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Allerliefst studentjes,
Helaas komt er ook aan dit semester weer
bijna een einde. We willen jullie nog enkele
evenementjes bieden, maar weten ook dat
jullie het meer en meer druk krijgen met het
blokken en Red Bull en Aïki inkopen.
We willen jullie van harte bedanken voor het
lezen van de Crimmaxen. Met pijn in ons
hart verlaten we het redactieteam. Wij
zullen volgend jaar samen met Arzu Balli
jullie praeses en vice-praesessen vormen,
dus er is zeker geen sprake van een afscheid.
Onze beste Jonas Lelièvre zal volgend jaar
de prachtige Crimmax onder zijn hoede
nemen en we wensen hem dan ook heel veel
succes!
Succes met de examens straks!
Heel veel liefs,
Flor en Lucas

REDACTIETEAM OUT

PRAESIDIUMMEMES?
PAGINA 9!
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AGENDA
08/05: FESTIVALFAK
Het festivalseizoen is langzaam ingegaan en
daar moeten we volop van genieten. Helaas
moeten de meesten van ons eerst wat
examens knallen. Ook hebben we niet
allemaal een bodemloze portefeuille. Geen
probleem! Crimen brengt een budgetfriendly
feestje naar Leuven, YAY!
Crimen zal wederom te vinden zijn aan de
achterste toog met een EIGEN VERKOOP.
Drie soorten cocktails dus voor ieder wat
wils. Geniet van je cocktail (of 2, of 3, of 4),
begeef je naar de dansvloer, sluit je ogen en
het is net of je op een mega vet festival bent.
Maak het jezelf en je portefeuille niet te
moeilijk, kom gewoon.
PROMO: COCKTAILS AAN 2,5
- Mojito
- Blue Lagoon
- Sex on the Beach

10/05: ONTGROENINGSCANTUS
Donderdag 10 mei zijn onze schachten niet
alleen gedoopt, maar ook ontgroend! De
afgelopen weken voerden de schachten
verschillende opdrachten uit, het resultaat
daarvan is op de ontgroeningscantus te zien.
Eén van de opdrachten is het maken van een
dessertenbuffet (dus een reden meer om te
komen!)
Inschrijven is verplicht en kan op het
secretariaat!
Bier: €11 (leden) / €13 (niet leden)
Water/sangria: €6 (leden) / €8 (niet leden)
Waar? Recup
Wanneer? Donderdag 10 mei
Waarom? Daarom
EIGEN DRANK STRENG VERBODEN
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15/05: FRISTIFAK
Laten we even eerlijk zijn. Wie is er nu niet
fan van Fristi? We zouden eeuwig kunnen
doorgaan hoe dit drankje een geschenk van
de goden is, superieur aan wat dan ook, ons
blijdschap en vreugde brengt, maar dan
zitten we hier zeker een tekst van 1000
woordjes neer te pennen. Hoe dan ook,
omdat wij ook gewoon een echt feestje
kunnen bouwen met dit non-alcoholisch
drankje (jaja alles kan echt met Fristi), kan je
het speciaal voor deze avond aan €1
verkrijgen.
Voor de niet Fristi fans (who are you?) staat
cola ook op promotie, en tevens voor de
mensen die nog een keertje hun lever op
dreef willen houden is er ook sambuca aan
een speciaal prijsje voorzien!
PROMO'S
FRISTI €1,2
COLA €1,2
SAMBUCA €2

22/05: PROFFEN- EN
ASSISTENTENTAP
Altijd al eens een pintje in ontvangst willen
nemen, getapt door jullie proffen en assistenten?
Dan is het vandaag dé moment om naar de
MAXIM’O af te zakken.
Vandaag heb je de kans kennis te maken met hen
op een informele manier. Maar, pas wel op. Je
wil toch niet dat ze je in de aula herkennen als
die zatlap?
PROMO’S:
GRATIS VAT
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INTERVIEW MET EEN PRAESIDIUMLID
Fien Coenen
EJW en Sport
Hoi Fien! Allereerst heel erg bedankt om helemaal
vrijwillig deel te nemen aan dit geweldige interview!
Nu het werkingsjaar van het praesidium er bijna
opzit, vroegen we ons af wat voor jou dit jaar de
mooiste momenten waren?
Het was echt een super tof jaar! Ik vond de 24 urenloop
uiteraard een mooi moment, zeker omdat we de prijs
voor mooiste standje hadden gewonnen. Daarnaast
was de cantusweek ook echt leuk, alleen bij de
ochtendcantus heb ik wat afgezien :p. De TD en de afterparty van de TD waren ook zeer
geslaagd!
Charlotte, die je voor dit interview genomineerd had, had ook nog een vraag voor jou! Zij
wou namelijk weten welke scene uit “het Eiland” je favoriete is. Je mag de scene zo goed
mogelijk beschrijven.
Uiteraard kies ik voor de laatste aflevering, waarbij iedereen naar de Vivaldi zaal vertrekt. De
Michel stapt dan in de broodjes, en den Tony Paillard is de man ter plaatse. En dan komen één
voor één de andere van de eilanden binnen en doen die allemaal hun beklag over Bucky. Die
chaos dat er dan is, is echt hilarisch.
Aangezien jij onder andere de functie ‘Sport’ vervult gaan we er hier bij de redactie van
uit dat je ook graag beweegt. Wat is jouw sportgeschiedenis en waar ligt je passie op vlak
van sport?
Ik doe van kleins af aan tennis en ik heb ook efkes gevoetbald. En nu ben ik begonnen met
interclub te spelen, samen met Joanne. Tennis is wel echt mijn passie.
Aangezien ik best veel honger had tijdens het opstellen van dit interview, mag je nu je
favoriete recept dat je zelf kan maken beschrijven, zodat de mensen thuis kunnen
meegenieten van je favoriete eten!
Iets wat ik heel vaak maak in Leuven samen met Laura is
pasta pesto. We doen daar dan kip, courgette en voor
Laura ook champignons bij, en dat is echt bien. Pasta
pestooo for life!
Wat is je grootste hoofdzonde?
Ik heb al wel eens wat dingen gepikt. Deze diefstallen
vonden altijd plaats op een festival. Meer ga ik hier niet
aan toevoegen ;).
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Enkele dilemma’s om je beter te leren kennen:
Zou je liever overal bedekt zijn met haar OF juist helemaal kaal?
Liever helemaal kaal, dan doe ik wel een pruik aan ofzo. Helemaal bedekt is voor beesten, en
haren zijn echt nog wel vuil.

Zou je liever telkens een koude douche moeten nemen OF nooit nog helemaal uitgerust
geraken?
Een koude douche, en dan verhuis ik naar een warm land, dan vind ik dat niet zo erg om een
koude douche te nemen.
Zou je liever een vinger minder hebben OF een teen extra?
Een teen extra graag.
Zou je liever een gigantische hamster zijn OF een minuscule neushoorn?
Ik zou graag een gigantische hamster zijn. Hamsters zijn echt coole beesten.
Zou je liever alleen vastzitten op een onbewoond eiland OF met de persoon die je het
hardste haat in de hele wereld?
Ik zou liever alleen vastzitten op een onbewoond eiland. Ik zou mij te hard storen aan die
persoon anders.
Om te eindigen mag je ons eens allemaal heel hard doen lachen met jouw allerbeste mop!
Ik ken nu eens absoluut geen moppen. Ik hoor altijd moppen, maar onthoud die nooit.
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REIS DOORHEEN DE CRIMEN GESCHIEDENIS
NAAM
Crimen is niet heel haar geschiedenis ‘Crimen’ geweest. Na de
oprichting van onze geliefde kring in 1961 werd namelijk gekozen
voor de naam ‘Criminologische Kring’. Pas in 1996 werd dan toch
gekozen om een naamswijziging door te voeren, en sindsdien is
Crimen een vaste waarde bij menig student. De naamwijziging is
weliswaar niet verlopen zonder weerstand, en nog enkele jaren
nadien werd vaak de term ‘Criminologische Kring’ gebruikt.
OPRICHTING EN VERLOOP
Iedereen weet dat onze kring, zoals eerder vernoemd, in februari
van het jaar ’61 werd opgericht. Maar door wie?
Uit goede bron hebben we vernomen dat het een vrouw was die
onze kring heeft gesticht. Dit is toch vrij opmerkelijk, aangezien de
universitaire wereld in die tijd door het mannelijke geslacht werd
gedomineerd. Over haar identiteit is echter weinig terug te vinden. Doorheen de jaren heeft de
kring ook zijn ups-and-downs gekend. Enkele keren hield ze op te bestaan en bestond haar
werking enkel uit een cursusdienst. Tot het jaar 1996 had de criminologische kring ook geen
eigen kringlied. Toen werden de cantussen traditiegetrouw na het stille gedeelte afgesloten met
‘Blowing in the wind’. Het kringlied zoals we het nu kennen werd geschreven door Herman
Pauwels, Gerben Pauwels en Stefaan Steelandt. Ook onze bekende linten zijn pas in het leven
gekomen aan het einde van de vorige eeuw.
FEEST EN FAK(BAR)
De criminologiestudent gaat al eens graag de dansbeentjes losgooien. Doorheen de
geschiedenis heeft Crimen dan ook menig fakbar versleten. De traditie om op dinsdag naar de
Maxim’O (toen Weirdo’s) af te zakken ontstond pas in 2011. Beginnen deden we in ‘De
Clockwork’ waarover nog weinig informatie te vinden is. Verhuizen deden we wederom in het
bewogen jaar ’96 naar De Rector op de Oude Markt. Vervolgens werd er voor een minder
conventionele locatie gekozen, namelijk de ‘Tir Na Nog’, een Ierse pub op het Ladeuzeplein.
Uit de Crimmax van die tijd leren we dat de fakavonden op woensdag plaatsvonden en dat
pintjes werden verkocht aan 35BEF.
In deze tijd waren het niet de fakbars, maar wel de fuiven die het feestend volk in Leuven uit
hun kot kregen. Crimen organiseerde dan ook allerhande fuiven. Na enkele jaren van veel
verhuizen werd er gekozen om te settelen in het HdR in het jaar 2000. Het toenmalig praesidium
kende zowel voor- als tegenstanders van deze samenwerking met de rechtenstudenten. Uit een
oude Crimmax leren we dat de pintjes toen 30BEF kostten, nog goedkoper dus dan vandaag.
Een belangrijk stukje Crimen geschiedenis is de dag waarop menig criminologie student had
besloten om het HdR in te palmen en over te nemen. De bezetting duurde een volledig etmaal,
waarna onze strijdmakkers de aftocht bliezen. Het verbaast dan ook niet dat er in 2005 weer
beslist is om te verhuizen, en tot op de dag van vandaag is Maxim’O nog steeds onze thuishaven.
We zien jou dan ook graag elke dinsdag verschijnen voor onze beruchte feestjes!
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FOTOSPECIAL: PRAESIDIUMMEMES
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WIST JE DAT …
•

de kiesploeg Fifty Shades of Crimi met 27,5% opkomst ruimschoots verkozen is?

•

dit betekent dat Flor Verhellen volgend jaar praeses is met Lucas van Gijtenbeek en Arzu
Balli als vice-praesessen aan zijn zijde?

•

de etherdiscipline van Ellie Lust op de lezing van Theo Francken goed was verlopen?

•

de Temptation TD heel heet was, letterlijk en figuurlijk?

•

sommigen het niet konden weerstaan om maar met één of twee mensen muilen te houden?

•

tijdens de super leuke Bubble Soccer Crimen niet echt voor de overwinning ging? Het doel
was uiteraard om zoveel mogelijk mensen van VRG op hun doos te zien gaan. Los daarvan
hebben we nog steeds gemakkelijk gewonnen.

•

en dat een VRG-lid daarbij zelfs benadrukte dat praesidiumlid T.M. “goed kon rammen”?

•

praesidiumlid S.C.P. dit ook kan beamen? #winkwink #praesidiumweekend

•

de jacuzzi het op dit praesidiumweekend veel te verduren heeft gekregen? #praesidiumlidJ.L.

•

schachten moeten stoppen met het gebruiken van codetaal en de ballen moeten krijgen om
te zeggen wat ze echt denken?

•

onze praeses op het galabal chocolade uit de fontein op zijn witte hemd heeft gemorst?

•

praesidiumlid A.B. zijn halve fles cava per ongeluk over het raam, de stoelen en zichzelf heeft
gespoten in de bus onderweg naar het galabal van VRG?

•

schacht F.V.L. het niet kon laten om het ander praesidiumlid A.B. te kussen?

•

op dezelfde avond ook de tong van de schacht S.L. met die van praesidiumlid E.H. kruiste?

•

op dezelfde avond ook praesidiumlid L.G. liet zien dat ze elegant kan flauwvallen?

•

praesidiumlid E.H. Diana’s bierkoningin is geworden?

•

praesidiumleden J.V. en S.V.D.N. gezegd hebben dat ze het volgend jaar ook gaan proberen?

•

praesidiumlid F.V. tartaar met de achterkant van zijn vork eet?

•

praesidiumlid L.R. stiekem een druif is?
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