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Voorwoord Redactie 
 
Eindelijk is hij er weer! De eerste Crimmax van het 

jaar is een feit! Net zoals jullie hebben wij ook weer 

veel zin in een jaar onvergetelijke herinneringen 

maken in onze prachtige studentenstad.  

 

Vooraleer we alle leuke evenementen die Crimen 

voor jullie heeft gepland uit de doeken doen, willen we 

graag eerst kort onszelf voorstellen. Wij zijn Imke 

(rechts) en Marte (links), het nieuwe team Redactie 

van Crimen. Elke maand zorgen wij voor een 

fantastische Crimmax vol informatie, spelletjes, 

weetjes en sappige roddels. Ben je benieuwd naar 

wat we voor jullie in petto hebben? Blader dan snel 

verder! 

 

Wil je ons graag contacteren? Je kan ons altijd 

bereiken op volgende e-mailadressen: 

imke@crimen.be, marte@crimen.be of 

redactie@crimen.be 

 

Enorm veel leesplezier! 

 

Imke & Marte  

 

 

mailto:imke@crimen.be
mailto:marte@crimen.be
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Interview met een praesidiumlid 
 
Joepie! Tijd om een oude traditie weer nieuw leven in 

te blazen. Elke Crimmax interviewen wij een (of 

meerdere) praesidiumlid/leden. Deze keer is het de 

beurt aan Mette, onze geliefde praeses. Ook Jolijn en 

Eline vertellen hier kort over hun eerste ervaringen als 

Eerstejaarswerking (EJW). 

 

Mette, vertel ons eens kort wat Crimen voor jou 

inhoudt? 
Crimen is voor mij een hele grote vriendengroep, die zich samen 

inzet om alle studenten criminologie een geweldige tijd te laten 

beleven. Naast alle feestjes, sportactiviteiten en cantussen zijn wij 

ook een aanspreekpunt indien zich problemen voordoen binnen (of 

buiten) de opleiding. Crimen probeert er dus te zijn voor alle 

criminologiestudenten! 

Naar welke activiteit kijk je het meeste uit? 
Galabal!!!!! 

En, de vraag van 1 miljoen, hoeveel rondjes ga jij zélf 

lopen op de 24 urenloop?  
Zo weinig mogelijk, want ik kan eigenlijk niet zo snel lopen.  

 

 

 

 

 

 

 



Jolijn (links) en Eline (rechts), hoe was jullie indruk 

van de eerstejaars op het eerstejaarsweekend eind 

september? 
De eerstejaars waren heel vrolijk, spontaan en konden het al snel 

goed met elkaar vinden. Over het algemeen luisterden ze goed naar 

ons en hadden we het idee dat ze het naar hun zin hadden! 

Binnekort komt de doop van Crimen eraan. Wat 

kunnen onze eerstejaars op deze dag verwachten? 
Vooral een gezellige namiddag. Het gaat bij ons om het 

groepsgevoel, maar om de traditie er in te houden, zullen de 

eerstejaars wel vuil worden. Dit is het echter zeker waard! ’s Avonds 

sluiten we de doop af met een leuke cantus.  

En last but not least, waarom raden jullie aan je als 

eerstejaar bij Crimen te laten dopen? 
De doop is een traditie, maar Crimen is veel meer dan enkel de doop. 

Je leert leuke nieuwe mensen kennen, gaat naar de leukste feestjes 

en kunt met anderen studeren. Lid zijn van Crimen is voor ons een 

echte aanwinst van de studententijd, wij raden dit zeker aan! 

 
 

 

 

 

 

 

 



Semesteroverzicht 
Tijdens het academiejaar zijn er precies wel duizend 

en één activiteiten gepland, daarom geven wij hier 

een handig overzicht van de belangrijkste 

evenementen die Crimen voor jullie organiseert. 

Schrijf ze zeker in je agenda en kom zo vaak mogelijk 

langs om met ons te feesten, bij te leren en plezier te 

maken! Alle evenementen die hier worden 

voorgesteld hebben ook een Facebookpagina, kijk 

dus zeker op de Crimen pagina waar alle 

evenementen op geplaatst worden! 

 

18 & 20 Oktober: Looptraining 

Om ons helemaal klaar te stomen voor de 24-

urenloop organiseren Crimen & VRG 2 maal per week 

een looptraining. Een aantal gemotiveerde lopers 

hebben die van vorige week 

reeds bijgewoond, maar het is 

nog niet te laat voor jou om je bij 

ons te voegen! Date op’t sportkot 

om 20u, wij zijn jullie daar! 

 

19 Oktober: Schachtenrad  

Liefste eerstejaars, het is weer tijd voor het 

schachtenrad! Je schrijft je hiervoor afzonderlijk in en 

wordt op de avond zelf in groepjes ingedeeld. Het lot 

bepaalt waar het rad ophoudt en dus welke opdracht 



jullie als groep zullen uitvoeren. 

Wanneer jullie dit tot een goed 

einde hebben gebracht, worden 

jullie aan schachtenbegeleiders 

toegewezen. Met hun trek je 

gedurende een week samen op. Zo kunnen jullie 

samen eens gaan eten, uitgaan, samen 

boodschappen doen, … Inschrijven kan via 

Facebook. 

 

BELANGRIJK: het draait om plezier hebben en 

nieuwe vrienden maken, wij gaan jullie niet vragen om 

vies te worden, vervelende of gënante opdrachten uit 

te voeren!! Wij stellen zelf duidelijke grenzen en 

respecteren die van jullie ook.  

 

 

19 oktober: Voodoo and Vodka Feestje 

Kom mee met ons al het eerste Halloween themed 

feestje houden in HdR! Als je zin hebt in een avondje 

griezelen en Vodka ben je bij ons aan het juiste adres. 

Laat je innerlijke weerwolf of heks naar buiten komen, 

haal die halloweenkostuums van onder het stof en 

kom verkleed naar HdR voor een nog leukere 

ervaring! 

 

 

 

 



25-26 Oktober: 24-URENLOOP 

De 50e editie van de 24-urenloop belooft een topeditie 

te worden! Dit is in Vlaanderen het grootste 

evenement dat door en voor studenten 

georganiseerd wordt. In een spannende 

loopwedstrijd strijden de Leuvense studentenkringen 

tegen elkaar. Het doel is simpel: wie er na 24 uur de 

meeste rondjes heeft gelopen, wint de wedstrijd! VRG 

& Crimen willen dit jaar de top 10 halen en daar 

hebben wij jullie hulp voor nodig! Kom je dus zeker bij 

ons standje aanmelden en red ons uit de nood, we 

zullen je voor eeuwig 

dankbaar zijn xoxo!! 

 

 

 

 

 

 

27 Oktober: Overlevingsfeestje 

Ongeacht het resultaat van de 24-urenloop, we 

hebben allemaal hard gestreden om wakker te 

blijven, om onze lopers aan te moedigen, om de 

gemoederen hoog te houden, … Het overleven van 

de 24-urenloop is daarom al een prestatie op zich en 

moet gevierd worden! Afspraak in HdR! 

 

 

 



8 November: doop en doopcantus 

 

9 November: Bijna afgestudeerd, wat nu? 

Ben jij een masterstudent? Twijfel je nog over je 

toekomstplannen? Dan komt de vraag ‘wat na het 

afstuderen?’ steeds dichterbij. Roept dit bij jou nog 

vraagtekens op? Dan is deze workshop voor jou! Hou 

zeker onze socials in de gaten, want meer informatie 

volgt nog! 

9 November: Eetavond (info volgt nog) 

 

14-17 November: Cantusweek 

E-I-N-D-E-L-I-J-K is het weer zo ver! De vorige editie 

is door Corona jammer genoeg in het water gevallen 

(BOE!), maar die schade halen we dit jaar dubbel en 

dik in! Hou dus zeker alle avonden maar vrij om te 

cantussen en uw voormiddagen om te kateren. Meer 

informatie over locatie, prijs en thema’s komt nog! 

 

23 November: Feestje HdR (info volgt nog) 

 

28 November: Cantus (info volgt nog) 

 

13 December: Meter en Peter quiz (info volgt nog) 

 

 

 

 

 



Criminineel goeie tips  
Om de natte, koude herfstmaanden door te komen, 

geven we jullie wat leuke tips mee om in jullie vrijte 

tijd eens te bekijken! Deze editie raden we het boek 

‘dader onbekend’ en de podcast ‘de stemmen van 

Assisen’ aan.  

 

Moordenaars laten sporen na. Speurders 

kunnen die sporen door een databank van 

veroordeelden en verdachten halen. Geen 

identieke match en geen andere bewijzen? 

Dan linkt de stempel ‘cold case’. Maar dit is 

buiten geneticus Sofie Claerhout gerekend. 

Zij ontwikkelde een efficiëntie manier om via 

het mannelijke Y-chromosoom de 

familieleden van een dader te identificeren en zo een 

nieuwe poel van verdachten aan te boren. Over dit 

boek geeft ze op dinsdag 8 november om 15u een 

lezeing in de Standaard Boekhandel op het rector de 

Somerplein te Leuven. Heb je interesse? Je kan meer 

info vinden op de site van de Standaard Boekhandel.  

 

Heb je interesse in de Assisenzaken die op dit 

moment bezig zijn in ons land? Dan is dit de perfecte 

podcast voor jou! ‘De stemmen van Assisen’ , 

een podcast van het Nieuwsblad, geeft je een 

inkijk in de belangrijkste zaken.  

 



 Ssst, it’s Crimen confession time…  
Heb je stiekem een crush op een prof, assistent of 

medestudent? Of heb je een wilde avond gehad in 

onze geliefde fakbar HdR? Crimen heeft vanaf nu ook 

een confession pagina waarop je al deze verhalen 

(anoniem) kwijt kan! Je kan de link om je confession 

in te sturen terugvinden op onze website Crimen.be. 

De gepubliceerde confessions kan je terugvinden in 

de volgende editie van de Crimmax!! 

 

 

 

 

Nieuwe pagina alert! 
Volg je de facebookpagina van Crimen al een 

aantal jaar? misschien heb je gemerkt dat hier 

niets meer op gepost wordt. Geen nood, we 

zijn jullie niet vergeten, maar door technische 

problemen hebben wij een nieuwe pagina moeten 

aanmaken. Like deze dus even op Facebook en dan 

ben je meteen weer op de hoogte van alles! Als je dan 

toch bezig bent, volg ons dan ook even op Instagram.  

 

 

 

 

 



Een kleurplaat speciaal voor onze 
liefste praeses 
 



Kruiswoordpuzzel: ken jij de 
bijnamen van deze 
topcriminelen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Wist je datjes …  
… Praesidiumlid M.K. bijna Paoli haar jas heeft 

gestolen? 

… Praesidiumlid M.K. blauwe kak heeft?  

… Praesidiumlid S.M. vaak touche heeft Op Plan 

Sjarels, maar jammer genoeg van het foute geslacht? 

… Praesidiumlid S.S. graag desinformatie verspreidt 

op het internet? 

… Datzelfde praesidiumlid een slechte invloed heeft 

op praesidiumlid I.U.?  

… Een eerstejaars van Criminologie heeft 

toegegeven op TagMag dat hij altijd lessen skipt als 

hij een kater heeft? En dit toen het academiejaar nog 

maar twee weken bezig was? En wij ons afvragen of 

alles oké is met deze student? 

… Ons eerste feestje een kei groot succes was? 

… Ook EJW weer een super editie was? 

… Praesidiumlid E.M. alweer heel goed bezig is met 

de kringenbingo.  

… Zelfs onze praeses de verleiding van datzelfde 

praesidiumlid niet kon weerstaan?  

… Onze geliefde praeses de les heeft moeten 

verlaten omdat ze slecht was van de jenever Plan 

Sjarel van Politika?  

…Praesidiumleden R.V. en S.S. op diezelfde Plan 

Sjarel op de toog een vliegertje hebben gedaan en 

R.V. dit herhaald heeft op de toog van HdR met K.J. 

waarna ze van de toog zijn gevlogen? 



 

 


