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Als je dit leest, dan is het tijd om verdrietig te
worden. Dit is namelijk de laatste uitgave
van de Crimmax van dit jaar (2016-2017).
Volgend jaar zou ik, Lucas, samen met Flor
zeker weer de taak op me willen nemen om
verantwoordelijk te zijn voor de Crimmax.
Dat ligt echter aan jullie. De kiesweek van
onze kiesploeg vindt plaats van 8 t/m 12 mei.
In die week wordt er een kiesboekje gemaakt
waar de opkomende praesidiumleden worden
voorgesteld en waar er reclame voor onze
activiteiten wordt gemaakt.
Voordat het zover is, kunnen jullie voor de
laatste keer genieten van onze Crimmax. Wij
wensen jullie alvast ontzettend veel succes
met de examens in juni (en eventueel in
augustus).
Ulrike en Lucas

Omdat de examens er relatief
binnenkort aankomen, wil het
praesidium jullie graag wijzen op
onze Crimenwiki.
Bezoek deze zeker een keer voor
samenvattingen en/of
examenvragen.
https://wiki.crimen.be
Veel succes!

Wil jij weten wat de guilty
pleasure van ons Caro is?
Pagina 9!
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AGENDA
SCHACHTENFAK 18/04
De paasvakantie is alweer voorbij, maar niet
getreurd! Crimen organiseert op dinsdag haar
welbefaamde fakavond om weer helemaal in de
studentensfeer te komen. Promo: Pepperoni
extreme aan 1 euro en tequila aan 1,50 euro!
Goedkoop genoeg om de ontgroeningsweek voor
de schachten goed in te zetten?

SURVIVAL OF THE STUDENT
19/04
Ook dit jaar organiseert LOKO naar
jaarlijkse traditie een Survival of the
Student. Dit is een obstakelparcours
waarbij verschillende Leuvense kringen
een obstakel plaatsen. Heb je zin in een
sportieve uitdaging? Schrijf je dan zeker in
via de website survivalofthestudent.be!

DEBAT RECTORVERKIEZINGEN
20/04
Dit jaar zijn er weer rectorverkiezingen! Op 20
april organiseert de Studentenraad KU Leuven
een debat voor de rectorverkiezingen waarbij de
kandidaten zichzelf kunnen bewijzen. Dit debat
start om 19 uur in aula Vesalius.
Meer informatie over de rectorverkiezingen vind
je eveneens op de VRG & Crimen Onderwijspagina.

3

ONTGROENINGSCANTUS 20/04
Het is weer tijd voor een cantus! Op 20/04
organiseert Crimen een ontgroeningscantus
om de ontgroening van onze schachten in
stijl af te ronden. Entertainment verzekerd!
Ga dus zeker langs het secretariaat van
Crimen om je in te schrijven!
Deuren: 20u00
Io Vivat: 20u30
Zaal: Lido
LEDEN €11 (€6: eigen drank)
NIET-LEDEN €13 (€8: eigen drank)

HEAVY SHOT FAK 25/04
Ow shit, zorg maar dat er 26 april niets op de
planning staat, want de fakavond van 25 april
wordt zeker en vast ne zware! Vodka, absinthe,
Golden Apple en graanjenever aan €2,5!
Hopelijk geraakt iedereen in zijn of haar bedje!

LEZING RADICALISERING 1
27/04
Donderdagen zijn in het tweede semester
goed gevuld met activiteiten. Maar naast
het feesten, zorgen wij ook voor meer
educatieve evenementen. Zo organiseren
we een lezingenreeks over radicalisering.
Op donderdag 27/04 zijn jullie welkom
voor een eerste lezing. Deze gaat over wat
radicalisering precies is, aangezien we daar
vaak een verkeerd beeld van hebben!
De lezing wordt door het OTA VlaamsBrabant/Brussel verzorgd. OTA
ondersteunt hulpverleners die jongeren met
een migratieachtergrond begeleiden door
de interculturele, levensbeschouwelijke en
migratiegebonden vanzelfsprekendheden
zichtbaar te maken.
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De lezing zal doorgaan in de grote aula
van het MTC. Verdere informatie wordt
binnenkort gedeeld via de facebookpagina
van Crimen.

FACULTAIR CONGRES
RECTORVERKIEZINGEN 02/05
Ook studenten hebben een stem bij het kiezen van
een rector. Hiervoor organiseren jullie studentenvertegenwoordigers, in samenwerking met VRG,
een facultair congres. Op dit congres worden de
kandidaten nogmaals voorgesteld en zullen alle
studenten hun stem kunnen laten horen.
Meer informatie over het facultair congres is te
lezen op de VRG & Crimen Onderwijs-pagina.

SUMMER COCKTAIL FAK
02/05
Op 2 mei organiseert Crimen opnieuw een
eigen verkoop. Ditmaal proberen we jullie
helemaal in de zomerstemming te brengen
met summer cocktails, zoals Gin Tonic,
Passoa Orange, Sex on the Beach en
meer! En dat allemaal aan kleine prijsjes!
Genoeg redenen dus om een paar lessen te
skippen!

LEZING RADICALISERING 2 04/05
Op 4 mei zal de tweede lezing van de
lezingenreeks over radicalisering plaatsvinden.
Tijdens deze tweede sessie zal dieper worden
ingegaan op het herkennen en behandelen van
radicalisering bij jongeren.
Ook deze tweede lezing wordt door het OTA
Vlaams-Brabant/Brussel gegeven en zal doorgaan
in de grote aula van het MTC.
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NACHT VAN DE
CRIMINOLOGISCHE
STERREN 15/05
Op 15 mei organiseert Crimen naar
jaarlijkse gewoonte de Nacht van de
Criminologische Sterren. Zoals steeds
worden er fantastische prijzen uitgereikt in
verschillende categorieën, gaande van
Slimste Student tot Beste Prof, van
Miss/Mister Crimen tot Leukste Duo.
Het zal dit jaar in de aula Zeger Van Hee,
91.56 in de Valk 1, doorgaan. We
verwachten jullie vanaf 20u! Achteraf zal
eveneens een gratis receptie plaatsvinden
waar nog verder kan worden nagepraat!

GOLD THRILL FAK 16/05
Om de feestweek goed verder te zetten heeft het
team van Feest & Fak voor de voorlaatste
fakavond een geweldige promo geregeld: Blue
Thrill aan 1 euro en Goldstrike aan 1,50 euro!
Hoe zeggen ze dat ook alweer zo schoon…?
Be there or be square!

FAMILIECANTUS 19/05
En ja, ook dit jaar organiseert Crimen een
familiecantus! Deze zal doorgaan op
vrijdag 19 mei in de Lido. Dit is hét
uitgelezen moment om aan onze mama,
papa, broers, zussen, tantes en nonkels etc.
te tonen hoe wij onze studententijd zowat
doorbrengen. Of net niet..?
Deuren: 20u00
Io Vivat: 20u30
Zaal: Lido
LEDEN €11 (€6: eigen drank)
NIET-LEDEN €13 (€8: eigen drank)
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AFSCHEIDSFAK 23/05
Op dinsdag 23 mei organiseert Crimen haar
allerlaatste fakavond van het jaar! Oooh . Om
toch nog even die examens, opdrachten en
thesissen helemaal te vergeten (en uit te stellen),
heeft het team van Feest & Fak 5 jenevers naar
keuze aan 5 euro voor jullie gearrangeerd. Reden
genoeg dus om de stress nog even helemaal weg
te dansen en drinken!
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CRIMOSCOOP

RAM
(21 maart – 20 april)
Er wordt wel eens gezegd dat de jonge Rammen onder ons
avontuurlijk en enthousiast zijn. Ze barsten van energie en
staan dan ook open voor eender welke uitdaging! Wanneer
we naar de Rammen binnen het praesidium kijken, namelijk
Loranne, Charlotte en Sari, kunnen we zeggen dat ook zij
niet meteen van dit patroon afwijken! Deze drie dames zijn
steeds enthousiast om zich voor de studenten criminologie in
te zetten en hen leuke activiteiten voor te schotelen.
Rammen zouden eveneens af en toe ongeduldig blijken te zijn wanneer ze niet snel genoeg
resultaat zien. We weten niet of dit wel echt op onze Rammen van toepassing is. Wij denken
alvast van niet!
Het advies voor de Rammen luidt: vertrouw op je intuïtie en luister naar je innerlijke stem!

STIER
(21 april – 21 mei)
Typische eigenschappen van het sterrenbeeld Stier zijn
betrouwbaarheid en extreme toewijding. Stieren zullen
steeds, van zodra ze hun leider volledig vertrouwen,
gewillig en trouw volgen. Deze eigenschappen kunnen
inderdaad aan Jara en Vincent, de Stieren binnen het
praesidium, toegeschreven worden. Beiden zitten reeds
enkele jaren in het praesidium en voeren hun functie
met volle overgave uit. Ze hebben het eveneens nog
nooit met de praeses aan de stok gehad, dus dat zit ook
wel snor. Heel af en toe zouden personen met als
horoscoop Stier koppig en star zijn. Dit vinden we niet meteen in onze Stieren terug. Jara en
Vincent hebben steeds een luisterend oor voor andere meningen en durven hun visie aan deze
meningen aan te passen.

Michael. (2016). Het sterrenbeeld ram: eigenschappen-horoscoop. Geraadpleegd op:
http://www.mindfulmommy.nl/sterrenbeeld-ram.html.
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ARNO EET
Ook deze Crimmax mocht ik Leuven verkennen op zoek naar een goede plek om te eten. Ik
moet een beetje toegeven dat ik niet hard gezocht heb. Ik ben gewoon naar een van mijn
favoriete restaurants gegaan: De Appel.
Waarom is dit mijn favoriete restaurant? Ik stel voor
dat we even samen naar deze foto kijken. Hemelse
ribbekes met een sausje van appelbloesemhoning!
De ribben hier zijn echt goed, je kan echt gewoon
het botje en het vlees met de handen scheiden omdat
het vlees zo zacht is. De portie zelf is ook echt meer
dan genoeg. Meestal hangt er bovenop de rib nog
een groot stuk vlees. Echt perfect. Terwijl ik dit
schrijf, merk ik dat ik gewoon nog eens terug wil
gaan voor een tweede portie.
Helaas pindakaas voor mij doe ik mee aan 40 dagen
zonder vlees en moest ik noodgedwongen iets
anders nemen dan deze ribben uit de hemel.
Ik heb dan maar een vegetarische pasta met
champignons gegeten. Geen idee wat de naam ervan
was, maar damn het kon erger. Het was echt beter
dan verwacht. De grootte van de portie was ook
meer dan voldoende. Ik heb zelfs een beetje moeten
proppen op het einde. Niet zo goed als de ribben,
maar wel beter dan de Alma of al het andere eten dat
ik zelf kan produceren.
Verder is de zaal ideaal voor grotere groepen als je
reserveert. Er is voldoende keuze op het menu. Bediening hangt een beetje af van dag tot dag,
maar bij mij is het altijd al goed geweest. De boodschap? Gewoon eens gaan!
Eten
Ribs from heaven
Afstand tot Maxim’o
Afstand tot De Valk

9/10
12/10
6/10 (als je onderweg een ijsje haalt bij ‘t Galetje is het 9/10)
8/10

Allé, iedereen bedankt om mijn bullshit te lezen dit jaar. Misschien tot volgend jaar?
Adres: Ravenstraat 15, 3000 Leuven
Openingstijden:
maandag
11:00-00:00
dinsdag
11:00-00:00
woensdag
11:00-00:00
donderdag
11:00-00:00
vrijdag
11:00-00:00
zaterdag
gesloten
zondag
gesloten
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ASK YOUR ANONYMOUS GAY BEST FRIEND
De “gay best friend” wil, zoals de titel al doet vermoeden, anoniem blijven, maar staat open
voor verdere vragen. Communicatie verloopt via de redactieleden. De onderstaande verhalen
zijn fictief, wees niet beledigd.
“Hey, ik ben 18 jaar en een schachtje van Crimen. Ik heb wel vrij veel succes bij de
meisjes in de Maxim’o, maar van hen moet ik niet weten. De enige voor mij is Laura
Pauwels. Mijn crush is zo erg dat ik me voor elk monitoraat op elk mogelijk moment
inschrijf om haar zo vaak mogelijk te zien, maar zij ziet mij precies niet staan… wat
moet ik doen? Liefs, anoniempje.”
Liefste anoniempje. Uit ervaring hebben we geleerd dat Laura niet op date gaat met
haar studentjes. Het is eigenlijk ook best eng dat je naar al die monitoraten gaat… maar wees
niet gevreesd, zoals een wijs man ooit zei op Temptation Island: “Er zijn genoeg visjes in de
zee”. Dus kop op, rep je naar de Maxim’o, bezat je op Blue Thrill en hoop dat je een dame
tegenkomt die even enthousiast kan vertellen over statistiek! Mocht dit niet werken, zou ik
therapie overwegen. Veel liefst, your gay best friend.
“Beste, mijn naam is Carolien en ik ben nu al een hele tijd samen met een geweldig
vriendje. We studeren allebei criminologie (duh) en zijn zeer gelukkig samen. Er is maar
één klein probleempje en dat is dat mijn vriendje Wilhelm nogal dominant is tussen de
lakens… Hoewel ik dit best wel kinky vind, zou ik toch ook eens graag de dominante
zijn in bed! Dan wil ik hem vastbinden en spanken tot hij huilt (gecensureerd wegens
seksueel getinte inhoud). Ik durf dit hem niet te zeggen uit angst voor zijn reactie. Help
mij, jij bent mijn laatste hoop.”
Allerliefste Carolientje, deze gedachten zijn normaal. Communicatie is natuurlijk zeer
belangrijk in een relatie. Als hij je echt graag ziet, zal hij je wel begrijpen en de rollen een
keertje omdraaien. Vertel het hem dus gewoon. Mocht hij je toch afwijzen, kan ik je enkel
chloroform aanraden. Google eerst de juiste dosis, bedwelm hem, en maak hem stevig vast
aan het bed met ducktape of touw. Ga dan rustig Grey’s Anatomy kijken tot hij terug bij
bewustzijn is. Wanneer hij terug wakker is, kan je je helemaal uitleven en moet hij wel naar je
luisteren indien hij zijn vrijheid terug wilt. Ik hoop dat dit je verder helpt (De Crimmax is niet
verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of gebroken relaties).
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“Liefste Crimmax, ik schaam me rot, maar ik heb seks gehad met iemand die rechten
studeert… Da’s ook meteen de reden dat ik liefst anoniem zou willen blijven. Niet dat de
seks per se slecht was, ik weet gewoon echt niet of ik dit wel tegen iemand kan of moet
vertellen. Help.”
Beste, ik heb maar één raad. Ga naar je dokter en doe een soa-test. Daarna gewoon
vergeten en zeker tegen niemand vertellen. Ik hoop dat je door deze moeilijke tijd geraakt.

“Beste gay best friend, ik heb een reusachtig probleem! Ik hoorde eergisteren te
menstrueren, maar dat is nog helemaal niet gebeurd. Ik heb een keertje onveilig seks
gehad in de bosjes rond de kerk naast de Maxim’o, maar ik weet niet zeker of dat de
reden is. Kan ik iets doen? De potentiële vader studeerde eerst criminologie, maar wordt
nu leraar Engels/geschiedenis. Dat wil ik mijn kind niet aandoen. Ik ben radeloos!”
Liefste meid, ten eerste is het vrij normaal dat je menstruatie enkele dagen uitblijft. In
principe kan dit aan van alles liggen, zoals stress. Indien je toch angstig bent voor een
zwangerschap, zou ik eens een dokter raadplegen of zelf een testje doen. Wat de vader betreft,
begrijp ik je zorgen volledig. Iemand die niet bij zijn studiekeuze kan blijven, zal het
misschien ook lastig hebben om bij jou te blijven en dat is natuurlijk niet ideaal voor een
toekomstige vader. Toch raad ik je zeker aan om eerst met hem te overleggen voor je
beslissingen neemt, ook al is de kans groot dat hij er niet hetzelfde uitziet in het daglicht als je
nuchter bent. Als laatste tip raad ik je aan je broek aan te houden in het openbaar. Veel
sterkte!
“Hoi! Ik weet niet goed hoe ik dit moet zeggen, maar ik denk dat ik gevoelens aan het
krijgen ben voor een jongen uit het praesidium van Crimen. Hij is enorm knap en we
hebben al wel eens gezoend, maar er is een groot probleem. Hij is namelijk een
buitenlander, meer bepaald uit Nederland… Nu lijkt dat op het eerste zicht natuurlijk
niet zo een heel groot probleem, want ik kan wel een woordenboekje Nederlands-Vlaams
kopen om hem te verstaan, maar ik zou gewoon nooit met zo iemand thuis mogen
komen. Mijn ouders zijn namelijk extreemrechts en vinden alle buitenlanders profiteurs.
Moet ik toch een relatie met hem beginnen of gewoon zo laten?”
Liefste jongen/meisje. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat deze jongeman waar
je het over hebt reeds een soort relatie heeft met een ander lid van datzelfde praesidium.
Mocht hij toch voor jou kiezen, kan je natuurlijk steeds meteen met hem trouwen, want dan
kunnen je ouders er niets meer aan veranderen. Indien ze dan je zakgeld afnemen, kan je
natuurlijk gewoon je kindergeld opeisen en rustig een gezinnetje starten! Maar ik heb grote
twijfels dat hij voor jou zou kiezen… Toch wens ik je veel succes en onthoud steeds dat je
volwassen bent en je eigen keuzes maakt. Laat je niet leiden door je ouders!
Levensles van your anonymous gay best friend: “Als mijn bomma vier wielen had, dan was
het een autobus.”
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INTERVIEW MET EEN PRAESIDIUMLID
Caro Helsen
CuDi-lid
Beste Caro, als CuDi-lid willen we graag
van je weten wat je het leukste aan je
functie vindt.
Wij hebben een super leuke CuDi-groep,
dus dat vind ik al zeker fijn aan mijn
functie! Daarnaast maak je soms ook wel
grappige dingen mee, zoals studenten die
nog steeds niet weten dat ze hun boeken
eerst moeten reserveren of studenten die
verbaasd zijn dat hun boeken er niet meer
zijn als ze die twee maanden te laat komen
halen…

Wat vond je van het praesidium dit jaar en wat verwacht je dat er volgend jaar anders
zal zijn?
Ik verwacht dat het eigenlijk een beetje hetzelfde zal zijn. Ook omdat ik dezelfde functie zal
hebben als dit jaar. Het praesidium dit jaar was een leuke groep en ik verwacht dat de groep
van volgend jaar zeker zo leuk zal zijn.
Hoeveel studiepunten heb je tot nu toe gehaald?
86 studiepunten.
Wat is je grootste angst?
Ik heb echt claustrofobie, dus opgesloten zitten in een hele kleine ruimte zou ik echt
verschrikkelijk vinden!
Wat is jouw guilty pleasure?
Mister Grey van Fifty Shades (jammieee).
Wat vind jij het lekkerste drankje?
Waikiki, dat is een cocktail van bij De Professor.
Waar kun je jou ’s nachts voor wakker maken?
Voor niks haha. Ik word echt niet graag wakker gemaakt. Tenzij voor iets heeeeel leuks,
bijvoorbeeld om op vakantie te vertrekken of zo.
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Laten we “Fuck, Marry, Kill” spelen. Je krijgt drie namen en leg uit waarom je je keuze
zo maakt. De namen zijn Maesschalck, Paoli en Parmentier.
Hahaha wat een vraag… Euhm ik vind Parmentier ne hele sympathieke prof dus dan zou ik
daarvoor ‘Marry’ kiezen. Maar dan weet ik het niet ze… Ik ben niet lesbisch, dus dan zal ik
wel moeten kiezen om Paoli te ‘Killen’ en ja dan blijft Maesschalck nog over he…

Nog een spelletje! Would you rather. Je krijgt twee opties waar je uit kan kiezen:
Optie 1: Elke dag je ouders seks zien hebben voor de rest van je leven.
Optie 2: Een keertje meedoen met de seks van je ouders om het te stoppen.
Hahaha wat een vraag again… euhmmm seks met mijn ouders? IEUW!! Dus optie 1 dan
maar (met een blinddoek op en oortjes in).
The Conjuring, 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?
Goh ik heb niet echt een lievelingsfilm… Ik kijk graag naar Vlaamse films, dus als ik dan
toch iets moet kiezen, dan is het “The Broken Circle Breakdown’.

http://www.imdb.com/title/tt2024519/
Beoordeling: 7,8 / 10
https://www.rottentomatoes.com/m/t
he_broken_circle_breakdown
Tomatometer: 82%
Audience score: 85% liked it

Heb je tot slot nog een levensles voor de lezers?
Op mijn kot hangt een kader met de tekst “Don’t give up until you’re proud”. Da’s mijne
peptalk tijdens de examens.
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WOORDJE VAN VALC
Beste student criminologie,
Ooit komt het ervan, het moment dat je jouw diploma ‘Master in de Criminologische
Wetenschappen’ behaalt en dat je de Leuvense Universiteit en LINC niet vaarwel zegt, maar
tot ziens. Het behalen van een bachelor/masterdiploma is immers een begin, een start van een
hopelijk boeiende professionele carrière waarin de Alma Mater, de KU Leuven en in het
bijzonder LINC, een blijvende rol zullen spelen. Om de band tussen de afgestudeerde
criminologen met de KU Leuven en de opleiding Criminologische Wetenschappen te
behouden en te versterken werd destijds, in 1994, de Vereniging van Afgestudeerde Leuvense
Criminologen (VALC vzw) opgericht. VALC vzw is de officiële alumnivereniging voor
criminologen en is tevens aangesloten bij de overkoepelende alumnivereniging ‘Alumni
Lovanienses’ (zoals LOKO de overkoepelende kringorganisatie is van de verschillende
praesidia, waaronder Crimen).
“What’s in it for me?”: Het lidmaatschap van VALC kost 20€ per jaar (het eerste jaar nadat je
bent afgestudeerd is gratis) en je kan genieten van diverse voordelen, zoals gratis toegang tot
de universiteitsbibliotheken, korting voor diverse activiteiten, je krijgt de campuskrant, de
nieuwsbrief van KU Leuven Alumni opgestuurd, je wordt op de hoogte gehouden van
vacatures in het criminologisch werkveld, enz.
VALC organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, zoals een bezoek aan een criminologisch
relevante organisatie/instelling, een alumnidag, lezingen, en binnenkort ook een ‘alumniprijs’
voor een verdienstelijk criminologisch project.
Minder tastbaar, maar ook nuttig, is dat je je netwerk via de vereniging kunt uitbouwen en
versterken; iets wat in jouw professioneel leven nog goed van pas zal komen. Bovendien
biedt VALC jou de gelegenheid om ex-studiegenoten op regelmatige tijdstippen nog eens te
ontmoeten.
Wil je meer weten over VALC, dan kan je terecht bij de alumniverantwoordelijke van Crimen,
Jens Vandebroek, of bij Stijn Vivijs, coördinator van LINC en secretaris van VALC.
Namens de vereniging en het bestuur wil ik je nog veel plezier en succes wensen in de
komende periode als student en hoop ik je na deze periode te kunnen ontmoeten als lid van de
Vereniging van Afgestudeerde Leuvense Criminologen, of wie weet zelfs als lid van onze
Raad van Bestuur.
Met hartelijke groeten,
Gunther Symons
Voorzitter VALC vzw
Raad van Bestuur VALC vzw: Gunther Symons (voorzitter), Gilbert Remouchamps
(ondervoorzitter), Stijn Vivijs (secretaris), Miran Scheers (penningmeester), em. prof. Frank
Hutsebaut, prof. Stefaan Pleysier, Franky Goossens, Johan Tuerlinckx, Stefan Vermesen en
Jens Vandebroek (alumniverantwoordelijke van Crimen)
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ONTSPANNING
Woordzoeker: Methodologie deel 1 met werkcollege: ontwikkeling van
vraagstelling met in begrip van bronnen: hoorcollege

15

16

FOTOALBUM
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WIST JE DAT …
-

het galabal echt een topfeest was? #creditstocultuur

-

schacht L.D. op datzelfde feest gezoend heeft met twee kerels waaronder praesidiumlid
A.B., terwijl ze een vriend heeft?

-

er verder nog zeker wat gemuild is?

-

en dat de zus van Vincent dat zeker kan beamen (en schacht T.M. ook)?

-

Arno na dat galabal beroofd is op straat?

-

de tickets van Crimen voor de beiaardcantus allemaal uitverkocht waren?

-

de opperhelden Kris Angelov en Naomi Pols daar geshift hebben voor Crimen?

-

door de talrijke en vroege opkomst het verkoopmoment al voorbij was nog voordat deze
officieel van start zou gaan?

-

schacht J.A. na die beiaardcantus in het openbaar op straat heeft gepist?

-

en dat Ike daar een foto van heeft? #wiezoudeschachtzijn

-

het organiseren van de Poppoll al maanden bezig is?

-

er voor die Poppoll vele duo’s zijn die denken dat ze “Leukste duo” gaan winnen?

-

maar iedereen eigenlijk weet dat Lucas en Flor het leukste duo zijn?

-

er voor het eerst een Crimen Career Day werd georganiseerd, die niet alleen heel goed
gelukt was, maar ook nog eens heel nuttig en interessant was?

-

en dat we daar Jens ook de benodigde credits voor moeten geven?

-

er ook voor het eerst een succesvol ‘schachten’weekend georganiseerd werd?

-

de eerstejaars stilletjes aan afscheid mogen beginnen nemen van 43% van hun vrienden?
#studie-efficiëntie

-

Lucas het soms moeilijk heeft en per ongeluk 200 euro afhaalt in plaats van 10?
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-

Caro graag oude vrouwtjes omver loopt op straat?

-

praesidiumlid E.H. aan haar maximum bakken zit?

-

en dat ze tegen twee schachten allebei (F.B. en M.D.S.) zei dat hij beter was dan de ander?

-

de mannen van het praesidium wel eens indirect speeksel met elkaar wisselen via een
tussenpersoon?

-

Lucas als een geit lacht (om helemaal niets)?

-

je een opgevouwen matje aan Naomi haar voeten niet mag degraderen tot “helemaal niets”?

-

de hele kiesploeg het fijn vindt om wakker gemaakt te worden door Arno?

-

Flor, Lara en Jens er geen probleem mee hebben om met drie op een tweepersoonsluchtmatras te ‘slapen’ (en dat Lara de meeste plaats inneemt)? #ZijKunnenAlles #Yolo

-

Glen en Arno meesterlijk goed vlees kunnen barbecueën?

-

twee schachten in de paasvakantie op bedevaart gegaan zijn naar Scherpenheuvel?

-

het praesidium zeer onder de indruk is van Claudia’s originele verhalen op Facebook?

-

er stiekem een paar schachten wel een oogje hebben op Glen (dankzij de striptease)?

-

schacht L.D. Laura Pauwels heeft uitgevraagd en lichtjes is afgewezen?

-

er enorm veel schachten single en ready to mingle zijn? #praesidiumtasttoe

-

schacht R.H. wist-je-datjes heeft ingestuurd ter ontgroening die niet echt goed waren?

-

en dat ze zelfs zei dat er schachten zijn die het praesidium niet leuk vinden?
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