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VOORWOORD
Welkom!
We zullen ons kort even voorstellen: wij zijn Ulrike en Kathelijne. Samen vormen we
de redactie van de meest geweldige studentenclub Crimen. Wat wij doen? Wij
schrijven elke maand een boekje, genaamd ‘de Crimmax’, met daarin een agenda van
de evenementen, ontspanning, uitleg en nog allerlei extra’s. Zeker de moeite waard
om eens door te bladeren als je op de hoogte wilt blijven van wat er zich binnen en
rond Crimen afspeelt. De Crimmax zal in de aula’s uitgedeeld worden in het begin van
elke maand.
In deze eerste versie geven we graag wat info over wie wij als studentenkring zijn en
wat we doen. Verder vind je zoals gebruikelijk ook de agenda voor zowel september
als oktober, dus bekijk deze zeker!
Voor de eerstejaars beloven het spannende dagen te worden: nieuwe stad, nieuwe
mensen, nieuwe richting, … Om de overgang van het middelbaar naar hoger
onderwijs te vergemakkelijken, organiseert Crimen een peter- en meter avond. Meer
uitleg hierover in de agenda. Wij zien jullie natuurlijk ook graag terug op de
fakavonden en cantussen om samen met Crimen het nieuwe academiejaar
studentwaardig in te zetten!

Groetjes
De redactie
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WIE ZIJN WIJ?
Crimen is de studentenvereniging voor studenten Criminologie aan de KU Leuven.
Sinds 1961 doen wij ons best om onze studenten de nodige ontspanning en
informatie te verschaffen. Deze ontspanning uit zich in verschillende activiteiten
waaronder cantussen, fakavonden, etc. Maar Crimen houdt zich natuurlijk ook bezig
met meer serieuze zaken. Zo vergaderen we bijvoorbeeld met proffen, zetelen we in
de algemene vergadering van LOKO (Leuvense overkoepelende kringorganisatie)
alsook in de StuRa.
Crimen wordt geleid door een groep enthousiaste vrijwilligers die samen het
praesidium vormen. Het praesidium zal de meeste activiteiten organiseren en
trachten om jullie academiejaar zo aangenaam mogelijk te maken. Voor vragen kan je
ook altijd bij hen terecht.
Neem ook eens een kijkje op pagina 10. Hier vind je verdere informatie over onze
Facebook pagina, website en online fora. Indien er vragen of problemen zijn, kan je
via deze middelen Crimen bereiken.
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SECRETARIAAT EN CURSUSDIENST
Secretariaat
Op het secretariaat kan je officieel lid worden van Crimen. Door je in te schrijven
geniet je van meerdere voordelen waaronder korting op cursussen en drukwerk, de
mogelijkheid om zuipkaarten te kopen in onze fakbar, goedkoper naar onze
cantussen, etc. Bovendien krijgt ieder lid bij het inschrijven een goodiebag met
allerlei leuke spulletjes om het jaar goed in te zetten. In iedere goodiebag zit
bovendien de Guidogids waarin ook nog eens een hoop kortingsbonnen staan.
(inschrijven kost €10)
Je kan hier ook terecht voor het bestellen van jouw Crimen trui, het kopen van
kaarten voor ons jaarlijkse Galabal en voor inschrijvingen voor cantussen of andere
activiteiten.

CuDi
Bij de cursusdienst kan je terecht voor cursussen, readers en codices. Sommige
cursussen worden in samenspraak met de proffen enkel in de CuDi verkocht en
dienen hier online besteld te worden (www.cudi.crimen.be). Indien je boeken
aangekomen zijn, ontvang je een mail en heb je 2 weken de tijd om je bestelling af te
halen aan de CuDi. Zo niet dan vervalt de bestelling en moet je het opnieuw
aanvragen. Nieuw: er is bancontact!!!!
Openingsuren:
Maandag 13u-15u
Woensdag 13u-15u
Vrijdag 11u-13u

Locatie
Het vinden van het secretariaat en de
CuDi schijnt niet altijd even
gemakkelijk te zijn. Beide bevinden zich in de kelder van het Hooverhuis. De ingang
bevindt zich achter de Nieuwe Valk. Ben je binnen? Hoera! Ga dan naar rechts en dan
vind je op het einde van de gang zowel het secretariaat (links) als de CuDi (rechts).
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FAKBAR
Feesten is een groot (het grootste?) onderdeel van het studentenleven en daar gaat
Crimen zeker niet aan voorbij! Onder het motto ‘Life is a party’ zullen wij elke dinsdag
avond present zijn in de Maxim’O om stevig te feesten. Elke dinsdag zal er een nieuw
thema zijn met zijn eigen unieke promo’s. Als dat geen reden is om elke week samen
met ons te feesten weet ik het ook niet meer.
Naast al die spectaculaire promo’s biedt Maxim’O nog een hele kaart aan andere
goddelijke drankjes. Zij hebben maar liefst 75(!!!) verschillende soorten jenever die te
verkrijgen zijn in shotjes van €1.
Op vertoon van een Crimen lidkaart is het ook mogelijk om een zuipkaart te kopen.
Deze koop je in Maxim’O zelf en kost €14. Hiermee heb je recht op 10 frisse pintjes of
frisdrank naar keuze. Voordeel? Goedkope pintjes + geen gedoe met klein geld.
Maxim’O is te vinden in de Naamsestraat 35 Leuven.

6

SPORT
Wie aan het studentenleven denkt, denkt meestal niet direct aan sporten. Toch
proberen we hier met Crimen voldoende aandacht aan te besteden. Hoe moeten we
anders die extra kilo’s door fastfood of die bierbuik weg krijgen?
Elk jaar wordt er de Interfacultaire Beker georganiseerd. Hierbij nemen de
verschillende faculteiten het tegen elkaar op, in verschillende categorieën. De
wedstrijden beginnen eind oktober. Ben je sportief of sport je gewoon graag? Aarzel
dan niet schrijf je in!
Teams:





Zaalvoetbal VROUWEN: Leyla@crimen.Be
Zaalvoetbal MANNEN: Silke@Crimen.Be
Volleybal VROUWEN: Lynah@crimen.Be
Veldvoetbal MANNEN: Glen@crimen.Be

Crimen zal naar gewoonte ook dit jaar meedoen aan de 24-urenloop. Dit is een
loopwedstrijd tussen verschillende deelnemende kringen waarbij we trachten in 24
uur zoveel mogelijk rondjes te lopen. De 24-urenloop zal plaatsvinden op 20 en 21
oktober.
Samen met KLA, Farma en Thomas Morus vormen wij 4speed. Er worden vanaf 28
september looptrainingen georganiseerd. Iedereen is hier van harte welkom! Als niet
voor de 24uren loop, dan maar voor de conditie. Deze zullen we in ieder geval hard
nodig hebben, om onze concurrentie van vorig jaar te verslaan! Top 10, Here We
Come!
De ‘serieuze’ trainingen gaan elke woensdag door, op het sportkot. Maandag zijn er
ook ‘ludieke’ trainingen, waarbij niet enkel lichamelijke, maar ook de alcoholconditie
op punt gebracht wordt. Verdere informatie hierover zal verspreid worden op de
facebookpagina van 4speed en zal ook in de aula’s aangekondigd worden.
Overigs zullen we ook een eetstandje openhouden waar de lopers (en
sympathisanten) terug energie kunnen opdoen.
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PRAESIDIUM
Praeses + vice-praeses
Dit jaar staat opnieuw een vrouw aan het hoofd van onze studentenvereniging.
Laetitia Meeus zal het hele jaar de functie van praeses op zich nemen. Aan haar zijde
staan Jonas Vertommen en Niels Van Hullebusch. Zij zullen haar als vice-praeses
waar nodig bijstaan.
Schachtenmeesters
Schachtenmeester Pieter Vandebroek en schachtenmeesteres Katrien Van
Vlasselaer zullen dit jaar een poging doen om de schachten herop te voeden en
wegwijs te maken doorheen de wonderlijke wereld der studenten. Zij organiseren de
schachtenverkoop en de doop.
Cultuur
Liesl Peeters, Tatjana Crabbé, Sofie Molenberghs en Sara Van Eyken vormen het
team van cultuur. Zij zullen onder andere instaan voor de organisatie van het galabal.
Onderwijs
Dit academiejaar zullen Loranne Aerts en Arno Brams de functie onderwijs bekleden.
Zij vertegenwoordigen ons in zowel de studentenraad als op de POC criminologie. Zij
zullen de belangen van de studenten behartigen bij onderwijsaangelegenheden.
Feest en Fak
De fakavonden zullen georganiseerd en ingekleed worden door Pieter Vandebroek
en Arno Brams. Zij zullen voor geweldige promo’s zorgen tijdens de fakavonden.
Cursusdienst (CuDi)
De cursusdienst zal dit jaar worden bemand Elien Van Loon, Jara Wassenberg, Sari
Merckx, Charlotte Cloetens, Katrien Van Vlasselaer en Willem Van Rijn. Genoeg volk
dus om jullie jullie cursussen te bezorgen.
Sport
Voor de sportievelingen onder jullie staat het team van sport klaar. Lynah Coulon,
Glen Calders, Silke Massa en Leyla Quechen zullen zich over de competities en de 24urenloop ontfermen.
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International
De studenten die op Erasmus gaan/willen, kunnen bij Vincent Wuyts terecht. Hij zal
alles hieromtrent regelen.
EJW
Eerstejaars kunnen terecht bij Laura Lenie en Laura Verhoeven. Zij zullen onder
andere het eerstejaarsweekend en de peter- en meteravond organiseren.
Media
Hannes Barbier en Julian Vangenechten zullen zich bekommeren om alles wat media
inhoudt, zoals de site, banners van de fakavonden…
Redactie
Ten slotte is er de redactie. Kathelijne Vermeulen en Ulrike Rogiers zullen elke
maand proberen om een boeiende Crimmax aan jullie voor te leggen.

Het vorige praesidium op praesidiumweekend
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CONTACT
Heb je vragen, suggesties, opmerkingen, klachten (hopelijk niet!) of wil je gewoon
wat meer informatie? Dan kan je ons op verschillende manieren bereiken.
Wil je een bepaalde tak van Crimen bereiken (vb. CuDi, Sport, …)? Hiervoor kan je
best de verantwoordelijken persoonlijk of via mail/Facebook aanspreken. Wie
verantwoordelijk is voor wat kan je vinden op de twee vorige pagina’s. Mailadressen
bestaan uit de voornaam van de verantwoordelijke @crimen.be (bv.
laetitia@crimen.be) of zijn te vinden in de Guidogids.
Uiteraard is Crimen ook op Facebook vertegenwoordigd. Neem zeker eens een kijkje
op onze Facebook pagina Crimen. Vind ons leuk en blijf zo op de hoogte van alles wat
wij organiseren. Op deze pagina zal ook de voornaamste info rond evenementen te
vinden zijn.
Om het studeren en de communicatie tussen medestudenten te vergemakkelijken,
bestaan er per fase groepen op Facebook waarvan je lid kan worden. Op deze manier
kan je elkaar vragen stellen, documenten delen etc.





Forum 1ste Bac Criminologische Wetenschappen
Forum 2de Bac Criminologische Wetenschappen
Forum 3de Bac Criminologische Wetenschappen
Forum Master Criminologische Wetenschappen

Sinds vorig jaar werd er terug leven geblazen in onze Crimen Wiki. Hierop vinden
jullie per fase examenvragen van vorige jaren wat het studeren zeker een stuk
makkelijker zal maken. We zouden graag onze wiki pagina zo volledig mogelijk
maken, maar daarvoor hebben wij jullie hulp nodig! Help je medestudenten en stuur
ons na elk examen de vragen door. Op deze manier kunnen wij ook anderen helpen.
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AGENDA
Dinsdag 22/9 (22u)

Openingsfak

Om het jaar goed in te zetten, organiseert Crimen de eerste dinsdag van het
academiejaar zijn eerste fakavond. Deze zal zoals gewoonlijk plaatsvinden in de
Maxim’o. Het team van feest en fak heeft jullie van geweldige promo’s voorzien:
bosbessenjenever, vanilla en black aan €2.

Dinsdag 29/9 (22u)

Messagefak

Voor wie na een weekje Leuven al wat lekker vlees heeft zien rondlopen, presenteren
wij de messagefak. Bij het binnengaan van de Maxim’o krijgen jullie een nummer op
je shirt geplakt. Anderen kunnen dan anoniem (of niet) briefjes naar jullie sturen door
het in de enveloppe die bij je nummer hoort te stoppen. De enveloppes zullen aan
een muur bevestigd zijn. Het is natuurlijk nog steeds een fakavond waarbij stevig
gefeest moet worden en daar horen ook promo’s bij: framboos-perzik en aardbeirabarber aan €2.
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Dinsdag 6/10

Peter- en meteravond

Voor de eerstejaars organiseert EJW een peter-en meteravond. Een peter en/of
meter kan je helpen op verschillende vlakken door bijvoorbeeld het geven van
notities of tips omtrent het studeren. Ook zorgt een peter en/of meter voor meer
sociale contacten. Je leert meteen ouderejaars kennen en bovendien kunnen ze je
helpen om je weg te vinden in Leuven. Kortom, het hebben van een peter en/of
meter zorgt enkel maar voor voordelen! Schrijf je dus zeker in voor onze peter-en
meteravond via mail: verhoeven@crimen.be. Praktische informatie volgt dan verder
via mail.

Dinsdag 6/10 (22u)

Tequilllafak

Na al dat gebabbel over het harde studentenleven, notities, proffen en vakken
kunnen pete- en metekindjes hun peters en/of meters echt beter leren kennen op
onze Tequilafak. Om dat allemaal zeer vlotjes te laten verlopen, bieden wij jullie
Tequila aan voor slechts €1. Wij verwachten jullie dus allemaal in grote getallen op
dit knalfeest!

Woensdag 7/10

Openingscantus

Smeer die kelen maar alvast, want op 7 oktober organiseert Crimen de eerste cantus
van het academiejaar! Hiervoor kunnen jullie je inschrijven op het secretariaat (waar
het secretariaat zich precies bevindt, vinden jullie elders in de Crimmax). Wees er snel
bij, want de plaatsen zijn beperkt! Diegenen die voor het eerst een cantus bijwonen,
komen best stipt om 20u. Aan hen worden alle regels uitgelegd.
Deuren: 20u
Io Vivat: 20u30
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Place: zaaltje achteraan Recup
Prijs leden bier: €10
Prijs niet-leden bier: €13

eigen drank: €5
eigen drank: €7

Zij die nog niet in staat zijn om het Crimenlied met hun ogen toe mee te zingen,
kunnen het hieronder terugvinden en instuderen.

1. Reik elkander nu de handen
Onze kring in ‘t Leuvense
Hé Crimen geeft je banden
Over alle jaren heen
Juich en jubel drieste crimi’s
Kandidaten of licenties
Ga toch steeds met Crimen mee
In de Valk of op café
2. Februari eenenzestig
Crimen zag het levenslicht
Toen in ‘t Heverlees gevestigd
Ja zo is het ons bericht
3. Want we zijn niet overbodig
Theorie, praktijk, beleid
Garofalo is steeds nodig
Waar de weegschaal overhelt

Dinsdag 13/10

Schachtenverkoop

Aan eerstejaars die zich willen laten dopen, is het zeker aangeraden om deel te
nemen aan de schachtenverkoop. Dit levert hen namelijk een groot voordeel op de
doop zelf! Elke deelnemer zal zich op de verkoop moeten voorstellen en een
opdrachtje moeten uitvoeren. Anderen kunnen dan op hen bieden. De hoogste
bieder is dan een week lang meester over de schacht die hij/zij gekocht heeft.
Schachten en de luieriken onder ons worden om 20u verwacht in de Maxim’o. Om
20u30 gaat de schachtenverkoop van start. Schachten kunnen zich inschrijven via
mail: katrien@crimen.be.
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Dinsdag 13/10 (22u)

The Apple-Pickersfak

Onze verkochte schachtjes zullen deze week heel wat zwaar werk moeten verrichten
en daar hoort voorbereiding bij: Golden Apple aan €1. Voor dat geld kunnen de
schachten, en natuurlijk ook corona-leden, heel wat appels plukken en achterover
kappen. Dit knalfeest valt dus zeker niet te missen!

Dinsdag 20/10 (22u)

Desperadosfak

Op 20 oktober is de eerste maand van het academiejaar al voorbij, en dat moet
gevierd worden! Het team van feest en fak heeft voor deze gelegenheid een
geweldige promo voor jullie gearrangeerd: Desperado’s voor slechts €2,5! Heel
origineel zeggen we dan: Be there or be square!
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Dinsdag-Woensdag 20-21/10

24-urenloop

De sportievelingen onder jullie kunnen ook dit jaar deelnemen aan de 24-urenloop.
Vanaf 28 september zullen de looptrainingen plaatsvinden. De zeer serieuze
trainingen gaan elke woensdag op het sportkot door. Op maandag zijn er eerder
ludieke trainingen: een combinatie van lichamelijke en alcoholische oefeningen. Meer
info hierover op pagina 7 en op de facebookpagina van 4speed.

Dinsdag 27/10 (22u)

Jägerfak

De jacht op het vrouwelijke (en natuurlijk ook het mannelijke) schoon is bij deze
geopend! Op 27 oktober organiseert Crimen namelijk haar welbekende Jägerfak. Om
jullie allemaal wat moed in te drinken hebben we twee prachten van promo’s voor
jullie klaarstaan: Jägermeister aan €1 en Jägerbomb aan €2. Haal jullie jachttalenten
maar naar boven!

Donderdag 29/10

Doopcantus

Zij die de doop overleefd hebben, worden (na zich fris te hebben gewassen) naar
goede gewoonte op de doopcantus verwacht. De gedoopten mogen fier zijn op
zichzelf en worden dan ook gevierd op deze cantus. Corona-leden kunnen de
gedoopte leden alsook verwelkomen en feliciteren met hun prestatie. Inschrijven kan
op het secretariaat. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt.
Deuren: 20u
Io Vivat: 20u30
Place: zaaltje achteraan Recup
Prijs leden bier: €10
eigen drank: €5
Prijs niet-leden bier: €13
eigen drank: €7
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PRAESIDIUM IN THE SPOTLIGHT
Naar goede gewoonte zal de redactie ook dit
academiejaar elke maand een praesidiumlid
interviewen. Voor deze eerste Crimmax gaat de
eer naar onze kersverse praeses Laetitia Meeus.
Laetitia zal dit jaar in de voetsporen treden van
Sofie Molenberghs en we zijn ervan overtuigd dat
zij dit even goed zal doen!
Hier zijn we dan weer! Laetitia, de eerste twee
maanden als praeses zitten erop, viel het wat
mee?
Ik denk dat dit de rustigste maand van het hele
jaar gaat zijn geweest. Op een paar mails,
praktische zaken regelen ivm de lidkaarten en het
eertejaarsweekend na, heb ik nog niet veel
moeten doen. Maar ge gaat dat zien, mee dat ik
dat hier nu zeg, gaat al het werk beginnen. Zeker
de eerste maand zal wel wat druk zijn: zelf nog
wat afkicken van het vakantiegevoel en dan een heleboel activiteiten die op het
programma staan. En vermits ik als praeses zelfs al een mailtje over zonnepanelen
heb gekregen, hou ik mij vast voor wat er nog allemaal gaat volgen.
Ook dit jaar zijn er weer veel studenten die zich voor criminologie hebben
ingeschreven. Waarom heb jij 3 jaar geleden voor deze richting gekozen?
Ik heb eerst twee jaar rechten gedaan en na het eerste jaar was ik thuis al aan het
zagen dat dat zo saaaai was. Mijn excuses aan de mensen van rechten of die optie
recht doen ;) En criminologie leek mij dan wel een leuke richting doordat ge hier heel
verschillende vakken krijgt, wat het interessant houdt. Ik ga niet zeggen dat elk vak
altijd even fantastisch is… bijlange niet… maar in zijn geheel is het wel een leuke
richting. En ohja, niet te vergeten: die mensen van Crimen, die zijn pas leuk ^^ Nog
een reden erbij dus!
We weten allemaal dat de eerste weken als student nogal…overweldigend kunnen
zijn. Heb jij als ervaren student nog tips voor de eerstejaars?
Haha ervaren student, amai nu voel ik mij zo oud seg! Euhm laat ik het zo zeggen: als
ge die eerste weken uw bed niet meer uit raakt in het weekend, hebt ge het goed
gedaan ;) Wat ik eigenlijk bedoel, die eerste weken zijn inderdaad druk met veel
activiteiten voor de studenten… probeer toch om er zeker een paar mee te doen, dat
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helpt echt om nieuwe vrienden te leren kennen en in de sfeer te komen. En
misschien moet ge naast al die activiteiten ook nog naar alle lessen gaan. Dus schaf u
ook maar meteen ne goede wekker aan om na die korte uurtjes slaap eruit te raken.
Er worden ook heel wat meer serieuze en leerrijke activiteiten georganiseerd zoals
een rondleiding, peter-meteravond, infomomenten, probeer daar ook wel zeker
naartoe te gaan zodat je weet wat je allemaal kan verwachten dit jaar.
Ik hoop vooral dat er ons weer een leuk jaar te wachten staat!
We hebben de agenda bekeken en wauw, er is weer veel te doen dit jaar! Naar
welke evenementen kijk je het meeste uit?
Eerst en vooral onze eerste fakavond dinsdag in de Maxim’o, want amai wat ik heb ik
dat gemist om nog eens met iedereen der stevig in te vliegen. En ik zou zeggen de
eerste cantus ook, maar nu ik die zelf moet voorzitten kan ik niet meer de irritante,
storende tetter zijn en ga ik mij waarschijnlijk storen aan al die mensen die babbelen
en niet tegoei meezingen. Dus dat valt nog maar af te wachten of ik ernaar uitkijk ;)
Wat ik ook altijd een leuk evenement vind, is de schachtenverkoop, maar dit jaar
hang ik er weer aan en wordt het niet zelf iemand kopen om mijn slaafje te spelen,
maar zelf het slaafje van iemand gaan spelen. Want ohja, als praeses moet ik mij nog
nekeer laten verkopen :D
Dus uiteindelijk wordt het toch den doop dat nu wel als favo evenement staat aan te
komen… Muhahahaha de schachtjes vuilmaken en erna enorm trots zijn op onze
eerstejaars dat ze zich hebben laten dopen. Dus mannen bij dezen: maak ons trots,
het valt echt eeenorm goe mee :D
Je bent nu al enige tijd samen met Jonas Vertommen. Menig man vraag zich nog
steeds af hoe je dat volhoudt, dus… tell us all your secrets!
Goh das ne moeilijke, zeker omdat hem naast mij staat. Tis zo een beetje als bij een
hondje, ge geeft dat af en toe een koekje en dan luistert dat wel. Bij de Vertommen
wordt dat koekje door iets anders vervangen en dan valt daar ook wel mee samen te
leven ;) Nee neee, eigenlijk werkt dat wel om één of andere reden heel goed tussen
ons, moa <3!! Nu hopen dat we samen het jaar als praeses en vice-praeses overleven,
want ge wilt al niet weten wat een discussie we hebben gehad over de
praesidiumtruien. Maar alle geluk hebben we dan onze andere vice-praeses Niels die
relatiebemiddelaar kan spelen… En geloof mij, dat is met ons twee soms een zware
taak :D
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Natuurlijk kan ook onze minst geliefde vraag niet missen in dit interview. Zeker niet
nu we weer nieuwe leden in het praesidium hebben, dus bij deze: Wie vind jij het
meest aantrekkelijkste lid van het praesidium? En nee, Vertommen of Ronny de
cantuskip zijn verboden antwoorden.
Awel dan zou ik gaan voor de mond van Willem, gecombineerd met het lichaam van
Glen, omnomnom! En geeft de schattige glimlach van den Arno daar ook nog maar
bij. Maar onder de gordel verkies ik toch diene van mij ;)
Om toch nog eens terug te blikken op die geweldige vakantiemaanden, die opeens
zo ver weg lijken, zouden we graag weten hoe jij de zomer hebt doorgebracht.
Misschien een paar spannende verhalen?
Awel ik ga nu enorm saai klinken, maar ik heb deze vakantie niet zoveel gedaan
buiten gewerkt en beetje gestudeerd voor politie en metho 2 . Maar de 5e vertrek
ik nog een weekske op vakantie, dus als er dan spannende verhalen gebeuren, zal ik
die zeker de volgende Crimmax komen vertellen, dat is bij dezen een plechtige
belofte.
Laten we dan maar als hoogtepunt van mijn vakantie Marktrock for Kids nemen, nog
nekeer los gehen op mijn grote idolen Samson & Gert en K3! Ja ik ben eruit trouwens
e, der moet sowieso terug ne Samson & Gert cantus komen!! #lekkervolwassen
Wie zou je graag in de volgende Crimmax zien verschijnen?
Onze schachtenmeester en feest & fak’er, Pieter, beter bekend als de Mong. Vermits
mijn vakantie ook best wel saai klonk, wil ik iemand die nog een saaiere vakantie
heeft gehad.. Kwestie dat ik mij dan wat beter voel! Dus ik zou wel eens willen weten
hoe de Mong al zijn herexamens heeft overleefd en zodat hij zijn nieuwe schachtjes
kan zeggen hoe belangrijk het is dat ze goede puntjes halen + eventuele extra tips die
hij toepast bij het studeren! Tis dan nog maar de vraag of ge die als schacht moet
aannemen, maar dat moeten jullie maar zelf uitmaken ;)
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SFEERBEELDEN

19

20

ONTSPANNING

21

22

Wist je dat…
… het gehele praesidium in totaal 98 herexamens had?
… hierdoor weinig leuke wistjedatjes zijn ontstaan?
… de startdriedaagse een topper van formaat was?
… een praesidiumlid in het begin van de vakantie een tijdje illegaal was?
… Vertommen –dt fouten maakt?
… Laetitia hem dit probeert af te leren door hem slaag te geven?
… Laetitia Vertommen duidelijk harder moet slaan, aangezien de conditionering nog
wat misloopt?
… Parmentier tegenwoordig door het leven gaat met een goed gevulde baard?
… hij hierdoor een beetje op onze Belgische koning Filip lijkt?
… Ronny klaar is voor zijn eerste jaar als niet-schacht?
… het derde jaar er een nieuw plichtvak bij heeft?
… er merkbaar meer inschrijvingen zijn voor criminologie?
… Crimen dit jaar zijn elfde lustrum zal vieren? Dit betekent dat we ondertussen 55
jaar bestaan!
… we er dit jaar weer een fantastisch jaar van gaan maken?
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