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I’m back, baby! Hebben jullie mij gemist? Ik kan jullie
natuurlijk niet horen, maar ik neem aan dat jullie net
luidkeels “JA!” hebben geroepen in de aula.
Ja, het nieuwe academiejaar is er, en dat betekent dat
ik terug ben om jullie maandelijks te verwennen met
absolute nonsens en, nieuw vanaf dit jaar (voor mijn
Crimmaxen, toch); eigenlijke inhoud! Wowiezowie, de
wonderen zijn de wereld nog niet uit! Ook zullen jullie
misschien een nieuwe figuurlijke stem opmerken in de
Crimmaxen dit jaar. Dat is omdat ik vanaf nu een
partner in crime heb om me te helpen met schrijven;
Noor! Zeg eens iets tegen de mensen, Noor!
Hey, hallo!! Ik ben dus Noor en ik ga Jonas dit jaar een
handje helpen. Niet dat hij het nodig heeft maar, je weet
wel, vele handen, die maken het werk lichter, natuurlijk. Ik
schrijf en lees enorm graag, dus start ik hier aan dit
avontuur met veel inspiratie. Ik denk dat ik voor ons beiden
kan spreken wanneer ik zeg dat wij er met de volle 500%
goesting samen invliegen!

Mooi gezegd, partner. Wel, we zullen maar eens
stoppen met het uit te rekken. Gewoon nog even vlug
zeggen dat we te bereiken zijn via redactie@crimen.be,
en dan rest ons alleen nog te zeggen; geniet van de
eerste van vele, vele, VELE, Crimmaxen van het jaar!
- Jonas & Noor, Redactie Crimen

Crimen verkiest een nieuwe
walkaround mascotte voor op zijn
evenementen!
Bekijk de kandidaten op pagina 8!

De eerste editie van onze nieuwe
Crimmax Horoscoop!
Bekijk snel wat de toekomst voor
jouw in plan heeft op pagina 16!

3

AGENDA
VRG & CRIMEN
LOOPTRAINING – 1/10, 8/10,
17/10
Het schoon leven der studenten is alweer
begonnen. Dat betekent dus ook dat de 24urenloop in zicht komt! Dit is een
evenement waarbij gestreden wordt voor
de titel van sportiefste kring. Daarom
organiseren VRG & Crimen ook
looptrainingen, om samen (terug) in
topconditie te raken en die
vakantiekilootjes eraf te lopen. Iedereen is
welkom op 1, 8 en 17 oktober om 20 uur.
We verzamelen aan het HdR, om dan
gezamenlijk naar het sportkot te lopen. Tot
dan!

CRIMEN OPENINGSCANTUS:
CIRCLE OF DEATH – 2/10
Nu het academiejaar weer begonnen is, vliegen
we er ook direct in met een cantus! En wat is
beter dan direct te beginnen met een cantus in het
thema van 1 van de oudste drankspelletjes?!
Ja ja je leest het goed! Pick dus snel a mate om
mee te nemen, vergeet niet je reflexen te trainen
voor kaart nummer 7, en verwacht je af en toe
aan een waterval of twee bij A.
Check snel ons Facebookevenement voor
details!
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INFO/WERVING
MEDEWERKERS – 3/10
Net je eerste jaar Criminologie gestart en
wil je al eens weten hoe het is om Crimen
te helpen voor je je volgend jaar bij ons
praesidium kunt voegen? Of misschien
wil je gewoon jouw favoriete
studentenkring steunen, maar heb je te
weinig tijd om volwaardig praesidiumlid
te worden? Heb je het al eens overwogen
medewerker te zijn?
“Medewerker? Wat is dat?”
Goed dat je het vraagt, lezer.
Medewerkers zijn… Weet je? Daar geeft
de info die donderdag 3/10 in de
Facebook Forumgroepen gepost word
wel antwoord op.
Twijfel niet om de Crimen FB-pagina een
bericht te sturen bij interesse!

SCHACHTENVERKOOP +
FEESTJE – 15/10
Eerstejaars, zijn jullie van plan jullie te laten
dopen? Natuurlijk zijn jullie dat. Een beetje
nerveus? Natuurlijk zijn jullie dat. Maar je kunt
een aas in je mouw verdienen voor op de doop;
een vrijstellingskaart voor één opdracht, op elk
moment door jullie in te zetten! Het enige wat
jullie daarvoor moeten doen is op 15/10 naar de
schachtenverkoop komen en jullie laten
verkopen aan de ouderejaars zodat je een
weekje hun afwas kunt doen, eens kunt koken
voor hen, *kuch* (een grappig opdrachtje voor de aula kunt
doen) *kuch*, en whatever else je kopers (binnen
strikte regels en rede) je opdragen, en bingo,
bango, bongo; jouw eigen golden ticket tot een
welverdiende pauze tijdens de doop!
Direct na afloop van de verkoop geven we ook
een feestje zodat je al direct kennis kunt maken
met je kopers. Hun eerste opdracht? Dat zal
ongetwijfeld wel zijn “Ij, ij, ij, kom schenk en
drink met mij!”
(Tenzij je niet drinkt, want, nogmaals, we zijn heel redelijke en
respectvolle mensen, we swear.)
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24-URENLOOP – 22/10 tot 23/10
Three… Two… One… Liftoff!
Ja, beste Crimi’s, die hemelse periode
waarin iedereen zijn schoolwerk het
airlock uitschiet en de intergalactische
reis naar het Sportkot maakt, om er 24
uren in de broederlijke atmosferen van
Crimen en VRG te vertoeven is bijna
weer aangebroken. Refuel jezelf met ons
heerlijk, goedkope space food, lanceer
jezelf uit de startblokken en activeer je
rocket boosters om astronomische
snelheden te bereiken, maak samen met
de rest van onze astronauten een
recordaantal baantjes, win deze space
race, en kijk hoe Crimen en VRG hun
vlag planten op het winnaarspodium.
One small lap for you, one giant lap for
Crimen en VRG.
(Het thema dit jaar is “ruimte”, als je het nog niet
doorhad.)

DOOP + DOOPCANTUS – 28/10
Onze eigenste crimendoop is al jaren een bron
van plezier en verbroedering, van confirmatie
en wedergeboorte, van verwelkoming en
acceptatie. Ok, dat klinkt een beetje cult-achtig,
maar ik zweer, het is ook echt maar een beetje
cult-achtig.
Ouderejaars, jullie kennen de drill. Eerstejaars,
jullie zullen hem nog wel leren. Ik kan nog
zoveel zeggen over hoe leuk de doop was, maar
daarvoor hebben we niet genoeg pagina’s in dit
boekje. Kom gewoon af, laat je dopen (in onze
milde, milde manier, laat me nog eens
stresseren), en ontdek een 2de familie voor het
leven; onze kring in ’t Leuvense!
En natuurlijk zou een doop niets zijn zonder een
doopcantus. Omdat jullie daar ingezworen
worden en een lintje krijgen? Onder andere.
Maar vooral omdat niets doet dorsten naar dat
schuimend, blond studentennat dan een paar
portietjes van onze overheerlijke studentenpap!
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QUIVR
Heb jij hem al? Je weet wel, die app waarmee je je uurrooster kan zien, te weten kan
komen wat er in de Alma is, zien hoeveel plek er nog is in de bib, fijne weetjes kunt
lezen, en waar je je vrienden kunt toevoegen. Je gaat me nu toch niet zeggen dat je hem
nog niet hebt, hé?!
Komaan, hé! Het is echt wel een handige app, al zeg ik het zelf. Ah, je hebt gewoon nog
niet door over welke app ik het heb! Zeg dat dan!
Ik heb het uiteraard over Quivr! Haast je dus maar, aangezien we nu toch wel al echt
begonnen zijn met het academiejaar, en dat uurrooster toch wel handig kan zijn 😉
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VERKIEZING NIEUWE MASCOTTE
Whoa, whoa, relax! Nee, natuurlijk gaan we Bonnie niet vervangen. Bonnie is onze
geliefde dochter en we zouden haar nooit weggooien zoals menig walgelijke pluchen kip.
Nee, we willen gewoon een walkaround mascotte inhuren; een levensgroot
Alpacakarakter om rond te lopen op onze evenmenten en Bonnie te helpen met het
verspreiden van Alpaca-y Goodness. Zoals een Disneyland karakter!
Bekijk snel de kandidaten!
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Stuur je stem voor welk van deze geweldige kandidaten de plek van Crimen’s Officiële
Walkaround Mascotte verdient naar praeses@crimen.be, waar onze eigenste Arzu met
veel plezier en liefde elke laatste stem persoonlijk zal lezen.
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13 TIPS VOOR EEN SPOoOoOKY HALLOWEEN
It’s the most wonderful time of the year! Ja, Halloween is weer bijna hier! Maar ook
enorme fans van Halloween weten dat het, net zoals alles, een beetje saai wordt wanneer
men te lang geleefd heeft. Daarom biedt de Redactie van Crimen jullie graag 13
geweldige tips aan om deze Halloween de beste, en éngste Halloween van je hele leven te
maken! Ben jij dapper genoeg?
1. Pumpkins Everywhere
o Drank en eten met pompoensmaak zijn misschien wel cliché, maar betekent dat
dat ze niet lekker zijn? Hell no! Ga en geniet! Ik weet uit ervaring dat Mont
Café lekkere pompoensuggesties heeft rond deze tijd.
2. Pumpkins Nowhere
o Om al die lekkere pompoensmaak te krijgen moeten er natuurlijk wel eerst een
heel deel pompoenen sterven. Doe jouw deel en snijd het engste gezicht dat je
kunt in een pompoen, en steek dan een vlam in zijn uitgeholde karkas. So
comfy!
3. Pump-kino
o Doe de gordijnen dicht, maak wat popcorn, en geniet van de beste horrorfilm
ooit; John Carpenter’s The Thing. Met praktische effecten die nog steeds tot de
besten aller tijden behoren en suspense om je nagels, vingers, én handen bij af
te bijten zal deze film je een dosis paranoia bezorgen waardoor je je afvraagt of
je vriend(in) naast je wél echt je vriend(in) is. Hij/zij was wel verdacht lang
bezig met die popcorn…
4. Treat. Gewoon Treat.
o Trick or Treat mag dan wel meer een Amerikaanse traditie zijn die niet zo erg
leeft in ons mooie Belgenland, maar betekent dat dan dat wij, arme onderdanen
van Prins Koning Filip I, deze hele beangstigende periode moeten doormaken
zonder het comfort van zoetigheden? Natuurlijk niet! Laat die Trick maar
zitten, en ga gewoon een spOoOoOoky hoeveelheid Treats kopen. Om uit te
delen? Natuurlijk niet! Om zelf op te schrokken!
5. Stel je ouders teleur!
o Elke keer wanneer je hen ziet zul je je pijnlijk bewust zijn van het feit dat je een
mislukking in hun ogen bent, terwijl zij denken aan alle tijd en al het geld dat
ze aan jouw verspild hebben. Zo zal niet enkel deze Halloween, maar ook elke
toekomstige Halloween, Kerstmis, Nieuwjaar, en familiefeest extreem
spOoOoOoky worden!
(Hint: “IK WIL GEEN CRIMINOLOOG ZIJN, MAMA! IK WIL GEWOON
DANSEN!!!” is passé. Je kunt je ouders even goed, zo niet nog meer
teleurstellen door te zeggen “Mama, papa… Ik wil overschakelen naar
Communicatiewetenschappen.”)
6. There is NO tip six!
7. Cliché Overkill
o Ga naar een Halloweenfeestje en begin alvast te zweten van angst! De komende
uren zul je gevangen zitten in een ware hel van clichés! AAH!! Een nonspecifiek heksenkostuum!! EEK!! Vals spinnenweb als versiering! AARGH!!
Normale versnaperingen en drankjes met een vaag Halloween-gerelateerde
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naam om in thema te blijven! Wacht… Wat speelt die Bluetooth-speaker daar
af? Nee… NEE! MIJN GOD, NEE! NIET MICHAEL JACKSON’S
THRILLER ALWEEEEEEER!!!
8. Bega een enorme fout!
o Halloween is leuk, maar als je écht spOoOoOoky wilt doen, bega dan een fout
die je de rest van je leven zal navolgen. Haunting! Gebruik een raciale
belediging online! Heb een ongepland kind met je ex! Begin een
druggewoonte! The sky is the limit!
9. Tip 4 – 2: Trick’s Revenge
o Herinner je je Tip 4 nog? De treats zonder trick? Dat was een leugen. Er was
wel een trick. De trick was type 2 diabetes.
Happy Halloween!
10. Wees alleen met je gedachten!
o “Nee… Ik ben zo niet… Ik ben meer dan mijn fouten… Ze zijn wél mijn
vrienden! Ik heb waarde als persoon!” Etc.
Let op; deze tip is enkel voor geavanceerde Halloween-enthousiasten die
voor maximale terror willen gaan. De Crimmax Redactie is niet
verantwoordelijk voor mentale breakdowns volgende aan het uitproberen
van deze tip door onervaren Halloween-enthousiasten.
11. E̶̫͑́͆͑͌  ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚N ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚T ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚E ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚R̸̰̟̙̥̩̹̓̈́  ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚T ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚H ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚E ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚V ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚O
̶̫͑́͆͑͌  ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚I ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚D
̶̟̥̟̪̻͊̈́́ ̶͓̟͚͔͂͒̈́̕
̸̰̟̙̥̩̹̓̈́o ̷̛̳̖̦̯̽̀̈́ zȍ̷̧͚͍̭̆̊͐ ḏ̷́̓͊ on̶̫͑́͆͑͌ ̴̡̦̼̿ keŗ̷͚͍̭̏̆̊͐
̷̤̝͓̔̃͌͊͜
̵̧̰͎̫̇̊̈́͝
̴̡̦̼̿
̸̻͚̺̣͑͝
ẑ̷̘͔̭̗̠̂̓̾̕͜͝ o k̷̴̤̝͓̞͓̩̔̃͌͊̾̚͜ ô̷̘͔̭̗̠̂̓̾̕͜͝ ud̷̘͔̭̗̠̂̂̓̾̕͜͝
̴̞͓̩̾̚
12. Als je dit leest; je hebt de laatste 10 jaar in coma gelegen.
o We proberen een experimentele techniek om je te bereiken. We weten niet waar
deze boodschap zal belanden in je droom, maar we hopen dat je hem leest en
beseft dat je wakker moet worden.
Je moet wakker worden.
Alsjeblieft…
Word wakker…
13. Cute Kitty Carnival!
o Bekijk video’s van schattige zwarte kittens op Youtube. Zó cute!
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CRIMEN MEMES
(Waarin de memes totaal niet gerecycleerd zijn uit een ongepubliceerde Crimmax van vorig jaar.)
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GOT EEM
Arzu wou keigraag een horoscoop in de Crimmax. Arzu dacht gewoon omdat ze
“praeses” ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚en ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚“letterlijk ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚de ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚baas ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚van ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚de ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚hele ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚kring en bij extensie ons” ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚is ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚dat ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚ze ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚ons ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚kon
zeggen wat te doen. Arzu had het fout. VRIJHEID VAN DE PERS, PRAESES ARZU. U
ZULT ONS NOOIT KUNNEN BEHEERSEN! NOOOOOIIIIIT!
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SFEERBEELDEN
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WIST ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚JE ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚DAT ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚… ̸͕̼̝̘̅͗͑̑̚
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

… Praesidiumlid T.M. 2/3de van het vorig hoogpraesidium heeft binnengedaan, plus
een derde mystery guest?
… dit alles op één avond gebeurde?
… dit evenement de interne codenaam “Sausage Party” heeft gekregen? Van mij?
… Praesidiumlid A.L.V. niet enkele haar wetten-, maar ook haar liederencodex met
post-its had bewerkt?
… dit slechts van korte duur was?
… Praesidiumlid T.M. wat beter moet opletten met Freudian slips over afwezige
praesidiumleden?
… Praesidiumlid C.W. op 20 November een tattoo krijgt? Of anders een enorme
leugenaar is?
… bij kaarten het Klaveren pak dat pak in de vorm van klavertjes is?
… Vice M.G. een heel hindernissenparkoer boven water perfect aflegde, om dan op de
laatste zipline erin te vallen?
… ik hier geen grappige verwoording met het woord “nat” van kon bedenken,
ondanks harde inspanningen?
… Praesidiumlid C.W. haar benen niet ver genoeg open kreeg voor Praesidiumlid
H.B.?
… ondanks het feit dat haar benen niet werkte haar navel wél gewoon operationeel
was?
… Schacht Anke met een H ziek goed Annemariekes kan doen?
… onze nieuwe partners van HDR hun fokking bakkes niet kunnen houden?
… hun fokking bakkes ons anders wel mooi een gratis vat opleverde op ons eerste
feestje daar?
… we daarom toch nog een mooie start aan deze mooie partnerschap hebben gehad?
… Praesidiumlid C.W.’s lint te groot is voor haar alpaca?
… Praesdiumlid A.L.V. niet zo goed met deuren om kan gaan?
… we onlangs ontdekt hebben dat Praesidiumlid H.B. grijs wordt?
… ik onlangs ontdekt heb dat we ditzelfde feit vorig jaar ook al ontdekt hebben door
oude Crimmaxen te doorsnuffelen?
… Praesidiumlid H.B. dit traumatische feit moet verdrongen hebben?
… Praesidiumlid J.V. het verschil tussen blauw en geel niet kent?
… we door een gebrek aan tijd de langste Wist-Je-Datjes lijst van vorig jaar hebben
verloren omdat de laatste Crimmax van het jaar onuitgebracht bleef?
… we dat dit jaar wel meer dan goed zullen maken?

QUOTE VAN DE MAAND
(YASS 👏 KWEEN 👏)
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