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Het tweede semester is begonnen, wat
betekent dat de fakavonden in de Maxim’o
ook weer gaan beginnen!
Wij hopen ten zeerste dat er voor iedereen op
15 februari goed nieuws wordt gebracht. Is
dat nieuws iets minder goed, zoek dan goed
uit waar het probleem zit, zodat de examenperiode in juni wel volgens plan gaat.
Maar zoals eerder gezegd, het feesten komt
weer terug in het leven van de Leuvense
student. We beginnen met een provinciezuip
op Valentijnsdag. Voor het eerst is de
‘provincie’ Nederland ook een optie, dus
hierbij willen wij (lees: Lucas) alle
Nederlanders oproepen om de Nederlandse
eer te verdedigen.
Ulrike en Lucas.

Benieuwd hoe Vertommen
veranderd is vanaf 2011? Blader
snel naar p. 7 en aanschouw!
Hier alvast een klein voorproefje:

Geruchten gaan dat er twee
cantussen op één dag worden
georganiseerd. Kijk eens snel
naar de agenda!
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AGENDA
PROVINCIEZUIP 14/02
Zullen de Vlaams-Brabanders hun titel
verdedigen, zijn de Limburgers zoals elk jaar te
traag? Komen de boeren uit West- of OostVlaanderen misschien met een plan? Geruchten
gaan dat ook Nederland dit jaar een poging tot
overwinning gaat wagen of gaan de Walen
uiteindelijk met de overwinning lopen?
PINTJES (flesje) €1,- :
23u-24u
01u-02u
03u-04u

OCHTENDCANTUS 16/02
Om het tweede semester stevig in te zetten
organiseert Crimen een ochtendcantus! De
thesissen en metho-taken zijn zorgen voor
later, de stages beginnen gelukkig ook pas
een week later en als ons moeder wist dat
we ons in Leuven met zo'n dingen bezig
houden had ik waarschijnlijk niet op kot
gemogen. Maar dat boeit allemaal geen
fluit, want wij gaan frisse pintjes drinken
in de ochtend en mooie liedjes zingen!
De cantus zal doorgaan in Zaal Boemlala
van Cantuszalen Prosit (tegenover ‘t
Archief) en inschrijven is dit keer NIET
verplicht. Er zijn echter maar een beperkt
aantal plaatsen, dus indien je zeker een
plaatsje wil, mag je een mailtje sturen naar
'praeses@crimen.be'.
LEDEN €11 (€6: eigen drank)
NIET-LEDEN €13 (€8: eigen drank)
DEUREN 09u20 (wij slapen ook graag)
IO VIVAT 09u30
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CRIMINALS VS. LAWYERS CANTUS
– VOOR GEDOOPTEN 16/02
VRG en Crimen organiseren een heuse
duocantus!
Tijdens de doop stonden we reeds tegenover
elkaar. Nu is het tijd om deze battle verder uit te
vechten! Kan jij niet wachten om je codex
opnieuw open te slaan? Wil jij de eer van de
gedoopten verdedigen en laten zien wie de
sterkste kring is? Kom dan zeker naar onze
Criminals VS. Lawyers Cantus!
Tickets zijn vanaf maandag (13/02) te verkrijgen
op het VRG en Crimen Secretariaat voor slechts
€11! Wees er snel bij!
Deuren: 20.00
Io Vivat: 20.30
Battlefield: Recup
LET OP: DEZE CANTUS IS ENKEL VOOR
GEDOOPTEN VAN HET JAAR 2016 - 2017!

PABLO DESPOBAR 21/02
Soy el fuego que arde tu piel
Soy el agua que mata tu sed
El castillo, la torre yo soy
La espada que guarda el caudal
Tú el aire que respiro yo
Y la luz de la luna en el mar
La garganta que ansío mojar
Que temo ahogar de amor
Heb je geen idee waar dit over gaat, dan
heb je de topserie Narcos aan je neus
voorbij laten gaan. 21 februari staat de fak
in het teken van Pablo Escobar!
Om in de Midden/Zuid-Amerikaanse
sferen te blijven, hebben we voor jullie
Desperados aan €2,50 als promo
geregeld. We zien jullie daar!
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INTERFACULTAIR
WELSPREKENDHEIDSTORNOOI
23/02
Op donderdag 23 februari organiseert VRG naar
jaarlijkse traditie het Interfacultair Welsprekendheidstornooi. De meest erudiete studenten van de
verschillende faculteiten krijgen hier de kans om
de prestigieuze prijs voor meest welbespraakte
faculteitskring in de wacht te slepen.
Inschrijven is niet meer mogelijk, maar het komen
supporteren zeker wel! Van 20:00 tot 23:00 zijn
jullie meer dan welkom om de deelnemers te
steunen in de Pieter De Somer Aula.

TEQUILA TIME 28/02
Tequila, cause it’s Mexico somewhere!
De derde
fakavond van
het semester
heeft dus weer
een Mexicaans
randje. Je kan
de hele avond
genieten van
een shot
tequila voor
€1,50 of van tien shots tequila voor €12.
Wij gaan er vast van uit dat deze avond
een aantal gênante wist-je-datjes kunnen
worden bedacht. Wie is opeens naar huis
met wie? We zien het de 28e!

FRISDRANK FAK 07/03
Uit ervaring weten wij dat niet iedereen een
gigantisch fan is van bier. Gek, maar de mensen
bestaan. Speciaal voor hen, hebben we een
frisdrankfak georganiseerd. Zowel Oak ‘n Coke,
als Wodka Fristi, als Rode Wodka Fanta, als
Appeljenever Ice-Tea zijn aan €4,- verkrijgbaar!
Het is dus duidelijk, het is weer Maxim’o-tijd!
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CRIMOSCOOP
WATERMAN
(22 januari – 18 februari)
Er zijn twee typen Waterman: enerzijds kan er sprake zijn
van een introverte, zachte Waterman, anderzijds is er de
levendige, uitbundige Waterman. Als we de Watermannen
binnen het praesidium volgens deze twee typen zouden
indelen, zouden Flor, Hannes en Lucas eerder tot type 1
behoren en Jens en Leyla eerder tot het uitbundige type.
Alhoewel, onderschat onze introverte Watermannen niet! Van zodra je hen beter kent, ontdek
je maar al te goed dat er niet veel verlegen aan is. Een andere eigenschap van de Waterman is
dat hij altijd eerlijk is. Dit kunnen we zeker en vast toepassen op de vijf voorgenoemde
Watermannen. Al kan een leugentje om bestwil nooit kwaad… Watermannen hebben de
laatste tijd de neiging om iets duidelijk te maken op een onvriendelijke manier. Probeer dit
wat subtieler aan te pakken.

VISSEN
(19 februari – 20 maart)
Mensen die geboren worden onder het sterrenbeeld
Vissen hebben een vriendelijke, geduldige en
meegaande natuur. Ze hebben veel gulle kwaliteiten
en zijn aardig, goedgehumeurd en mededogend. Ze
kunnen de gevoelens van de mensen om zich heen
goed aanvoelen en reageren met veel sympathie en
tact op het lijden dat ze zien. Ze zijn terecht heel
populair bij verschillende soorten mensen,
voornamelijk vanwege hun relaxte, hartelijke en
onderdanige natuur, waardoor ze sterkere en
uitbundigere persoonlijkheden niet bedreigen of uitdagen. De hierboven beschreven
eigenschappen passen uiteraard goed bij onze visjes in het praesidium: Glen, Sara en Laura.
Ze leven soms vanuit hun emoties in plaats van hun verstand, vanuit hun instinct in plaats van
het intellect. Ze willen ook graag dat anderen inzien hoe creatief ze zijn. Ze hebben een hekel
aan discipline en opgelegde beperkingen. Ze moeten absoluut geen negen-tot-vijf-leventje
hebben. Ze rebelleren tegen conventies vanuit een diepe overtuiging, maar vaak hebben ze
niet de energie of motivatie om echt tegen de gevestigde orde te vechten.
Men zegt dat het goede detectives kunnen zijn omdat ze zich goed kunnen inleven in de geest
van criminelen. Handig, omdat het allemaal criminologen in spe zijn.
Michael. (2016). Het sterrenbeeld steenbok: eigenschappen-horoscoop. Geraadpleegd op:
http://www.mindfulmommy.nl/sterrenbeeld-vissen.html
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PRAESIDIUMLID DOOR DE JAREN HEEN
Omdat we deze uitgave de rubriek “Arno eet” niet kunnen realiseren, hebben we besloten om
één praesidiumlid door de jaren heen te volgen. Facebook wordt doorgespit om tot de meest
spraakmakende foto’s te bekomen. We kiezen hiervoor onze praeses Jonas Vertommen!
augustus 2011

april 2012

maart 2013

s
september 2014

februari 2015
april 2016
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INTERVIEW MET EEN PRAESIDIUMLID
Arzu Balli
CuDi-lid
Schorpioentje Arzu, allereerst een standaardvraag
voor de februari-editie van de Crimmax: hoe gingen de
examens? Dit boekje wordt gemaakt voor de
bekendmaking van de examenresultaten. Wat hoop je
en wat denk je dat je 15 februari zal zien op Toledo?
Oei oei, het ging ni zo goe als verwacht. Ik denk da ik er
voor een paar door ben ma zeker ni allemaal hoor. Maar
we zullen het wel afwachten zeker ;). Anders in augustus
nog is hè !
Wat verwacht jij van het tweede semester qua feesten?
Wordt het beter dan het eerste semester?
Ik denk dat het tweede semester alleen maar beter kan worden . Zeker omdat het galabal
eraan komt. De eerste week wordt natuurlijk al goe ingezet door de ochtendcantus en de
provinciezuip (dat natuurlijk door ANTWERPEN zwaar gewonnen ga worden).
Nog een standaardvraag. Hoe bevalt het praesidium tot nu toe? Denk je dat je volgend
jaar weer een deel van het praesidium wilt uitmaken?
Echt super! Het neemt wel wat tijd in beslag maar daar heb ik het graag voor over. Alles wat
ik doe is met veel plezier :D En volgend jaar ga ik er zeker nog inzitten!
Vertel eens iets over jezelf, iets wat maar weinig mensen weten. We weten dat het een
kutvraag is, maar mensen zijn benieuwd. ;)
Euhhh…. ik denk da niet veel mensen weten da ik een tongpiercing heb en al zes tattoos ;)
We willen je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen uit één van de twee opties:
Optie 1. Op alle examens van januari gebuisd zijn.
Optie 2. Het hele tweede semester niet meer drinken.
Oei hahahha ik vind dit nog een redelijk makkelijk dilemma, aangezien ik waarschijnlijk voor
de meeste examens er niet door ben. Ik ga toch voor optie 1 gaan. De blok was al erg genoeg
om door te komen, een heel semester gaat zeker ni hahahha.
Als je iedereen zou kunnen ontmoeten, levend of overleden, wie zou je dan ontmoeten?
Ik zou Ken van Temptation Island wel eens willen ontmoeten…

8

Flor heeft in november geen antwoord gegeven over de ananaskwestie: hoort ananas op
pizza, ja of nee? Kun jij ons het antwoord geven op deze levensvraag?
Hier is het antwoord dus duidelijk nee op. Ananas hoort niet op een pizza !
Als je zou kunnen reïncarneren als een dier, welk dier zou dat dan zijn?
Hahahahah ik denk da ik eerder een zeer traag of passief dier zou zijn. Een luiaard of zo, die
slapen wel 10 uur per dag. Da zou ik ni zo erg vinden hoor !
American History X en Schindler’s List zijn films die al een plaatsje veroverd hebben in
het rijtje van “films van het praesidium”. Welke film mag volgens jou absoluut niet
ontbreken in dit rijtje?
Dit is zeker een moeilijke vraag. Ik ben een echte filmliefhebber dus om 1 film te kiezen is wa
lastig. De twee films die al gekozen zijn, zijn al zeer goede keuzes. Maar als horror fan, vind
ik da er toch ook een horrorfilm tussen moet staan. Daarom kies ik voor The Conjuring. Voor
diegene die het nog ni gezien hebben (wa een schande is), is het zeker een aanrader. En het is
gebaseerd op waargebeurde feiten wat het alleen nog maar spannender maakt 
Traditiegetrouw mag jij kiezen wie er in de volgende uitgave van de Crimmax aan de
beurt komt. Van wie wil jij graag wat meer horen en heb je toevallig ook al een vraag
bedacht die wij moeten gaan stellen? Je kan kiezen uit eerstejaarspraesidiumleden Caro,
Emma, Fien, Jens, Joanne en Lore.
Voor het volgende interview zou ik graag mijn mede CuDi-lid Caro laten interviewen. Ik ben
benieuwd in wat zij nog allemaal te vertellen heeft !

NEXT EDITION:
Caro Helsen
CuDi-lid
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ONTSPANNING
Woordzoeker: Inleiding in de sociologie

FOTOALBUM
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VALENTIJNSKAARTEN
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FOTOALBUM
SEPTEMBER

OKTOBER

12

NOVEMBER

DECEMBER
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WIST JE DAT …
… we net een saaie blokperiode achter de rug hebben, maar het nu terug tijd is om leuke, gênante,
sexy wist-je-datjes te veroorzaken?
… er veel singles in het praesidium zitten en het dinsdag Valentijn is? Waag je kans!
… Arno ook weer tot de categorie van singles behoord? #0493752019
… het in de kerstvakantie ontzettend cool was om je profielfoto op Facebook te veranderen in
vuurwerk met je hoofd erin?
… de openingszin “Wie is de Mol?” weer voor ettelijke weken gebruikt kan worden?
… het galabal van Crimen er weer aankomt en dat het bal gemaskerd is?
… het Great Gatsby thema nu al goed in de smaak valt?
… Glen in de blok vijf uur randnummers van jeugdrecht heeft geleerd die niet te kennen waren?
#hijwaspissed
… Vertommen in de blok zeven uur lang kaders vanbuiten heeft geblokt die niet te kennen waren?
#hijwasnogmeerpissed
… Vincent beter kan en drie dagen vanbuiten heeft zitten blokken voor een openboekexamen?
#papervanzespaginastotdelaatstedaguitgesteld
… een vrouwelijk praesidiumlid haar codex is afgenomen tijdens een examen?
… Vertommen niet kan werken met groepsgesprekken?
… en Sara dat eigenlijk ook niet kan?
… Iman niet wist dat er vlees in worst zat?
… Juliana er niet tegen kan als je links van haar aan tafel eet? #weirdo
… Bridget niet wist wat een hostie was?

We blijven altijd wist-je-datjes nodig hebben. Stuur ze a.u.b. naar ons op, we kunnen het niet vaak
genoeg zeggen! Dat kan via ulrike@crimen.be of lucas@crimen.be. DOEN!
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