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En de eerste weken van het academiejaar zijn
alweer voorbij gevlogen…
Alvorens we stilletjes naar de blok en de
examens toe kruipen, heeft Crimen voor de
maand november weer heel wat voor jullie in
petto! Zo heeft het cultuurteam een film- en
pasta-avond voor jullie voorzien. Er zijn
eveneens weer twee cantussen bij te wonen
én natuurlijk zijn de wekelijkse fakavonden
niet te missen!
Naast de agenda, vind je in deze Crimmax
een interview met één van onze
schachtenmeesters. Onze andere
schachtenmeester gaat dan weer op
restaurantenjacht en keurt een Leuvens
eethuis voor jullie.
Genoeg pagina’s dus om jullie even bezig te
houden tijdens de les ;)
Ulrike en Lucas

Benieuwd wat u kan doen tegen
een kater en of bier na wijn of
andersom slim is om te drinken?
Blader dan snel naar pagina 13!

U wilt lekker uit eten, maar
hebt geen idee waar?
Kijk dan eens op pagina 9!
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AGENDA
NIGHTMARE ON NAAMSE STREET
FAK 01/11
Ook op 1 november wordt het nog griezelen
geblazen in de Maxim’O. Absint aan 2 euro en
longdrink bloedappelsien aan 2,5 euro! Als dat
maar goed komt! Hopelijk ziet niemand tegen het
einde van de nacht/morgen overal spoken, geesten
of zombies ronddwalen. Of net wel?

FILMAVOND 03/11 20u
En de nachtmerrie is nog niet voorbij… Op 3
november organiseert het cultuurteam een
filmavond in DV3 01.31. met op het menu:
Don’t Breathe. Om de angst te kunnen
doorspoelen, voorzien we drank aan zeer
democratische prijzen. Klaar om samen wat
gratis gezellige griezelpret te beleven? Nee?
Kom dan toch maar!

DUIVELSE CACTUS FAK 08/11
Zie ik dat hier nu goed? Een fak met Duvel aan 2
euro en cactusjenever aan 1 euro? Daar moet ik
niet veel woorden aan vuil maken. Allen naar de
Maxim’O om eens lekker duivels te doen!
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PIMPS AND HOES CANTUS 09/11
Jep, het is weer cantustijd! Met als thema
Pimps & Hoes wordt het een heuse strijd tussen
mannen en vrouwen. We gaan namelijk na wie
voor eens en altijd het sterke geslacht is…
Verkleden wordt ten sterkste aangeraden! De
deuren gaan om 20u open, waarna het Io Vivat
om 20u30 wordt ingezet. Ah, en het is in de
Recup te doen.
Leden bier: 11 euro
Leden water: 6 euro
Niet-leden bier: 13 euro
Niet-leden water: 7 euro

PASTA-AVOND 14/11 18u of 20u
Ook dit jaar organiseert Crimen een pasta-avond.
Ben je nieuwsgierig naar onze kookkunsten? Heb
je geen zin om zelf te koken? Kom dan zeker
langs! Je kan van onze pasta's genieten voor
slechts 6 euro. Ook onze zoetebekken komen aan
hun trekken: dessertjes aan 1 euro. Om ervoor te
zorgen dat jullie keel niet droog komt te staan, zal
er frisdrank, bier en wijn zijn. Schrijf je dus snel in
op het secretariaat van Crimen!
Pastavorm
- Spaghetti
- Penne
- Volkoren (+€0,50)
Sauzen
- Bolognaise
- Arrabiata (vegetarisch en iets pittiger)
- Kaassaus met hamblokjes
- Pesto met tomaatjes en mozzarella
Dessertjes
- Koekjestaart
- Chocomousse
- Tiramisu
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SUIT UP FAK 15/11
Op 15 november organiseert Crimen haar
welbekende Suit Up fak, een avond vol
decadentie, cava en chique wezen. Voor zij die
in galakledij komen, zal er wijn aan 2,5 euro
en cava aan 3 euro zijn. Genoeg reden dus om
iets deftig aan te trekken!

BEERPONG 22/11
Op 22 november organiseert het team van sport
een beerpong. Je kan je per twee inschrijven door
een mail te sturen naar sport@crimen.be.

Verdere informatie volgt later.

BLING BLING FAK 22/11
We trekken de decadente lijn nog even verder
en gaan op 22 november door met onze Bling
Bling fak. Er zal Golden Apple en Goldstrike
respectievelijk aan 1 euro en 1,5 euro te
verkrijgen zijn. Kom dus maar even met je
neus tussen de boeken uit en rep je naar de
Maxim’O!

TV-SHOW CANTUS 23/11
Een cantus vol geweldige nummers uit lang
vervlogen series die nog steeds nostalgische
gevoelens oproepen, zoals Friends, Familie,
Beestenbos is Boos, Thuis… Daar zeg je toch
geen nee tegen? 23 november in de Recup!
Leden bier: 11 euro
Leden water: 6 euro
Niet-leden bier: 13 euro
Niet-leden water: 7 euro
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CRIMEN’S KARAOKE 29/11
Verdere informatie volgt later

Voordat onze tweede Crimen verkoop is, geven
wij jullie de kans om een paar liedjes te zingen
in de Maxim’O. Vanaf 20u zorgen wij ervoor
dat de karaoke klaar staat! Kom zeker langs!

HELEMAAL VAN DE KAART FAK
29/11
Ja, t’ is om zeep. Flügel, tequila en Blue Thrill
aan 1 euro? Daarnaast krijg je 12 Flügel voor de
prijs van 10 Flügel! Dat is om van het padje te
gaan! Of van de kaart? Crimen’s laatste eigen
verkoop van het semester dus wees er zeker bij!
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CRIMOSCOOP

SCHORPIOEN
(24 oktober – 22 november)
Mensen die van horoscoop Schorpioen zijn, kunnen
vaak niet uitstekend met collega’s overweg en zijn
zelfs geneigd tot botheid. Vaak zijn ze veeleisend en
kunnen andermans tekortkomingen maar moeilijk
vergeven. En dat terwijl ze zich vaak niet bewust
zijn van hun eigen tekortkomingen! Dit komt aardig
overeen met het kenmerk dat wel eens bij Willem
gespot wordt. Wel hebben Schorpioenen een
charismatische persoonlijkheid en bij sociale
gelegenheden zijn ze aangenaam gezelschap en
goede gesprekpartners die hoffelijk en gereserveerd, maar ook erg charmant zijn. Dit past dan
wel ook weer goed bij Willem. Dit past overigens ook bij Arzu. Sommige Schorpioenen
hebben de neiging om vrienden te dumpen zodra ze niet meer nuttig zijn, maar een
ontwikkelde Schorpioen als Arzu zal zich hiervan bewust zijn en boven kunnen verheffen.

BOOGSCHUTTER
(23 november – 21 december)
Boogschutters zijn eerlijk en recht door zee. Lynah,
lid van het cultuurteam, zegt inderdaad wel steeds
waarop het staat, zoals tijdens de vergaderingen. Dit
zou soms al dan niet tactloos kunnen zijn. Een
eveneens typische eigenschap voor het sterrenbeeld
‘Boogschutter’ is joviaal en goedgehumeurd. Dit is
zeker en vast op Lynah van toepassing. We horen
haar al wel eens door de hele Maxim’O babbelen en
lachen.

Michael. (2016). Het sterrenbeeld schorpioen: eigenschappen-horoscoop. Geraadpleegd op:
http://www.mindfulmommy.nl/sterrenbeeld-schorpioen.html
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ARNO EET
Dag iedereen, vanaf deze maand ga ik, Arno
Brams een nieuwe rubriek in de Crimmax
uitproberen. Hoe redactie het ooit zo ver heeft
laten komen, is mij een groot raadsel maar we
gaan er het beste van maken zolang het duurt! Dus
waar gaat deze geweldig coole nieuwe rubriek
over hoor ik jullie denken? Ik heb zo veel talenten
om over te schrijven: eten, drinken, flauwe
moppen maken, schachten bang maken… Te veel
om op te noemen eigenlijk. Ik heb dan maar
besloten het te beperken tot eten.
Dit is het plan: Ik ga vanaf nu elke maand op zoek
naar een leuke plaats om iets te gaan eten. Met een
beetje geluk vinden jullie misschien ook een plek
waar jullie nog niet geweest zijn en iets lekkers kunnen eten. Want zelfs de Alma, De Werf en
of muur kunnen na een tijdje ook een beetje tegen steken.
Dus jeej dat is het plan. Nu de grote vraag waar gaan we naartoe? Leuven heeft pittig veel
plaatsen om te eten zo blijkt. Ik heb dan maar besloten om die Guido Gids die we in het begin
van het jaar krijgen eens te gebruiken voor de verandering. Na een beetje bladeren, vond ik
wel een leuke deal: 30 euro voor een boot gevuld met sushi voor twee personen in de You
Sushi. Ik had nog nooit echt sushi gegeten, dus ik dacht YOLO we gaan ervoor!
Een paar dagen later is het dan zover. Zonder reserveren stappen we de You Sushi binnen en
worden we naar een tafeltje gebracht bij het raam. We bestellen onze fameuze boot en we
krijgen er nog is een halve liter wijn bij. Veel beter dan dit kan het niet worden denk ik dan.
Niet lang daarna komt onze boot
aangevaren. Goed gevuld en met
genoeg variatie. Het ene stukje rijst al
wat beter dan de andere, maar over het
algemeen allemaal heel lekker en had
ik het al vermeld? HET ZIT IN EEN
SUPER AWESOME BOOT. Wie
heeft er nu nood aan borden en bestek
als je met stokjes een boot kan
leegplunderen. Ik in ieder geval niet.
Voor de twee mensen die het nog niet
wisten, sushi wordt niet met mes en
vork gegeten maar met stokjes. Nog nooit gedaan? Geen probleem je hebt verschillende
opties om dit op te lossen. Zo kan je bijvoorbeeld een vork meesmokkelen van uw kot zodat
je niet awkward om een vork moet vragen bij de bediening. Of je past mijn techniek toe, in
plaats van de sushi tussen je stokjes proberen vast te klemmen kan je ze ook gebruiken als
reuze tandenstokers. Het ziet er niet zo geweldig uit maar het werkt wel een beetje. Als alles
faalt kan je nog altijd met je handen proberen te eten. Dit zou ik wel niet aanraden als je een
date hebt meegebracht, er nog mensen in het restaurant zitten of je toch een beetje gevoel
voor schaamte hebt.
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Om af te sluiten geef ik nog een paar kleine tips. Sommige mensen (niet ik) eten meer dan
gemiddeld. Dit is niet erg, vraag gewoon iemand mee met een kleine maag waarvan je weet
dat je ook een deel van zijn/haar sushi kan verslinden. In het geval dat er 2 kleine eters zijn
kan je na afloop de overschot nog altijd meevragen. Voor zover ik begrepen heb is dat heel
normaal en hebben ze er zelfs speciale sushidoosjes voor.

RANKING:
Eten 8/10
Uiterlijk bediening 2/10: als je op vrouwen valt…
Presentatie 10/10: heb ik al vermeld dat het in een boot zit!
Afstand naar de Maxim’O 9/10: minder dan 3 minuten stappen
Gratis wijn 10/10
Weet jij nog een leuke plek om te bezoeken stuur iets naar arno@crimen.be!
You Sushi
Muntstraat 7, 3000 Leuven
Telefoon: 016 58 11 58
Openingstijden:
- maandag: 11:00-14:30, 17:00-22:30
- dinsdag: 11:00-14:30, 17:00-22:30
- woensdag: 11:00-14:30, 17:00-22:30
- donderdag: 11:00-14:30, 17:00-22:30
- vrijdag:
11:00-14:30, 17:00-22:30
- zaterdag: 11:00-14:30, 17:00-22:30
- zondag:
gesloten

https://www.facebook.com/Yousushi.be
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INTERVIEW MET EEN PRAESIDIUMLID
Flor Verhellen
Schachtenmeester en CuDi-lid
Lieve Flor, we gaan dit interview beginnen met wat
standaardvragen om later bij de ietwat ludiekere
vragen te komen. Stel jezelf allereerst eens voor!
Wie ben je en wat maakt Flor Flor?
Hallo, ik ben lieve Flor. Voilà, nu we toch een iets
vriendschappelijkere band hebben, ja ik heb het tegen
jou, voor wie dit domme interview duidelijk
interessanter is dan de les, zou ik je toch willen
aanraden te proberen op te letten tijdens uw lessen. Waarom zit je hier zelfs?
Hoe bevalt het praesidiumschap? CuDi en schachtenmeester, is het wat?
CuDi is keitof op de lastige internationals na! En als schachtenmeester kan ik eindelijk mijn
jarenlange frustraties botvieren op de nietsvermoedende eerstejaartjes, yes!! Voor mijn
schachtjes die dit lezen, ik hou van jullie hè!
Kun je het opbrengen om ook iets aan je studie te doen of is de motivatie nog niet sterk
genoeg?
Neh, ik presteer best onder tijdsdruk, tenzij ik moet plassen of de liefde bedrijven, dan
presteer ik niet onder druk!
De schachtenverkoop was prachtig om te zien. Complimenten daarvoor. Wat vond je er
zelf van? Vond je het geslaagd? Wat was voor jou het hoogtepunt?
Mijn hoogtepunten waren alleszins de venkel en de altijd lekkere peperoni extreme. Voor de
rest vond ik het een heel geslaagde avond met zeer veel gewillige eerstejaars die keihard hun
best hebben gedaan om als slaaf verkocht te worden! #proud
Dit interview heeft zich voor de doop afgespeeld, maar wordt pas na de doop gelezen.
Welke dingen hoop je dat niet gaan gebeuren deze doop?
Liefst geen doden, da’s veel papierwerk :/
Vorig jaar heb je in het kiesboekje gezegd dat Flof en Floribert bijnamen zijn waarvan
je wilt dat men die liever niet gebruiken. Wij vinden dat je daar iets meer over moet
vertellen, dus vertel! ;)
Dit zijn iets te lange en saaie verhalen, dus om het zeer kort te zeggen: middelbare
schoolleerkrachten vonden het blijkbaar plezierig mijn naam te verkrachten.
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In datzelfde kiesboekje werd de rubriek “De films van het praesidium” geïntroduceerd.
In het interview met een kiesploeglid werd Ike geïnterviewd, maar aangezien hij helaas
geen deel meer van het praesidium uitmaakt, mag jij de eerste film kiezen! Aan jou dus
de vraag: wat is jouw favoriete film en waarom?
Hmmm ik ga voor American History X. De reden hiervoor is omdat ik van mijn films hou
zoals mijn vrouwen: visueel aantrekkelijk, diep en een beetje crazy!
Andere vraag: ananas op pizza, aanrader of afknapper?
Geen commentaar.
Dilemma: je woont op de 94ste verdieping van een flat zonder lift óf al je digitale
communicatie moet vanaf vandaag via handgeschreven brief.
Hoewel mijn pizzabezorger er misschien niet mee zal kunnen lachen, ga ik moeten gaan voor
het appartementje ;)
Wat zou jij doen als je de loterij zou winnen?
Een toog vol shotjes (van 1,2 euro, afzetters) in de Maxim’O!
Traditiegetrouw mag jij kiezen wie er in de volgende editie aan de beurt komt. We gaan
wel vragen of je iemand van de nieuwe praesidiumleden wilt kiezen, bestaande uit Arzu,
Caro, Emma, Fien, Jens, Joanne, Lucas en Lore!
Lucas, aangezien een zelfinterview van de redactie wel interessant kan zijn!
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ALCOHOLRUBRIEK
Een alcohol 'kater' voorkomen?
Het klinkt simplistisch maar de enige manier om nooit een kater te hebben, is matig drinken.
Omdat wij met z’n allen studenten zijn, is dat vaak geen optie. Als je toch meer drinkt kunnen
de volgende tips de kans op een kater verminderen:
- Voldoende gegeten hebben voordat je alcohol drinkt
- Wissel alcohol af met niet-alcoholische drankjes
- Drink niet allerlei alcoholsoorten door elkaar
o Er bestaat een gezegde: wijn na bier geeft plezier, bier na wijn geeft venijn. In
de middeleeuwen was gewoon water doorgaans te gevaarlijk om te drinken, en
dus dronk iedereen vanaf zijn tweede jaar bier. Behalve de gegoede burgerij,
die dronk (de duurdere drank) wijn. Dus als je wijn ná bier dronk, betekende
dat dat je was gestegen op de maatschappelijke ladder: een plezierige
ontwikkeling. Andersom is het natuurlijk puur venijn als je vanuit een
bevoorrechte positie terug werd geworpen in het bierdrinkersbestaan
o Tegenwoordig gebruiken we het gezegde om aan te geven of men er een kater
van krijgt, snel dronken van wordt of zelfs agressief van wordt. De waarheid is
dat het niet uitmaakt of je eerst wijn en dan bier drinkt, of andersom, of om en
om; het is de hoeveelheid die je naar binnen werkt die ervoor zorgt hoe slecht
je je de dag erop voelt. Omdat bier meer koolhydraten bevat, wordt het wel
ietsje langzamer opgenomen dan wijn, maar ook dat maakt geen
noemenswaardig verschil als je katerwaardige hoeveelheden naar binnen giet
- De kater is in sterke mate het gevolg van uitdroging, omdat alcohol de
vochtafscheiding stimuleert. Dus drink water voordat je gaat slapen.
Fuck, toch een kater.. En nu?
Om even duidelijk te zijn, een effectief anti-kater middel bestaat (helaas) nog altijd niet. Je
kan een kater niet echt verhelpen, je zal enkel kunnen wachten tot het overgaat. Er zijn wel
dingen die je kan doen om het wat draaglijker te maken:
- Blijf zolang mogelijk in bed. Misschien toch statistiek een keertje skippen?
- Neem een goed ontbijt en drink veel water
- Vermijd zware inspanningen en ga niet in de felle zon zitten
- Tegen de hoofdpijn kan je een pijnstiller nemen (denk aan paracetamol), het is echter
het beste geen pijnstiller te nemen, want je lever heeft het al druk genoeg
- Als een kater voorbij is, drink dan minstens 2 dagen geen alcohol om lichamelijk te
recupereren #haha #nothappening.

Bronnen:
http://www.alcoholhulp.be
/kater-voorkomen

http://www.kijkmagazine.
nl/science/wijn/
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ONTSPANNING

Zijn er nog opmerkingen, wist-je-datjes, klachten, roddels, aanbevelingen, wat dan ook, dan
horen wij dat erg graag! Je kunt ons individueel contacteren (lucas@crimen.be of
ulrike@crimen.be) of collectief (redactie@crimen.be).
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DARK HUMOR
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FOTOALBUM
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CONFESSIONS
Twee jaar geleden in onze eerste lesweek dachten Glen en ik dat we opgesloten waren in de
Valk. We zijn toen over de poort van de Tiensestraat geklommen, direct daarna beseften we
dat we door een witte deur naast ons naar buiten konden. – Arno Brams

Sara en ik verzamelden laatst al het karton inde CuDi van de lege dozen uit het secretariaat.
Met een volle winkelkar vertrekken wij naar de papiercontainers achter de Oude Valk. Daar
aangekomen staat er een man, werkende voor de KU Leuven (vermoedelijk een prof of zo), in
een blauw fancy pak te bellen, starend in de oh zo diepe papiercontainer.
Beleefd wachten wij tot de man aflegt, waarop deze ons aanspreekt en ons vertelt:
“Zou ik jullie kunnen vragen te wachten met het weggooien van dat karton? Er is namelijk
een zeer grote kans dat er seminaries zijn weggegooid in deze container, dewelke niet weg
mochten... De kans is groot dat ik in de container zal moeten klimmen en de seminaries zal
moeten zoeken… Na afloop zal ik jullie kar zelf wel leegmaken en terugbrengen, waar ergens
moet deze staan?”
“Uuh ja, bedankt voor het leegmaken van de kar en veel succes met het vinden van de
seminaries!” Lachen geblazen.. ’T is de KUL weeral overkomen – Glen Calders

Ik ben een barslechte student en heb een zielig liefdesleven. Zou het mogelijk zijn om een
tekort aan studiepunten te compenseren met pandapunten? – Anoniem

Caro en ik waren van het uitgaan onderweg naar mijn kot, maar we vonden dat te ver stappen
dus vroegen we of we mochten meerijden met de vuilniskar. Het mocht en in ons beste Frans
probeerden we uit te leggen dat we aan de hulpgevangenis moesten zijn. De man dropte ons
aan Leuven Centraal, waardoor we nog verder moesten wandelen dan oorspronkelijk.
– Lore Rooseleers
Bij het zingen van “A a a, valete studia” check ik altijd of de meest recente seksgeruchten
kloppen – Anoniem

Volgens ons lief en befaamd redactielid Lucas doe ik weleens dingen die zelfs een Hollander
raar vindt. Het is niet eens zo dat ik per se zat moet zijn. Maar omdat ik volgens Luuk
chronisch dronken ben is dit wel vaker het geval.
Lang voordat Luuk, Lore en Nick mijn kot in een waar semi-crimenhuis omtoverden,
was ik op een doorsnee dinsdagavond in een gastvrije bui. Kruipend naar mijn kot, de nodige
glazen boterhammen leeg achtergelaten in de Maxim’O, kwam ik een groepje
Erasmusstudenten tegen. Ze stonden te praten met een ietwat te oude man om nog student te
kunnen zijn. Hij leek eigenlijk wel een beetje op een zwerver, maar vanaf deze kruipende
positie zag ik het niet zo goed. Na een paar minuutjes dronkenmanspraat had ik door dat deze
man om 69 vage redenen een slaapplek nodig had. Ik dacht eigenlijk alleen nog maar aan
mijn bed en 6 liter water om te atten, dus ik zei: “Yeah sure, follow me”.
Na een opblaasbaar bed voor 2 personen te hebben opgeblazen in de woonkamer
(elektrisch opblaasbaar, #winning) ging ik ook lekker slapen, althans dat dacht ik. Schijnbaar,
volgens mijn kotgenoot Fré, heb ik nog 1,5 uur in de tuin met hem gepraat over de meest
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filosofische wereldproblemen. Maar ondanks dat ik volgens Fré een goede luisteraar was, zei
ik niet zoveel terug omdat ik al dacht dat ik in mijn bedje lag.
Nadat ik toch maar naar bed was gegaan werd ik een paar uur later door mijn wekker
wakker gemaakt om te gaan werken. Nadat ik me de tyfus schrok toen ik door de woonkamer
liep, omdat ik even was vergeten dat er een hobo logeerde, ging ik werken.
Rond een uur of 4 kreeg ik een voicemail van mijn kotbaas. Of dat een vriend van me was die
tot 3 uur in de woonkamer lag te pitten. Hij vroeg het me ’s avonds nog eens op kot (zijn
boekhoudingskantoor zit boven onze woonkamer) en gaf eerlijk antwoord. “soort van”. “soort
van?” vroeg hij. “Ja ik kende hem niet zo goed” antwoordde ik. “Om het eerlijk te zeggen
kende ik hem 2 minuten en hij had geen onderdak”. Gelukkig schoot mijn kotbaas keihard in
de lach, hij was immers zelf ook student geweest.
Een uurtje later kreeg ik een telefoontje, in mijn contacten omschreven als: ‘Dave de
‘zwerver’’. Ik nam op en hij bedankte me, in het Engels, voor de slaapplaats en het fijne
gesprek die avond in de tuin, waarna hij vroeg hij of ik niet een drankje kwam doen ik de
Rector, op zijn kosten natuurlijk. Waarop ik antwoorde: “Yeah, sounds great Dave ☺”.
– Ike Lahaut

Beste studenten,
De studentenvereniging VRG organiseert ieder jaar het ‘Interfacultair
Welsprekendheidstornooi’. In dit tornooi nemen de meest erudiete studenten van
verschillende faculteiten het tegen elkaar op en strijden om de prestigieuze prijs voor meest
welbespraakte faculteitskring. Daarnaast wint deze student een mooie persoonlijke prijs.
Het tornooi zal plaatsvinden op 23 februari 2017 in de PDS-aula voor een professionele jury
die over verschillende rondes zal uitmaken welke kandidaat beschikt over het totaalpakket en
zich de winnaar van het Interfacultair Welsprekendheidstornooi mag kronen. De kandidaten
zullen zich moeten onderscheiden in verschillende categorieën. Ter ondersteuning en
voorbereiding op deze rondes worden er gratis workshops georganiseerd die mogelijke
kandidaten kunnen klaarstomen voor hun deelname aan het tornooi. Impro gezelschap
Preparee zal hiervoor inleidende workshops organiseren. Deze workshops gaan over hoe te
spreken voor een publiek en specifieker oefeningen op improvisatie.
Voelen jullie zich geroepen om onze studentenkring te vertegenwoordigen in dit tornooi? Dan
horen we dit zeer graag en kunnen jullie een mailtje sturen naar cultuur@crimen.be.
- het Cultuurteam van Crimen
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WIST JE DAT …
… Emma al haar weddenschappen met Gilles verliest?
… Lucas soms ongekookte spaghetti als snack eet?
… het kwakje van Ike indirect in de mond van Nick terechtkwam?
… Reekje op dag 1 al een ledemaat heeft verloren? #knuffel #wegverantwoordelijkheid
… en hij op dag 2 zijn andere ledemaat heeft verloren? #diepteleurgesteld
… het lookwater erger dan ooit was?
… er vele Crimen ‘mannen’ ongelooflijke schrik hebben voor spinnen?
… er enkele schachten niet zo goed tegen het bier konden op de openingscantus?
… Ike van Zuid-Amerika houdt?
… Lore en haar vriend op achtjarige leeftijd per ongeluk een bos in de fik hebben gestoken?
… eerstejaarsstudent Sarah intens veel van broccoli houdt?
… Willem wel heel goed zijn schachtjes kan commanderen? #tiran
… Glen in zijn vrije tijd naar make-up tutorials kijkt?
… er bij LOKO Sport veel hete kerels zitten?
… het praesidium maar liefst 75 shiften heeft gedaan op de 24 urenloop?
… alle schachten samen 2380 euro waard zijn?
… de eerstejaars het al moeilijk hebben om van de ouderejaars af te blijven?
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