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VOORWOORD
Woehoe! De paasvakantie komt stilletjes aan dichterbij. Maar voor het zover
is, heeft Crimen nog een geweldige fakavond zodat we volledig ontspannen de
vakantie ingaan. Na die twee zalige weekjes zal het waarschijnlijk een shock
worden om terug aan die laatste weken les te beginnen. Om de pijn te
verzachten staan er een aantal topactiviteiten op het programma! Dinsdag
kunnen we al direct het vakantiegevoel verder zetten met een hoop goedkope
shotjes, klinkt dat niet veelbelovend?
Omdat we een zware periode tegemoet gaan waarbij we ganse dag (en nacht)
aan onze bureau zitten, heeft Sport voor jullie ‘Survival of the student’ in
petto. Meer uitleg hierover vinden jullie in de agenda.
Voor de rest wens ik iedereen graag een goed paas/blok verlof!!

Vrolijk Pasen!
De Redactie

3

AGENDA
Dinsdag 31/3

Rode – Duvel fak

Een fakavond voor alle voetbalfans en sympathisanten. Op 31 maart trekken
de Rode Duivels naar Jeruzalem om Israel met de grond gelijk te maken – dat
hopen we toch. Spanning gegarandeerd alleszins. De promo voor deze
fakavond ligt wat voor de hand, maar niettemin één voor zeker naar de
MAXIM’O te komen. Duvel zal verkrijgbaar zijn aan €2, dus kom met ons mee
supporteren!

Maandag 5/4 – 18/4

Paas”vakantie”

Omdat dit toch één van de weinige vakanties is die een student heeft, was dit
het waard om te vermelden. Voor hen die van deze 14 dagen gebruik maken
om te studeren: Succes! Voor hen die nog even van het zonnetje willen
genieten: enjoy!

Dinsdag 21/4

Tequila Tuesday

Take life with a grain of salt, … a slice of lime and a shot of Tequila! Dat is
toch wat Crimen deze dinsdag zal doen. Een fakavond waar menig man naar
uitgekeken heeft. En terecht! Tequila zal verkocht
worden aan de studentikoze prijs van €1 – ik
herhaal: €1!!! Kom dus massaal meegenieten van
een shotje of twee… drie… zes…
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Woensdag 22/4

Survival of the student

Ben jij klaar voor de ultieme uitdaging van 2015?
Laat die boeken even aan de kant liggen en begin je alvast maar klaar te
maken voor de allereerste editie van Survival of the Student, de eerste
obstakel loopwedstrijd in Leuven.
Op 22 april 2015 zal het universitair sportcentrum van de KU Leuven volledig
getransformeerd worden tot een waar hindernissenparcours, bestaande uit
een resem uitdagende en originele obstakels die verspreid worden over een
afstand van 6 km.
Samen met Farma zal Crimen verantwoordelijk zijn voor één van de obstakels,
net als de andere faculteiten en een obstakel van LOKO sport zelf. Het belooft
een onvergetelijke ervaring te worden!
Na de harde inspanningen worden jullie feestelijk ontvangen door een
geweldige dj waarbij jullie al dansend de benen kunnen stretchen. Ook nietstudenten zijn meer dan welkom!
Een niet te missen evenement!
Be there!
(meer info op de eventpagina op Facebook: Survival Of The Student)
Het sport-team
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Dinsdag 28/4

Beat the schachten – fak

Als ontgroeningsopdracht zijn enkele van onze schachten de uitdaging
aangegaan om een fakavond te organiseren. Zij hebben ervoor gekozen de
traditie verder te zetten door nog maar eens een wedstrijd te organiseren.
Deze dinsdag zullen de 1e Bach, 2e Bach, 3e bach en Master tegen elkaar
strijden! Het beloofd spannend te worden! En dat is niet de enige reden om te
komen: Pintjes aan €1, moet ik nog meer zeggen?

Donderdag 30/4

Ontgroeningscantus

Nu de doop alweer even gepasseerd is, is het tijd voor de ontgroening. De
schachten hebben elk een eed gezworen en zullen nu moeten tonen dat ze het
verdienen een volwaardig lid te zijn van Crimen. Zij hebben hiervoor een
aantal opdrachten gekregen die in groep zullen moeten worden afgewerkt. Wil
jij weten welke schachten er ontgroend worden en dus een echte crimi
worden? Kom dan zeker naar de ontgroeningscantus, om samen het groen
van de schachten te halen! De praktische aspecten zullen nog meegedeeld
worden.
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THE ERASMUS EXPERIENCE
Elke week getuigt een criminologiestudent over
zijn/haar ervaringen op Erasmusuitwisseling.
Deze week is het de beurt aan Hanne in Valencia,
Españaaaa!

Valencia is de op twee na grootste stad van Spanje en een van de meest
populaire Erasmusbestemmingen van Europa. Valencia ligt aan de kust en
wordt ook wel de 'sinaasappelstad' genoemd. Qua temperatuur zit je altijd
goed hier: op dit moment gemiddeld zo'n 20 graden. Hoewel de temperatuur
hier al is opgelopen tot 31 graden in maart, waren er ook enkele stormdagen
van slechts 12 graden. Regenen doet het hier zelden. Valencia is ook gekend
als de stad van de paella, één van de bekendste gerechten van de Spaanse
keuken. Daarnaast kan je op vele plaatsen tapas eten, zoals de bekende
pinchos. Dit zijn kleine broodjes met verschillende soorten beleg, samen
gehouden met een stokje: een 'pincho'. De koude pinchos staan uitgestald op
de toog, met de warme pinchos komen de obers langs. Nadien wordt aan de
hand van het aantal stokjes berekend hoeveel je moet betalen. Valencia heeft
nog meer te bieden dan enkel lekker eten. Je kan er onder andere de 'Ciudad
de las Artes y Sciencas' bezoeken, oftewel de Stad van de Kunst en
Wetenschappen. Verder kan je wandelen in de Jardines del Turia, de
kathedraal beklimmen, chillen tussen de sinaasappelbomen, verdwalen in de
kleine straatjes van El Carmen, en nog zoveel meer.
Ik woon in een appartement samen met drie Spaanse meisjes. Perfect om
Spaans te leren, aangezien zij niet zo goed Engels kunnen. Voor ik op Erasmus
vertrok heb ik een taalcursus gevolgd van 4 maanden aan het CLT, heel
handig om je in de eerste weken
wegwijs te maken. Daarnaast heb ik hier
in Valencia nog een intensieve taalcursus
gevolgd van twee weken, dagelijks drie
uur Spaans. Mijn appartement is ideaal
gelegen: in de hoofdstraat van de
studentenbuurt, 5 minuten wandelen
naar de unief en het zwembad, centraal
in de uitgaansbuurt, 10 minuten fietsen
van het strand. Fietsen?! Jawel,
verspreid over heel Valencia staan 275 'Valenbisi'-stations met in totaal 2750
fietsen. Met mijn Valenbisi-abonnement kan ik gedurende een half uur een
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fiets huren, wat ideaal is om naar een amigo, het centrum of het strand te
fietsen. En milieuvriendelijk! ;-)
Vanuit Leuven zijn er nog 3 andere criminologiestudenten naar Valencia
vertrokken: Celine, Fien en Sofie. Samen volgen we hier onze lessen. Het
heeft enkele weken geduurd om ons lessenpakket samen te stellen, maar dat
is uiteindelijk dan toch gelukt. We volgen twee Spaanse vakken (Psiquiatría
Forense en Mediacion (bemiddeling)) en twee Engelse vakken (Civil Law en
Legal Institutions of the EU), elk van 6 studiepunten. Elk vak is 2x 2uur per
week, wat maakt dat we 16 uur les
hebben per week. De Engelse vakken
vallen heel goed mee, de Spaanse
daarentegen vergen wel wat vertaalenergie. Bij elk vak horen ook taken die
we moeten maken, wat dan ook al
meetelt voor het examen in juni.
Aan fiestas geen gebrek hier. Elke avond
is er wel iets te doen waardoor je weer
nieuwe mensen leert kennen. Zo is er elke
dinsdag in Natura Dub een ESN Dinner, waarbij mensen uit een bepaald land
typische gerechten van dat land voorschotelen aan de rest. Leuke discotheken
zijn MYA, gelegen aan de Ciudad de las Artes y Ciencias (vette locatie dus!),
en La3, met ook technozalen.
Wat mijn Erasmus-ervaring nog unieker maakt: de Fallas. Fallas is het grootste
en bekendste straatfeest van Spanje (of van Europa?!). Het hoogtepunt van
de Fallas bevindt zich tussen 15 en 19 maart. Constant wordt er vuurwerk
afgeschoten, ook door de kinderen. Vanaf de laatste zondag van februari
worden er elke dag om 14u 'mascletas' afgeschoten: een 5-minuten durend
vuurwerk op Plaza de Ayuntamiento dat gepaard gaat met veel lawaai en veel
rook. Ook zijn er optochten van 'falleras': vrouwen in traditionele klederdracht
die bloemen offeren aan de heilige maagd. Doorheen de stad zijn er zo'n 600
beelden ('fallas') verspreid,
gemaakt van papier-maché of
kurk. Tussen de verschillende
fallas
heerst
er
een
concurrentie, zij strijden voor
de titel van beste falla. Op 19
maart worden alle fallas, waar
maanden werk
in werd
gestoken,
verbrand:
'La
Crema'. ¡Qué espectáculo!
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PRAESIDIUM IN THE SPOTLIGHT
We hebben de afgelopen maanden al heel
wat praesidiumleden zien voorbijkomen. De
één met al wat meer idiote antwoorden dan
de ander. Het heeft nog lang geduurd maar
uiteindelijk mag ook Laetitia haar plaatsje in
de spotlight opeisen.

Uit de vorige Crimmax bleek duidelijk
dat Van Rossem zich door jou
afgewezen voelde. Hierbij citeer ik zijn
–iet wat wanhopige- vraag:” Ik zou
graag willen weten waarom zij steeds
mijn uitnodigingen voor pre-POC
vergaderingen, afterparties en sleepovers blijft negeren.”
Goh, hoe moet ik mij hier uitpraten… Ik ben gewoon een braaf meisje dat niet
meedoet aan afterparties en sleepovers, dus het is niets persoonlijk hoor.
Hoewel na wat Kathelijne al allemaal over mij in de Crimmax heeft geschreven
bij de wist-je-datjes (ge zijt enorm bedankt trouwens, niks van geloven), klinkt
dit niet echt als een goed excuus e?!
Maar ik heb er nog één: vinden jongens hard to get niet net leuk?! Mijn hart
brak elke keer weer als ik ‘neen’ moest zeggen, maar ik dacht dat ik daarmee
dus wel degelijk aan het scoren was bij Van Rossem. Dus niet? Duidelijk nog
veel te leren!
Jij bent opkomend praeses voor volgend
samenwerking met Vertommen en Deb zitten?

jaar.

Zie

je

een

Majoaaat! Wij zijn zelfs zo ijverig dat we tijdens het feesten wel eens een
korte vergadering durven houden. Om dan tot het besef te komen ‘shht zwijg
erover, we moeten nu dansen dansen dansen’. Nu denken jullie sowieso
allemaal: amaai daar gaat veel goeds uitkomen seg, maar we houden ook wel
echte serieuze vergaderingen in de namiddag hoor!
Tot nu toe zie ik het dus volledig zitten, och ja zolang ze maar luisteren :D
Mijn twee boykes doen dat goed en ik zou ze niet willen inruilen, oooooooh!
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Je zal nu wel druk bezig zijn met het organiseren van de kiesweek.
Zou je al een tipje van de sluier willen oplichten en ons vertellen wat
we zoal kunnen verwachten?
We gaan een beetje lachen met/ verbaasd zijn over de algemene kennis van
de studenten waarbij allerlei leuke prijzen te winnen zijn. Hier de grootste
onthulling: altijd al een tattoo gewild, hup quizzen dan maar en zo niet ook
quizzen natuurlijk! Ook gaan we bier- en eetbuiken kweken: gratis bier en
vleesjes op de rooster kunt ge nu eenmaal niet weerstaan. Alles wordt er dan
tijdens de fakavond (dansend en zwetend in de Maxim’o) en tijdens de
sportactiviteit terug afgewerkt … of net nog een beetje verergerd, vermits
daar ook de nodige alcohol aan te pas zal komen.
We kennen jou allemaal als de enthousiaste vrolijke Laetitia die al
eens een stoot durft uithalen. Wat is jou strafste, party gerelateerd
verhaal?
Ja lap! Nu moet ik zien wat ik zeg, vermits ik nog wel een beetje serieus wil
genomen worden :) Eeuhm dat is echt ne moeilijke! Goh ik denk dat ik
tegenover ne gemiddelde mens (dus niet mijn vices Debbie en Vertommen
meegerekend) al (te) vaak kleren heb uitgetrokken op cantussen en feestjes.
Maar echt zo’n straf verhaal, ik kan er niet meteen opkomen… Het wordt
duidelijk tijd dat ik nog eens iets uitsteek! (Dit boekje laat ik thuis dus niet
rondslingeren)
Wat niet iedereen weet –of verwacht- is dat jij naast je drukke leven
als ‘party animal’ ook nog eens synchroonzwemster bent. Niet de
meest evidente
sport,
dus hierbij mij vraag: Waarom
synchroonzwemmen?
Om heel eerlijk te zijn: ik ben zelf niet echt zo’n synchroonzwemster meer
hoor. Ik sta meer op de kant naast het zwembad les te geven. Onlangs
hadden we show en moesten we als trainster ook een nummertje zwemmen,
amaai op zo’n momenten beseft ge dat het erg gesteld is met de conditie en
lenigheid … en uzelf nog eens in badpak vertonen voor een heel publiek,
wordt ook minder aangenaam (thnxx to midnight-snacks). Maar dus waarom
was eigenlijk uw vraag: ik heb dat ooit eens toevallig gezien als zevenjarig
meisje en was toen meteen verkocht en ja ik ben dat dan maar blijven doen …
tot grote hilariteit bij Van Rossem die mij daar al eens mee durft te pesten!
Nog een reden waarom ik nooit met u meekom trouwens, pfuh!
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Met welk praesidiumlid zou je wel eens stiekem een nachtje willen
doorbrengen?
Ja daar zijn jullie wel allemaal benieuwd naar e ;) Ronny de cantuskip! Ik weet
dat ik uw vraag een beetje heb aangepast met dat Ronny nog maar een
schachtenlint draagt, soooorry… Maar ik zie altijd foto’s verschijnen van Ronny
in de kamer bij andere mensen (JALOERSSSS) en dan denk ik: waauw die
chick-magnet mag bij mij ook wel eens langskomen! Gij kunt mij krijgen
Ronny! Dus bij dezen een oproep: wie Ronny ook heeft, deel hem eens met
mij… Het is wel niet gegarandeerd dat hij erna nog terug wil komen naar u :D
Waar hoop je te eindigen eens je je diploma Criminologie op zak
hebt?
Ik zou daarna graag nog iets verder studeren en dan uiteindelijk iets doen met
het begeleiden van gedetineerden. Of zoals de Sallets worden en nog
ongeveer elke dag op mijn dertigste in Leuven staan pintelieren, dat moet ook
wel een schoon leven zijn! In elk geval ik ga mijne studententijd wel echt
missen denk ik, dus nu nog eerst volop genieten!
Tot slot, er zal nog één Crimmax editie verschijnen dit academiejaar.
De eer is aan jou om ons laatste praesidiumlid te kiezen. Wie zal het
worden?
Awel ik kies u! Kathelijne, zou jij voor mij willen uitzoeken wie Ronny heeft en
vragen of hij eindelijk eens bij mij mag logeren?
En ten tweede waar blijft ge toch steeds al die inspiratie vandaan halen om
onze Crimmax zo leuk te maken?
En als het moeilijk is om voor uzelf vragen op te stellen, wil ik wel een selectie
maken uit de moeilijkste vragen van uw interviews. Eens kijken wat uw
antwoorden daarop zijn ;) Begin al maar met: met wie van criminologie zou ge
de nacht wel eens willen doorbrengen en vertel eens uw strafste/ stoutste
stoot die ge hebt uitgehaald?

Toedeeeeeeels!
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FOTOBOEK
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ONTSPANNING PAAS-EDITIE
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Wist je dat…
… het secretariaat 5 meter verhuist is naar een grotere locatie?
… de CuDi met een nieuw online bestelsysteem werkt?
… de foute cantus een succes was?
… Van Rossem een heuse High School Musical fan is?
… veel vrouwelijke 6e jaars naar de facultaire infodag zijn gekomen en we
dus nog steeds een vrouwenrichting zullen blijven?
… de jongens sommige van deze meisjes wel willen doen?
… ook Rik Torfs tijdelijk aan onze infostand stond?
… hij vond dat studeren in Gent volledig achterhaald is?
… we net te laat waren voor de cake op de infodag?
… de broodjes nochtans heerlijk waren?
… dit volgens Monique ‘luxe’ broodjes van de Alma waren?
… er heel wat shotjes verkocht zijn op de shooteravond?
… vooral de Absynthe er snel door was?
… Vertommen zo bezopen was dat hij tegen de vlakte is gegaan?
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