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VOORWOORD 

 

Beste Crimi’s, ik hoop dat iedereen het nieuwe academiejaar goed heeft 

kunnen inzetten! De eerste weken zijn alweer voorbij. En het waren drukke 

weken. We hebben massaal talrijke uren aangeschoven bij de Acco, het 

secretariaat, de CuDi om dan terug bij de Acco in de rij te staan omdat je een 

boek bent vergeten. Hopelijk zijn die tijden nu voorbij en kunnen we ons 

focussen op wat echt belangrijk is: Feesten. Jullie hebben al kunnen genieten 

van enkele goede feestjes maar het wordt nog beter! Crimen heeft een goed 

gevulde agenda aan activiteiten de komende weken. Denk maar aan de fak- 

avonden, 24 uren loop en de doop!  Bekijk dus zeker de agenda op de 

volgende pagina’s zodat jullie geen enkele activiteit moeten missen.  

Kan je niet wachten tot de volgende vakantie? En doe je graag aan 

wintersport? Dan is de Crimen Skireis zeker iets voor jou! Verder in de 

Crimmax is hier meer info over te vinden.  

 

 

 

Groetjes van de Redactie 

Kathelijne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENDA 

Dinsdag 14/10  Schachtenverkoop 

 

De studenten die van plan zijn zich te laten dopen bij Crimen, kunnen ook 

deelnemen aan de Schachtenverkoop. Op de verkoop zal elke deelnemer 

zichzelf moeten voorstellen en hierbij een kleine ludieke opdracht moeten 

uitvoeren. Anderen kunnen dan op hen bieden. De hoogste bieder kan zich 

een week lang tot baas/meester benoemen van de door hem of haar gekochte 

schacht. Eerstejaars die nog twijfelen, deze verkoop levert jullie zeker en vast 

ook iets op, namelijk een groot voordeel op de doop! Wij verwachten alle 

schachten en iedereen die graag een weekje lui is om 20u30 in de Maxim’o.  

(Eerstejaars: vergeet je niet in te schrijven! Mailen kan naar Niels@crimen.be ) 

 

Dinsdag 14/10  Oaktoberfak 

 

De herfst is nu al weer een tijdje bezig en dat valt duidelijk te merken aan de 

weersomstandigheden. Wij laten ons daar echter niet door ontmoedigen en 

brengen de herfst gewoon mee naar de Maxim'o om er een stevig feestje te 

bouwen! Om de feestsfeer er goed in te brengen bieden wij jullie de heerlijke 

Oak & Coke (Bacardi Oakhaert Rum) aan voor maar €3,5! Mensen die deze 

godendrank nog niet hebben geproefd : het is echt een aanrader, zeker voor 

deze prijs! Om verder nog wat in de herfstige sferen te blijven zullen er ook 

shotjes Boswandeling verkrijgbaar zijn (5+1 gratis)! 
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Dinsdag 21/10 – woensdag 22/10  24-uren loop 

 

Crimen laat zich dit jaar weer van zijn sportiefste kant zien en doet mee aan 

de 24 uren loop. Samen met Farmaceutica, KLA en Thomas Morus zullen wij 

de 4 huizen van Zweinstein 

vertegenwoordigen. Overwinning 

komt natuurlijk niet vanzelf. Elke 

dinsdag en donderdag worden er 

looptrainingen gehouden om 20u. 

Dinsdag trainen we op een serieuze 

manier, donderdag zit er een ludiek 

kantje aan. Meer info hierover is te 

vinden op de facebook pagina van 

4speed.  We hopen dat iedereen zich 

hiervoor wil inzetten, hoe meer 

lopers hoe beter! 

 

 

Dinsdag 21/10  Rocketfak  

 

Naar de sterren en daar voorbij! Tijd om nog eens met zijn allen zoveel te 

drinken dat we sterretjes zien. We blijven dan ook in thema met onze promo : 

Rocket-shot aan €1. Voor degenen die hun batterijen willen opladen na hun 

rondje op de 24 urenloop of zij die 's nachts nog een rondje willen lopen en 

weer zo snel als een raket willen zijn dus de perfecte kans. Maar genoeg 

woordspelingen nu, hopelijk kunnen we jullie allemaal weer verwelkomen voor 

een knaller van een feestje! 

 

Dinsdag 28/10  Jeneveravond 

 

Naar jaarlijkse gewoonte zal Crimen ook dit jaar weer zijn eigen jenevers 

verkopen. Wij doen dat dit jaar op dinsdag 28 oktober in, jullie kunnen het al 

raden, de Maxim'o! Elk shotje zal €1 kosten en de smaken die dit jaar 

verkrijgbaar zullen zijn zijn Aardbei-rabarber, Framboos-perzik, Cactus, Appel 



en Vanille. Jullie kunnen jullie praesidium die avond terugvinden aan het 

achterste deel van de toog. Hopelijk hebben jullie er allemaal weer evenveel 

zin als ons! 

 

Woensdag 29/10 Doop 

 

Het is weer zover! Het moment waarop corona leden naar uit kijken, en 

schachten vrezen : de Doop. In het thema’ Beachboys en Beachgirls’ zullen 

onze moedige schachten de kou en ranzigheid trotseren om een stapje dichter 

te komen bij het label van volwaardige student. Eerstejaars die door wilde 

verhalen de schrik wat te pakken hebben, het valt allemaal wel mee. 

Tegenwoordig zijn er genoeg regels die jullie veiligheid garanderen. Jullie 

kunnen ook rekenen op voldoende toezicht en natuurlijk het gezond –uhum- 

verstand van de schachtenmeesters. Het doel is en blijft om de doop plezant 

te houden en om een sterke bande met je medestudenten te creëren. Dus zie 

je dat dopen echt niet zitten, voel je dan ook niet verplicht om mee te doen ;)  

Om alle gebeurtenissen rond het feit ‘schacht zijn’ af te sluiten, is er op het 

einde van het jaar nog een ontgroening voorzien.  

De doop zal doorgaan om 16u. Vergeet je ook niet in te schrijven bij 

Niels@crimen.be  

Na de doop zien we jullie allemaal terug op de Doopcantus!  

 

Woensdag 29/10  Doopcantus 

 

Naar traditie kunnen we een doop niet afsluiten zonder doopcantus. Aan de 

schachten die al tot hier zijn geraakt: Proficiat! Je mag trots zijn op jezelf! Ook 

Crimen stelt zich gelukkig met deze nieuwe aanwinst aan gedoopte leden. 

Daarom willen we deze toch wel levensveranderende dag goed afsluiten met 

een cantus special in het teken van jullie.   

Leden van de corona, kom onze nieuwe leden verwelkomen, een goed feestje 

gegarandeerd!  

Praktisch: Naar gewoonte is iedereen welkom om 20u. Het Io vivat zal worden 

ingezet om 20u30. De locatie zal later nog worden meegedeeld. Let op: 
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Vergeet je zeker niet in te schrijven, ook de eerstejaars die zich laten dopen 

moeten zich apart inschrijven voor de cantus.  

 

Dinsdag 4/11  Jäger(s)fak  

 

Lock up your daughters and lock up your wives, want op 4 november gaan de 

singles van Crimen hun jachttalenten bovenhalen. De voorbije jaren werd 

reeds meermaals bewezen dat er zich onder ons enkele doorwinterde jagers 

bevinden, ook onze vrouwelijke leden kunnen er zeker wat van. Om ons 

allemaal toch wat moed in te drinken alvorens we erop uittrekken blijven we 

ook met onze promo's in thema : Jägermeister aan €1 en Jägerbombs 

voor een schamele €2. De jacht is geopend! 

 

 

Dinsdag 11/11  TropicalFak 

 

Na de voorgaande week wat meer rekening te hebben gehouden met de 

mannen onder ons is het ditmaal misschien eens tijd om de meerderheid van 

onze leden te verwennen, jawel, onze lieftallige dames! Nu de winter er 

stilletjes aan zit te komen verlangen de meesten van jullie al weer 

hartstochtelijk naar het zomerse weer en natuurlijk ook naar de bijhorende 

zomerse drankjes.. Daarom kunnen wij jullie verblijden met twee fantastische 

promo's : Passoa-Orange en Passoa-Appelsap, beiden voor maar €4. De 

kans bestaat dat er gratis drankjes weg te geven zullen zijn aan degenen die 

zich wat verkleden, dus hou zeker het facebook-event in het oog! 

 



Dinsdag 18/11  Appeljenever Ice-Tea Fak  

 

De naam van deze fakavond is misschien niet zo origineel, maar het feestje zal 

des te groter zijn! Jullie zijn dan ook allemaal van harte uitgenodigd om er 

samen met ons nog eens in te vliegen zoals geen enkele andere 

studentenkring dat kan. Haal die dansbenen alvast uit de kast en bereid je 

voor op een heerlijke promo, de Appeljenever Ice-Tea zal namelijk 

verkrijgbaar zijn voor maar €3! Be there or be square. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S K I  R E I S  

Zoals elk jaar organiseert Crimen een skireis tijdens de lesvrije week. Dit jaar 

zal de reis doorgaan van 30 januari tot 8 februari in Les Deux Alpes. Les 

Deux Alpes heeft weinig introductie nodig. Het is ondertussen een 

gevestigde waarde in ons aanbod en hyper populair bij Skikotters. Het 

centrum is vergelijkbaar met een bruisende studentenstad maar dan gelegen 

op 1650m hoogte. Het skigebied biedt zo’n 220km aan magnifieke pistes en 

een gletsjer op 3200m hoogte. Daag je vrienden uit in het alom bekende 

Snow Park van Les Deux Alpes! Half Pipes en Super Pipes, Big Airs, Rail Parks, 

Easy en Pro runs, Park 3200 has it all! Les Deux Alpes kon dan ook onmogelijk 

ontbreken in het aanbod van het Freestyle thema! 

 

We zullen verblijven in Résidence Le Flocon d’Or. Tijdens ons verblijf 

kunnen we genieten van een 

uitgebreide broodjesservice (al 

ontbijt) en toegang tot WiFi. 

Ook de locatie is nagenoeg 

perfect! Het verblijf is gelegen 

naast de skipiste en op 

wandelafstand van het centrum 

(lees: feestjes).  

 

 

Praktisch: 

  

Crimen kan deze geweldige reis aanbieden aan €439. Wie geen skipas wenst, 

kan uiteraard goedkoper vertrekken aan €349. Wat zit er nu allemaal in de 

prijs inbegrepen?  

 

• Vervoer (heen en terug) 

• Verblijf 

• Skipas van 6dagen (optie mogelijk voor 7 of 8 dagen) 

• Après-Ski Skikot én Crimen (plus enkele activiteiten zoals beerpong) 



• Gratis Skikot T- shirt 

• Gratis vaten 

 

• GEEN skimateriaal!! 

 

Inschrijven kan via het online event van Crimen skireis. Hier zal een link te 

vinden zijn waar jullie je kunnen inschrijven.  

https://www.facebook.com/events/675764199181760/?fref=ts    

 

Voor verdere vragen kan je altijd terecht bij Skireis@crimen.be  Ook de leden 

van het praesidium zullen maar al te graag jullie vragen beantwoorden als je 

hen erover aanspreekt.  
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V E R S L A G  S T A R T DR I E D A A G S E  

 

Bij aanvang van elk nieuw 

academiejaar organiseert 

Crimen een startdriedaagse 

voor de eerstejaars. Ook dit 

jaar stonden we weer 

paraat om deze verse lading  

toekomstige criminologen 

een fijne kennismaking te 

bezorgen. De driedaagse 

ging door op 17, 18 en 19 

september in het jeugd en vakantiecentrum van Hechtel- Eksel.  

Woensdagochtend kwamen we samen op het Martelarenplein van Leuven 

waar het praesidium (sommigen dan toch) de eerstejaars opwachtte. Eens 

iedereen gearriveerd was, hebben we in Leuven de trein richting Leopoldsburg 

genomen. Het was een hele organisatie om zo’n 40 eerstejaars van 

Leopoldsburg naar het domein te krijgen met maar 3 auto’s, maar uiteindelijk 

is iedereen toch heel aangekomen. Eenmaal daar konden we direct de voetjes 

onder tafel schuiven voor een eerste middagmaal.  

Na wat kennismakingsspelletjes werden de eerstejaarsstudenten in groepjes 

op een paar kilometer van het domein gedumpt met een lijst met te 

verzamelen voorwerpen. Van condooms tot vuile sokken, ze hebben het 

allemaal gevonden!     

’S Avonds kon iedereen genieten van een lekkere BBQ met een buffet van 

groentjes en de beroemde patattensla van Sofie en Tatjana. Men mag het 

belang van een goede 

basis zeker niet 

onderschatten! Want 

zoals elk jaar was er 

ook dit weekend een 

cantus voorzien. Niet 

alleen een nieuwe 

ervaring voor de 

eerstejaars, maar ook 

voor Sofie en Jonas 

was dit de officiële 

eerste cantus als 



praeses en cantor. 

En we zijn er direct 

al stevig 

ingevlogen met 

toch wel 

interessante 

situaties. Deloffer, 

die insprong als 

schachtenmeester, 

heeft mogen 

genieten van een 

verfrissende 

bierdouche dankzij 

een schacht en 

ook op deze cantus zijn weer verschillende straffen uitgedeeld die toch wel 

hilarische beelden opleverden. Al bij al een geslaagde cantus! De volgende 

ochtend was dan ook hard voor iedereen. Vooral voor de praesidiumleden, die 

langzaam de eetzaal binnen kwamen sijpelen terwijl de eerstejaars raar maar 

waar allemaal al aan tafel zaten. De voormiddag werd rustig ingezet met 1 

tegen allen en vooral wat rusttijd om te bekomen. Na het middageten kwam 

er al wat meer actie in en zijn we het bos ingekropen voor een spel ‘levende 

Cluedo en stratego. Helaas was het weer ons niet goed gezind en hebben we 

een korte onderbreking gehad door de regen. 

’s Avonds kon iedereen aanschuiven voor de spaghetti. Een klassieker maar 

wel super lekker! Om deze maaltijd rustig te kunnen verteren –voor het 

drinken terug begon- had het cultuur team nog een quiz voorbereid. Afsluiten 

hebben we gedaan met beerpong.  

Laatste ochtend van de driedaagse en oh, het was toch zo vroeg. Na een 

laatste ontbijt werden alles eerstejaars opnieuw naar het station gebracht, 

ietwat oncomfortabel met hun koffer op de schoot in de auto.  

 

 

Ik denk dat ik wel namens het gehele praesidium kan spreken wanneer ik zeg 

dat het een zeer geslaagd weekend was. Hopelijk vonden de eerstejaars dit 

ook maar aan de foto’s te zien had iedereen het wel naar z’n zin… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Elke maand zal de redactie een lid 

van het praesidium interviewen 

en met wie kunnen we beter 

starten dan onze kersverse 

praeses Sofie Molenberghs. Sofie 

zal dit jaar de fakkel overnemen 

van Jonas van Rossem. We zijn 

dus zeer benieuwd hoe zij Crimen 

door dit academiejaar zal leiden! 

De eerste 2 maanden als 

praeses zijn bijna voorbij, 

was het wat je ervan 

verwacht had?  

Het praeses zijn  is drukker dan ik 

had verwacht. Er komen veel 

meer dingen bij kijken dan ik had gedacht. Gelukkig wordt ik goed bijgestaan 

door mijn twee schatten van vice-praesessen! En natuurlijk ook door de 

andere leden van het praesidium. Ik ben heel blij met mijn fantastische team!  

Waarom heb je voor Criminologie gekozen en wat wil je gaan doen 

eens het diploma op zak is?  

In eerste instantie wilde ik graag bij de politie werken. Bij nader inzien denk ik 

dat dit toch niet echt mijn ding is en wil ik graag na mijn masterjaar nog 

verder rechten studeren.  VRG gaat zijn eerste coole lid ooit krijgen !  

Eerste jaar samen een kot delen met Jonas, nog niet te veel ruzie 

gemaakt?  

In de afgelopen tijd voor we samen op kot zaten heb ik veel tijd gespendeerd 

in het opleiden en africhten van Jonas. Dit heeft duidelijk zijn vruchten 

afgeworpen.  Zo wordt bijvoorbeeld elke avond netjes de afwas gedaan.  

Naar welk evenement kijk je dit jaar het meeste  uit?  

Dat is zonder twijfel de provinciezuip ! De reden is natuurlijk duidelijk, maar 

voor diegene die het nog niet weten (of de Antwerpenaren die denken dat ze 

nog een keer kunnen winnen) OMDAT LIMBURG GAAT WINNEN NATUURLIJK 

! LIMBURG BOVEN !  Ook kijk ik ook wel uit naar de tequilafak ! Ten eerste 



omdat ik hoop dat ik tegen die tijd eindelijk terug tequila kan drinken, maar 

ook omdat iedereen dan weet hoe laat het is ! Tequilatime natuurlijk ! 

De doop komt langzaam in zicht, heb je nog tips voor de eerstejaars 

die zich laten dopen?  

Ik hoop dat veel eerstejaars zich zullen laten dopen! Het is een niet te missen 

studentenervaring. Het is ook helemaal niet zo erg als het lijkt! Door de doop 

kun je veel nieuwe mensen leren kennen en dit maakt het verdere 

studentenleven natuurlijk alleen maar leuker! Samen gedoopt worden schept 

een band ! 

Wie vind jij het meest aantrekkelijkste praesidiumlid ?  

Bij de mannen kies is voor Niels (of beter gekend als den Deb). Ik hou wel van 

zijn stevige borsten. Net zoals een echte vrouw borsten en een kont moet 

hebben, mag dit bij een man ook wel het geval zijn ! Al mag het schattig kopje 

van Jonas er ook wel zijn. 

Bij de vrouwen kies ik voor Laura. Hier zijn niet veel woorden voor nodig. 

Laura is een beest en haalt in iedereen het beest naar boven!  

Wie zou jij volgende maand in de Crimmax willen zien verschijnen in 

de spotlight?  

Hier kies ik den Deb. Ten eerste zou ik graag willen weten of hij zijn 

zwembrevet voor het zwemmen in de pavlov al gehaald heeft ? ( Veiligheid 

boven alles hé Debbie! Als ge volgende keer gaat zwemmen moet het veilig 

gebeuren!) Daarnaast zou ik graag weten waar jij zo mooi hebt leren twerken? 

Tot slot zou ik ook graag weten hoe lang je hebt moeten trainen voor zo een 

goede drinker te worden?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O N T S P ANN I N G  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist je dat… 

 

… het weer een geweldige startdriedaagse was?  

… Laura op EJW  haar handen (alweer) niet van een niet nader genoemd pro-

senior kon houden?  

… de papegaai van de Leeuwenkoning tussen de studenten van 1e Bachelor 

zit?  

… één van de praesidium leden tijdens het EJW het raam van haar auto heeft 

laten openstaan?  

… het juist die nacht ontzettend hard heeft geregend?  

… één van de vice - praesessen de andere vice - praeses en de praeses in het 

eerste jaar niet moest omdat de praeses te veel naar de wc ging?  

… er 2 vrouwelijke leden van het praesidium 3 keer naar de tietenclub zijn 

geweest?  

… er een schacht op tafel heeft gespauwd op EJW?  

… en op zijn doos is gegaan en hierdoor een bord heeft stukgemaakt?  

… deze schacht zijn naam niet langer Pieter is maar ‘Mong’?  

… Laetitia dacht dat haar bijnaam ‘titi’ afkomstig was van LaeTITIa?  

… één van de vice- praesessen Mark met gemak op de grond heeft gekregen 

tijdens 1 van de fak- avonden?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


