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Dit jaar zal u merken dat een nieuw
redactieteam aan de slag is binnen Crimen.
Vorig jaar hebben Kathelijne en Ulrike elke
maand ervoor gezorgd dat de Crimmax bij u
terecht komt - in voortreffelijke staat wel te
verstaan - maar dit jaar wordt redactielid
Kathelijne opgevolgd door een nieuw
redactielid, namelijk Lucas. Ulrike blijft als
‘gouwe oude’ in het redactieteam en samen
proberen we ervoor te zorgen dat we middels
de Crimmax u kunnen vermaken en op de
hoogte kunnen brengen van het nieuws
rondom de studentenkring Crimen.
Wij wensen jullie alvast enorm veel succes in
het komende academiejaar!
Ulrike en Lucas.

Wat valt er allemaal te beleven en
welke activiteiten staan gepland?
U vindt het op pagina 6!

Benieuwd wat de
praesidiumleden allemaal
hebben uitgespookt? U vindt
het op pagina 13!
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De studentenvereniging
Crimen is de studentenvereniging voor studenten
criminologische wetenschappen aan de KU
Leuven. Sinds 1961 doen wij ons best om onze
studenten de nodige ontspanning en informatie te
verschaffen. Onder ontspanning verstaan wij
verschillende activiteiten, namelijk cantussen
(een festijn vol bier en zang), fakavonden, een
peter- en meteravond… 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.

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, goedkope
cantussen bij te wonen etc. En dit voor slechts
10 euro! Bovendien krijgt ieder lid bij de
inschrijving een goodiebag met allerlei leuke
Neem ook eens een kijkje op pagina 10. Hier vind spulletjes om het jaar goed in te zetten. In
je verdere informatie over onze Facebookpagina, iedere goodiebag zit bovendien de Guidogids
website en online fora. Indien er vragen of
waarin ook nog eens een hoop kortingsbonnen
problemen zijn, kan je via deze middelen Crimen staan.
bereiken.
Op het secretariaat kan je 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.
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.

Het secretariaat bevindt zich in de kelder van
het Hooverhuis, achter de Nieuwe Valk.
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Cursusdienst
Bij de cursusdienst kan je terecht voor het aankopen van 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. Je kan in de CuDi je aankopen met bancontact betalen.
De cursusdienst van Crimen is vanaf dit jaar samengevoegd met de cursusdienst van VRG en
bevindt zich dus in de Nieuwe Valk.

Sport
Naast al het feesten, probeert Crimen haar studenten ook steeds fit te houden. Elk jaar neemt Crimen
deel aan de Interfacultaire Beker. Hierbij nemen de verschillende faculteiten het tegen elkaar op in
verschillende categorieën sport. De wedstrijden beginnen eind oktober. Indien je graag lid wil
worden van een bepaald team (of natuurlijk meerdere teams) kan je je steeds inschrijven via
sport@crimen.be.
Teams:
•
•
•
•

Zaalvoetbal mannen
Zaalvoetbal vrouwen
Veldvoetbal mannen
Volleybal vrouwen

Crimen zal naar goede gewoonte ook dit jaar deelnemen aan de 24-urenloop. Dit is een
loopwedstrijd tussen verschillende deelnemende kringen waarbij we trachten in 24 uur zoveel
mogelijk rondjes te lopen. Enkele weken voor de 24-urenloop worden looptrainingen georganiseerd.
Verdere info volgt later.
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PRAESIDIUM
Praeses & vice-praeses
Dit jaar staat een man aan het hoofd van de
Crimen, namelijk Jonas Vertommen. Hij zal in
goede en kwade dagen worden bijgestaan door
Sara Van Eyken en Glen Calders.

Cultuur
Laetitia Meeus, Lynah Coulon, Loranne Aerts
en Laura Lenie vormen het cultuurteam en staan
in voor de organisatie van het galabal, de
spaghettiavond…
Cursusdienst
De cursusdienst wordt dit jaar bemand door Jara
Wassenberg, Arzu Balli, Emma Holemans,
Flor Verhellen, Caro Helsen en Lore
Rooseleers. Zij zullen zorgen voor een vlotte
verkoop van jullie cursussen.

Sport
Voor wie graag het academiejaar sportief wil
doorstaan, is er het team van sport. Dit team
bestaat uit: Silke Massa, Leyla Ouechen, Joanne
Magloire en Fien Coenen. Zij zullen zich over de
competities en de 24-urenloop ontfermen.

Financiën
Het beheer van de financiën zal dit jaar aan
Vincent Wuyts worden toevertrouwd.

Feest & Fak
Arno Brams, Caro Helsen en Lore
Rooseleers zullen voor geweldige promo’s
tijdens onze fakavonden zorgen. Zij vormen het
feestteam.

Schachtenmeester
Arno Brams zal dit jaar instaan voor het
temmen van de schachten. Hij zal de
organisatie van de doop en de
schachtenverkoop op zich nemen.

EJW
Het team van EJW zal dit jaar bestaan uit
Charlotte Cloetens en Sari Merckx. Zij
verzorgen het eerstejaarsweekend en de peteren meteravond. Eerstejaars kunnen zich steeds
tot hen wenden met vragen, bezorgdheden…

Onderwijs
Willem Van Rijn en Leyla Ouechen zullen de
studenten criminologie vertegenwoordigen in
de studentenraad, alsook op de POC
criminologie.

Redactie
Het team van redactie, Ulrike Rogiers en
Lucas van Gijtenbeek, zal elke maand een
spannende Crimmax trachten samen te stellen.
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Media
Hannes Barbier en Stef Stockmans zullen ook
dit jaar de banners, de website etc. verzorgen.

Internationaal
Niels Van Hullebusch zal alles omtrent
Erasmus op zich nemen. Wie meer info over
het erasmusavontuur wil ontvangen, kan zich
dus tot hem wenden.

Alumni
Voormalige studenten criminologie kunnen voor
info contact zoeken met Jens Vandebroek.
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AGENDA
Het academiejaar 2016 - 2017 is maandag 26
september officieel begonnen! Vorig jaar had de
KU Leuven 57.284 studenten en het zou ons niks
verbazen als het er dit jaar nog meer zijn.
Net zoals vorige jaren gaan we het nieuwe jaar
van start met een openingsfak. Deze vindt plaats
in onze geliefde fakbar, de Maxim’O. Hier kan je
maar liefst 75 verschillende soorten jenever
proeven aan slechts 1 euro per shot! Vanaf de
openingsfak wordt er elke dinsdag een fakavond
georganiseerd door ons team van Feest & Fak,
bestaande uit Arno, Caro en Lore.
De openingsfak wordt vaak erg goed bezocht, dus
het is zeker aangeraden om eens binnen te wippen
en polshoogte te nemen van de sfeer in de
Maxim’O.
Voor degenen die nog niet helemaal wegwijs zijn
in Leuven, het adres van de Maxim’O staat
hiernaast. De Naamsestraat is de straat waar men
zich moet inschrijven aan de KU Leuven.

MAXIM’O
Naamsestraat 35,
3000 Leuven

OPENINGSFAK 27/09
Zorg dat u er klaar voor bent, want de
openingsfak van Crimen komt er weer aan.
Deze fak wordt over het algemeen erg goed
bezocht, dus is het voor de eerstejaarsstudenten
zeker aangeraden om eens een kijkje te nemen
in onze Maxim’O. Net zoals altijd vangt de
avond aan om 22h en eindigt hij wanneer jij dat
wilt.
Promo: GRATIS VAT!
Crimenvlag (bosbessen, vanille, black)
aan 2 euro!
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MESSAGEFAK 04/10
Ook de tweede fakavond van het academiejaar zal
weer een topper van formaat worden: onze
beruchte messagefak! Al iets lekkers zien
rondlopen, maar durf je niet op de persoon af te
stappen? Dan is de messagefak de perfecte
gelegenheid! Iedereen krijgt bij het binnenkomen
in de Maxim’o een nummer opgeplakt. Wanneer
je een briefje naar iemand wil sturen, stop je het
in de enveloppe met de desbetreffende nummer en
klaar! Om jullie wat moed in te drinken, regelde
het team van Feest & Fak voor jullie Desperados
aan 2,5 euro!

OPENINGSCANTUS 10/10
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

Jazeker, u ziet het goed! Op 10 oktober
organiseert Crimen haar openingscantus in de
Recup! Een avond vol bier en zang om naar uit
te kijken dus. Wie erbij wil zijn, kan mailen
naar praeses@crimen.be. De deuren zullen om
20h opengaan waarna het Io vivat om 20h30
wordt ingezet.
Leden bier: 11 euro
Leden water: 6 euro
Niet-leden bier: 13 euro
Niet-leden water: 7 euro

3. Want we zijn niet overbodig
Theorie, praktijk, beleid
Garofalo is steeds nodig
Waar de weegschaal overhelt

ORANJE FAK 11/10
Een fakavond met als promo halve liters aan 2,5
euro! Moet ik daar nog veel woorden aan vuil
maken? Kom dus gewoon uit die luie zetel en
spring de Maxim’o binnen!
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PETER – EN METERAVOND 12/10
Crimen organiseert voor de eerstejaars op 12
oktober haar peter- en meteravond. Deze gaat
om 20h van start. Een peter en/of meter kan je
helpen door middel van notities, tips en je
houdt er bovendien meer sociale contacten aan
over. Zeker de moeite dus om je zo een peter of
meter aan te schaffen! Je kan je tot 10 oktober
inschrijven door te mailen naar
charlotte@crimen.be.

JENEVERVERKOOP 18/10
Ook onze welbefaamde jeneververkoop staat in
oktober op het menu. Crimen verkoopt dan
allerlei soorten jenevershotjes aan 1 euro! Genoeg
keuze om je in de al wat kouder wordende nacht
warm te houden!

REN VOOR JE LEVEN FAK 25/10
Na al dat harde werk op de 24-urenloop kunnen
jullie in de Maxim’o terecht voor een lekker
hartversterkertje. Het team van Feest & Fak
heeft voor de gelegenheid Rocketshots en
Peperoni Extreme aan nen euro gefixt! Na een
langdurende pauze houden we jullie natuurlijk
niet tegen om nog een rondje voor Crimen op
de 24-urenloop te lopen.

24-URENLOOP 25-26/10
Crimen zal naar goede gewoonte ook dit jaar
deelnemen aan de 24-urenloop. Dit is een
loopwedstrijd tussen verschillende deelnemende
kringen waarbij we trachten in 24 uur zoveel
mogelijk rondjes te lopen. Enkele weken voor de
24-urenloop worden looptrainingen
georganiseerd.

Verdere info volgt later!
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CANTUS EIND OKTOBER
Datum en locatie worden later bekend gemaakt.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
FACEBOOK
Ook dit jaar heeft Crimen zijn eigen
Facebookpagina, waar toekomstige evenementen,
praktische informatie en foto’s van afgelopen
evenementen te vinden zijn.
https://www.facebook.com/crimenleuven
Daarnaast verzorgt Crimen ook de algemene
pagina’s van de jaargroepen. Elk jaar heeft
namelijk zijn eigen Facebookpagina. Hier kan
men vragen stellen over van alles en nog wat,
samenvattingen en examenvragen doorspelen
naar medestudenten, boeken tweedehands
verkopen, enzovoort.
Voor de eerstejaars:
www.facebook.com/groups/1stebachelorcriminol
ogieleuven

Onze praeses: Jonas Vertommen

CONTACT

Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon
wat meer info? Geen probleem! Je kan elke tak
Voor de tweedejaars:
(Cultuur, Sport…) binnen Crimen afzonderlijk
www.facebook.com/groups/2debachelorcriminolo bereiken. Je kan de verantwoordelijken
gieleuven
persoonlijk aanspreken of je kan een mailtje
sturen. De mailadressen bestaan uit de
Voor de derdejaars:
voornaam van de verantwoordelijke
www.facebook.com/groups/3debachelorcriminolo @crimen.be (bv. laetitia@crimen.be).
gieleuven
Crimen heeft eveneens een Crimen Wiki.
Voor de Masters:
Hierop vinden jullie per fase examenvragen van
www.facebook.com/groups/Mastercriminologiele vorige jaren wat het studeren zeker een stuk
uven
makkelijker zal maken. We zouden graag onze
wiki pagina zo volledig mogelijk maken, maar
Voor de schakelstudenten:
daarvoor hebben wij jullie hulp nodig! Help je
www.facebook.com/groups/1556430277919032
medestudenten en stuur ons dus na elk examen
de examenvragen door. Op deze manier kunnen
wij alle studenten criminologie helpen slagen.

Voor algemene vragen over Crimen en dergelijke kunt u terecht bij onze praeses Jonas Vertommen.
Hij is bereikbaar op praeses@crimen.be. Heeft u opmerkingen, vragen, klachten, roddels, of wat dan
ook, die u per se kwijt wilt in de Crimmax, dan kunt u een van ons mailen op ulrike@crimen.be of
lucas@crimen.be.
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Wist je dat...
… Lucas op de zondag voor de kiesweek zijn duim verbrandde aan een brandend shotje in de
Maxim'o en dat hij daar een litteken aan zijn duim aan heeft overgehouden?
…Emma met Gilles heeft afgesproken dat ze dit jaar één keer minimaal 24 uur achter elkaar in de
Maxim'o gaat zitten?
… Emma tijdens de ontgroening pas het laatste uur doorhad wat ze eigenlijk aan het bewaken was?
(de Naald op het Ladeuze)
… sommige schachten een heel grote mond hebben en maar liefst 55 (?) nicnac-koekjes in hun
mond krijgen?
… Sara kei slecht is in het ontwijken van waterballonnen?
… op EJW het bier en de sangria weer rijkelijk hebben gevloeid, met de nodige gevolgen van dien
bij sommigen?
… er een schacht bezweken is voor Yannick zijn 'charmes'?
… ze blijkbaar al beter heeft gehad?
… Yannick haar zelfs al voor EJW tussen de aanwezigen op het Facebookevenement had gespot en
haar dus voor EJW al een vriendschapsverzoek had gestuurd?
… er een waardige opvolger is gevonden voor Vertommen (en dan hebben we het niet over het
praesesschap)? #Yusifforthewin
… de praesidiumleden toch al wat lekkers hebben gespot tussen de eerstejaars?
… wij een privé-frietkraam hadden op EJW voor de volle twee uur?
… er dit jaar geen ambulance nodig was? #trotsopdieschachten
… en we vermoeden dat ze allemaal zindelijk waren?
… er wel meer spuwers waren dan vorig jaar?
… Yannick eindelijk toegeeft dat hij de anonieme broekkakker is van ons vorig EJW?
… we twee schachten hebben die geweldig kunnen twerken? #eenvanheniseenjongen
… Glen zijn lapdance wel niet moest onderdoen? #alleendieonderbroekschootover
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… Sara en Laura nog nooit zoveel worsten tegelijk in hun handen hebben gehad als op EJW?
… er wel wat schachten helemaal weg waren van onze Jens?
… de scheet van Arno tijdens de cantus voor wat traantjes heeft gezorgd?
… Sara de volledige bovenste verdieping heeft afgetrokken? (Lees: kuisen)
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