan tappen?  

… en deze nog tot in de late uurtjes bleef rondlopen in de Maxim’O?  

… Roy zijn schouder 5 minuten voor vertrek naar huis uit de kom is geraakt?  

… dit niet op de piste gebeurde?  

…het praesidium het nu moet stellen zonder de enthousiaste Gilles, die 

ondertussen het buitenland leert cantussen?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


