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MAART 

2018 

 

UITGAVE 4 

  

Lieve studentjes, 

 

Het tweede semester is weer begonnen en dit 

houdt in dat Crimen wederom fantastische 

evenementen voor u gecreëerd heeft! 

 

Kijk dus zeer zeker eens in onze agenda en 

als je toch bezig bent, lees dan ook de rest 

van de Crimmax! 

 

Heel het praesidium van Crimen hoopt 

sowieso nog dat de examens van januari 

naar behoren zijn verlopen en dat jullie 

allen met goede moed het tweede semester 

zijn begonnen! 

 

Liefs, 

 

Flor en Lucas 

  

 

Het onderwijsteam van Crimen 

heeft twee interessante lezingen 

gepland die te maken hebben 

met de vluchtelingenkwestie.  

 

De eerste gaat over het asiel- en 

migratiebeleid, gegeven door 

Theo Francken. De tweede gaat 

over ervaringen van een 

vrijwilligster in een 

vluchtelingenorganisatie  

en een vluchteling zelf.  

Zeer interessant dus! 

 

Sla de bladzijde maar snel om! 

 

 

 

Is praesidiumlid Charlotte in 

staat om eindelijk eens iets 

liefs tegen onze praeses te 

zeggen? 

 

Blader snel naar pagina 8! 

CRIMMAX 



 4 

AGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/03: LEZING THEO FRANCKEN 
 

Op 6 maart 2018 organiseert het onderwijsteam van 

Crimen voor de geïnteresseerde studenten een lezing. 

Deze zal gaan over het asiel- en migratiebeleid van Theo 

Francken met criminologische verwijzijng naar de 

behandeling van vreemdelingen en illegalen. 

 

De deuren van PDS 01.30 zullen opengaan om 9:00 en 

om 10:00 vangt de lezing aan. Het betreft een gesloten 

lezing, dus houd het evenement op Facebook in de gaten!  

 

Rugzakken/handtassen strikt verboden! 

Studentenkaart vereist! 

 

06/03: PROVINCIEZUIP 
 

Bewijst Antwerpen wederom dat de parking toch 

echt niet kan drinken? Of misschien toont Vlaams-

Brabant aan dat Antwerpenaren meer zouden 

moeten drinken in plaats van uit hun nek te lullen. 

Misschien toont Limburg dit jaar zelfs dat ze wel 

degelijk in één ding snel zijn. Of zouden West- en 

Oost-Vlaanderen uit een onverwachte hoek komen? 

Kom jouw provincie steunen aankomende dinsdag 

om het allemaal te weten. Eén ding is zeker: er zal 

drank vloeien! 

 

Promo’s: Bier €1 en Kriek €1 

 

09/03: CRIMEN WONDERLIJK GALABAL 
 

Op 9 maart is het weer zover, het chiste evenement van 

het jaar staat weer voor de deur: het galabal! Een 

magische avond vol met knappe mannen en vrouwen, 

heerlijke hapjes en drankjes en wonderlijk veel plezier. 

Deze vindt plaats in De Hoorn, Sluisstraat 79. 

 

Bemachtig zeker op tijd je gouden ticket op het 

secretariaat, zodat je kan genieten van deze avond om 

nooit te vergeten! Houd Facebook in de gaten om de 

openingstijden van dit secretariaat te zien.  
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13/03: GEEN FAK 
 

Deze dinsdagavond geven wij onze Maxim’O af aan 

de lieve studentenkring Diana. Diana’s Bierkoning 

is namelijk weer terug! Met dit jaar ook een 

bierkoningin-editie voor het vrouwelijke geslacht. 

Elk uur wordt voorzien van een lekkere promo of 

leuke activiteit en om de hongerige buikjes te vullen, 

wordt er eten verkocht aan een spotprijsje! 

19/03: LEZING MIGRATIE: 

PERSOONLIJKE GETUIGENISSEN 
 

19 maart heeft het onderwijsteam weer een lezing 

gepland! Deze vindt plaats in DV3 01.13 en zal om 

20u starten. Christine D’Haes, werkende bij SIAL, 

een vluchtelingenorganisatie, staat zelf al heel haar 

leven in de vluchtelingenwerking als vrijwilligster 

en komt vertellen over haar ervaring. De lezing 

wordt vervolledigd met een getuigenis van de 

Afghaanse Omran Barikzai die acht jaar geleden 

naar België immigreerde. Ondertussen studeert hij 

rechten aan de VUB. Zijn verhaal als vluchteling is 

echter nog niet gedaan, want hij heeft nog steeds 

kans om uitgewezen te worden! 

20/03: BEERPONG 
 

Verslaan Lara en Lucas de praeses en de 

cantor opnieuw of zegevieren zij deze 

keer? Het is weer tijd voor een 

beerpongtoernooi! Voor maar 5 euro 

kun je meedoen met het toernooi! 

Rumour has it dat er ook een gratis vat 

wordt gegeven! 

 

Het vindt in de Maxim’O plaats vanaf 

16u. Tot dan, zou ik zeggen! 
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20/03: B FAK 
 

Bier, België, Booze, Beerpong, … Allemaal 

woorden die met een ‘B’ beginnen: net zoals 

Bacardi Razz en Blue Thrill, de promo’s van 

deze fak! Kom ook gerust vroeger langs voor 

ons Beerpong-toernooi waar je van dat 

gouden gerstenat kan drinken en blijf dan ook 

gewoon lekker rondhangen als je ook van die 

andere B’s wilt genieten! Crimen is niet 

verantwoordelijk voor het eventuele 

‘Braken’ na het genot van deze drankjes 

 

Promo’s: Bacardi Razz longdrink (€2) en 

Blue Thrill (€1) 

 

22/03: CRIMEN CAREER DAY 
 

De Crimen Career Day is een jobinfo-avond 

speciaal voor en in teken van onze studenten 

criminologie. Ontdek de mogelijkheden na 

Criminologische Wetenschappen, leer wat onze 

alumni hebben gedaan toen ze hun diploma op 

zak hadden en laat je cv screenen en upgraden 

door het Student Career Center.  

Ook zetten we verschillende alumni, met 

telkens een eigen, verschillend loopbaantraject, 

recht tegenover elkaar in een panelgesprek. Wie 

zijn ze en wat doen ze? Wat hebben ze gehad 

aan hun diploma? Wat hebben ze in hun 

opleiding geleerd wat ze nu nog gebruiken? En 

wat is de rol van een criminoloog in hun sector?  

De Crimen Career Day zou de Crimen 

Career Day niet zijn als we daarna geen 

netwerkreceptie zouden voorzien. Loop met 

gratis cava in de ene hand en een gratis hapje 

in de andere en maak een (in)formeel praatje! 

Benieuwd wie er dit jaar allemaal in het 

panel zit? Houd zeker de Facebookpagina van 

Crimen in de gaten, hier komt binnenkort alle 

info op!  

 

Concreet:  

 CRIMEN CAREER DAY  

 Donderdag 22 maart 2018 – 18u30 

 Aula Zeger van Hee  
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27/03: ESTAFETTE FAK 
 

Het is weer dinsdag, dus dat betekent 

dat het Maxim’O-time is! Het Feest & 

Fak team heeft weer iets leuks bedacht, 

zodat jullie allen zeer zeker komen! 

 

Elk uur zal er een ander drankje of 

shotje als promo fungeren, daarover 

meer informatie op het evenement! 

 

Vanaf 22u: Maxim’OOOOOOOOOO 

28/03: TEMPTATION TD 
 

De sexy griet Merkator en stoere bink Crimen 

gaan op Temptation TD de ultieme relatietest 

aan. Zorgt de zwoele muziek voor een hoger 

testosterongehalte of blijft hij trouw aan die 

Heverleese schone? Genoot zij te veel van de 

25cc aan Stella of ziet hij alleen maar positieve 

beelden op het vuurkamp? Kom het allemaal 

ontdekken op de TD van het jaar in de Fuifzaal 

Albatros vanaf 22u! 

 

Inkom: 

Lid €2,50 / Niet-lid €3 

Line-up en promo’s: TBA 

30/03: FAMILIECANTUS 
 

Naar jaarlijkse traditie organiseert Crimen weer 

een familiecantus waar we onze lieftallige zusjes, 

broertjes, vaders, moeders en dergelijke eens op 

een alcoholische manier op de proef willen 

stellen. Dit doen we in de Waaiberg! 

 

Inschrijven gebeurt, zoals altijd, op het 

secretariaat, dus let op de openingsuren.  

   

Prijs: 

Bier: €11/13 (lid/niet-lid) 

Water/eigen drank: €6/8 (lid/niet-lid) 

 

De familie van leden wordt ook als leden gezien! 
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INTERVIEW MET EEN PRAESIDIUMLID 
 

 

Charlotte Cloetens 

Onderwijs 

 
Lieve Charlotte, wat mooi dat je (zonder echte 

keuzemogelijkheid) mee wilt doen aan ons interview. 

Zou je ons allereerst kunnen vertellen wat je tot nu 

toe van je functie als onderwijs vindt? Valt het mee? 

Valt het tegen? 

 

Heyhey! Ik vind het echt een leuke functie, zeker omdat 

ik zo een leuke mede-onderwijsmaatjes heb. Al heb ik 

het een beetje onderschat qua tijdsinvestering. 

Sommige aspecten van de functie zijn redelijk saai 

(zoals Stura), maar de meeste dingen zijn echt wel interessant.  

 

Je zit nu in je master, weet je al wat de plannen zijn voor volgend jaar?  

 

Ik maak altijd super veel plannen, maar de helft ervan gebeurt nooit. Zo ben ik van plan om 

vrijwilligerswerk te doen in een weeshuis in Ghana, 6 maand te gaan werken in Frankrijk en 

rond te reizen in Azië. Maar eerst ga ik nog 1 of 2 jaartjes bijstuderen. Momenteel twijfel ik 

tussen een postgraduaat Forensisch Onderzoek (als ik bij de politie wil), een master in gender 

en diversiteit, master in sociologie of master in seksuologie. Nog veel keuze, dus ik moet eens 

dringend gaan beslissen!   

 

Hoe zie je jezelf over 10 jaar?  

 

Oeioei, moeilijk vraag! Ik ben geen persoon die een nine to five job wil met een paar kinderen 

en in de zomer met de caravan naar Frankrijk gaat. Ik wil echt een onvoorspelbaar leven, met 

een overvloed aan spanning. Zo lijkt een job bij de special forces, child focus en dergelijke echt 

iets voor mij. Mijn droomhuis is ofwel een gerenoveerde boerderij, ofwel een grote, open loft, 

misschien wel in het buitenland (Italië ofzo), want winter is niet zo mijn ding. 

 

Wat is je grootste angst? 

 

Hoogtevrees! Nog eens dank u aan het hoogpraesidium van vorig jaar die besliste om als 

activiteit op het praesidiumweekend te gaan bergbeklimmen en rappel te doen. Ik ben bijna 

gestorven van de angst (net als bijna alle vrouwelijke praesidiumleden).  

 

Zou je iets liefs tegen onze praeses willen zeggen?  

 

Hmm iets liefs tegen Glen? Dat is moeilijk. Wij hebben namelijk een haat-liefde relatie. We 

hebben er beide onze hobby van gemaakt om elkaar constant uit te maken en uit te lachen. Dus 

iets vriendelijk zeggen tegen Glen, ligt nogal uit mijn comfortzone… Maar ik zal toch een 

poging doen: “liefste Glenie, ondanks het feit dat ik u altijd uitlach, vind ik u toch een 

fantastische praeses en een super goeie vriend! Ik kijk uit naar de rest van het semester, groetjes 

Charlottie” 
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Je smeert je wangen elke ochtend in met choco – OF – je matras is een gigantisch stuk 

brie 

 

Ooh, ik ga sowieso voor de choco, zeker als het Nutella is. Ik krijg echt kotsneigingen als ik 

kaas ruik, dus slapen op stinkkaas is zeker geen optie. En choco op uw wangen kan ook echt 

een voordeel zijn, altijd een reserveopslag eten bij de hand. 

 

Je moet van al je afval een foto plaatsen op Instagram – OF – als je je verwarming aanzet 

gaat er een sirene af 

 

Haha dat is een moeilijke… Ik ga dan toch voor het tweede gaan. Ik zet mijn verwarming toch 

niet zo vaak aan, ik probeer een beetje aan het milieu te denken. En ik stoor mij aan mensen 

die super vaak foto’s delen op Instagram, dus ik ben zelf niet van plan om dat te doen. 

 

Je partner wordt pornoacteur – OF – je partner voelt altijd koud aan 

 

Haha amai, dan ga ik toch voor het tweede. Ik zou het precies niet zo leuk vinden mocht mijn 

vriend seks hebben met andere miekes, daar ben ik net iets te jaloers voor. En dat tweede valt 

wel mee, ik warm hem dan wel op! 

 

Je moet al je eten zo sensueel mogelijk opeten – OF – je moet het geluid nabootsen van elk 

dier dat je ziet 

 

Dierengeluiden nabootsen. Dat doe ik toch al net iets te vaak dus daar heb ik geen probleem 

mee! 

 

We willen nog graag een geheimpje van je weten. Wat is iets wat de meeste mensen nog 

niet van jou weten? 

 

Haha over het algemeen ben ik een open boek, maar ik heb toch één gênant geheimpje dat niet 

zoveel mensen weten. Vorige zomer op Pukkelpop hadden mijn vrienden en ik de 3de avond 

stevig wat wijntjes en sangria gedronken. We stonden goed zattekes te dansen aan de main 

stage, ik denk op Bastille (zoals ik al zei, nogal veel wijntjes dus ik weet het niet meer zo goed). 

Op een bepaald moment moest ik heel dringend plassen, dus ik ga naar de toiletten naast de 

main stage. Uiteraard stond daar gigantisch veel volk. Na 20 minuten in de wachtrij te staan 

was het bijna aan mij, maar ik kon mij geen minuut meer inhouden… Ikke dus in mijn broek 

geplast. Gelukkig was het donker en heeft niemand dat gezien (hopelijk). Het feestje was dus 

afgelopen, ikke terug naar de camping.  

 

Zo, het vragenvuur is voorbij. Uiteraard mag jij nu 

kiezen wie er in de volgende editie van de Crimmax aan 

de beurt is. Wie zou jij willen nomineren?  

 

Fien! En ik zou graag weten welke scène van Het eiland 

zij de beste vindt! 

 

NEXT EDITION: 

 

Fien Coenen 

EJW en Sport 
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GRIJP JE KANS EN NEEM DEEL  

AAN EEN REFLECTIEGESPREK OVER  

DE KWALITEIT VAN JE OPLEIDING! 
 

 

In het kader van COBRA (de interne kwaliteitszorgmethode van KU Leuven) vinden 

binnenkort heel wat gesprekken plaats over de kwaliteit van de opleidingen aan onze faculteit. 

COBRA vindt altijd plaats in dialoog met alle stakeholders van de universiteit, beginnend bij 

de meest belangrijke actoren: de studenten. De gesprekken vinden plaats onder studenten 

onderling, en worden gemodereerd door een student (meestal studentenvertegenwoordiger of 

jaarverantwoordelijke). 

De deelnemers aan de gesprekken worden at random geselecteerd uit de studentengroep van 

de opleiding aan de hand van selectiecriteria die de opleiding bepaalt. Er vinden gelijkaardige 

gesprekken plaats met docenten en onderwijsverstrekkende medewerkers. De uitkomsten 

van die gesprekken worden in de vorm van verslagen besproken op de onderwijscommissie 

van de opleiding, in aanwezigheid van studentenvertegenwoordigers. De uitkomst van dat 

gesprek op niveau van de opleiding wordt dan weer doorgestuurd naar het facultaire en 

vervolgens universiteitsbrede niveau.  

Binnen de context van kwaliteitsverbetering van de opleidingen is jouw mening erg 

gewaardeerd. Ontvang je binnenkort een uitnodiging om het gesprek aan te gaan over de 

kwaliteit van je opleiding, aarzel dan zeker niet en ga hierop in! Op die manier kan je 

meewerken aan de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs aan KU Leuven. 

 

Een belangrijk principe van COBRA is de transparantie over de kwaliteit van opleidingen en 

de manier waarop KU Leuven en de faculteit voor die kwaliteit zorgt. Daarom worden de 

uitkomsten van de kwaliteitsontwikkeling van onderwijs verzameld op de website 

kwaliteitsrapportering. De website kwaliteitsrapportering is een onderdeel van het 

kwaliteitszorgportaal, hier kan je alle informatie over onderwijskwaliteit gebundeld vinden. 
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DE DO’S EN DON’TS VAN HET GALABALSEIZOEN 

 

 
Het begin van het tweede semester brengt veel mooie dingen met zich mee: de verschrikkelijke 

examenperiode is achter de rug, de lente loert om de hoek en alle Leuvense Kringen steken de 

handen uit de mouwen om een geweldig galabal te organiseren. Aangezien de wereld van het 

bal niet steeds erg dicht aansluit bij die van de gemiddelde student, doen wij ons best om jou 

doorheen deze prachtige tijd te gidsen. Zeg vaarwel aan pijnlijke voeten en balkaters met deze 

tips! 

 

 

 

DO DON’T 

• Koop je tickets voor zowel jezelf als je 

date ruim op voorhand, zo voorkom je 

de onvermijdelijke schaamte dat jij de 

enige bent van je vriendengroep die 

thuis zit te huilen terwijl de rest zich 

doodamuseert in veel te mooie kleren 

• Vraag nooit iemand mee uit uit 

medelijden of schaamte, dit loopt 

nooit goed af. (bron: anoniem) 

 

 

• Neem extra schoenen mee! Dit geldt 

voor zowel de dames als de heren. 

Geklede schoenen en hoge hakken 

staan niet bekend om hun comfort en 

de meeste galabals hebben een 

vestiaire om je sneakers voor achteraf 

te bewaren 

• Indien je meerdere bals wilt gaan 

verkennen, probeer dan niet de 

thema’s om te wisselen. Niets is zo 

awkward als gemaskerd aankomen op 

een bal met een totaal verschillend 

thema. You have been warned… 

• Neem genoeg cash geld mee. Op het 

begin van de avond lijkt een paar euro 

vaak genoeg aangezien je eigenlijk nog 

aan het bekomen bent van de kater van 

het vorige bal, maar naarmate de avond 

vordert zal de drang naar meer 

gekleurd papier groter worden, en 

geldautomaten zijn vaak niet voor 

handen. 

• Hoewel het zeer belangrijk is om er 

geweldig uit te zien op een magische 

avond als deze, is het toch niet steeds 

slim om de geërfde schoenen van je 

grootvader of je mooiste kleedje te 

dragen. Elke jaar verliest menig 

student zich in zijn drang naar 

gerstenat of bruisende wijn, en in dit 

proces gaat er al eens een kledingstuk 

zoek of kapot. 

 

 

 

 

 

 

Vergeet zeker je ticket niet!  
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HOE GA IK OM MET SLECHTE RESULTATEN? 

 
STAP 1: ONTKENNING 

 
Een eerste stap om om te gaan met teleurstelling, in dit geval in verband met je punten, is 

ontkenning. Wij, gediplomeerd therapeuten, raden dan ook aan om gewoon niet naar je punten 

te kijken. Zolang je niet kijkt, bestaat het probleem niet en hoef je je dus ook helemaal nergens 

zorgen over te maken! 

 

STAP 2: WOEDE 
 

Wanneer je uiteindelijk toch besloten hebt om je studievoortgangsdossier te bekijken en jammer 

genoeg eerst een melding moest wegklikken met info over het studiepuntenbeleid van de KU 

Leuven, waren je resultaten waarschijnlijk niet om over naar huis te schrijven. Wees niet 

gevreesd, er is een makkelijke oplossing: woede. Vervloek Toledo, maak uw docenten uit voor 

machtsmisbruikende, zelfingenomen, autoritaire narcisten en maak iets kapot, liefst iets met het 

logo van onze geliefde universiteit op. Je zal je op slag beter voelen! 

 

STAP 3: ONDERHANDELEN 

 
Aangezien u nog steeds aan het lezen bent, ga ik ervan uit dat de vorige twee stappen nog niet 

voldoende waren om de punten achter je te laten liggen. De volgende logische stap is het 

aanvechten van je resultaten. De examencommissie is een helse plek, waar je liever niet naartoe 

gaat. Je succes vergroten kan steeds door het verzinnen van een diep verscholen studiestoornis. 

Indien het aanvechten van je examenresultaten misschien toch iets te extreem is, aangezien je 

diep vanbinnen wel beseft dat je falen aan jezelf te wijten is, kan je zoals velen een afspraak 

maken met je studietrajectbegeleider. Deze zal je op weg helpen met nuttige tips en tricks en je 

naar alle waarschijnlijkheid aanraden om enkele studiepunten minder op te nemen in dit 

semester. Aangezien u eigenwijs bent, zal u hier allicht niet op ingaan. 

 
STAP 4: DEPRESSIE 

 
Na het uitvoeren van de volgende stappen ben je tot de conclusie gekomen dat er niets anders 

op zit dan heel veel wenen. Hoewel je weet dat dit niets zal veranderen aan je resultaten of aan 

je verworven studiepunten, doet het toch goed. Het is belangrijk om te weten dat deze stap 

steeds tijdelijk is. Voordat u het weet, is het jaar weer helemaal op gang en ben je in je oude 

gewoontes hervallen, ondanks je aan jezelf had gezworen dat je dit semester anders zou 

aanpakken. Blijf sterk en worstel jezelf doorheen de stap depressie, want de toekomst is 

rooskleurig! 

 

STAP 5: ACCEPTATIE 

 
Het leven hier in Leuven komt geleidelijk aan weer op gang, en dat betekent ook dat er terug 

uitgegaan wordt. Trek je dansschoenen en je stoute broek aan en na enkele liters gefermenteerde 

druiven of aardappelen (lees: wijn en wodka) zijn de zorgen alweer lang vergeten. Je houdt 

misschien wel vol dat je het dit semester beter zal doen, maar toch plan je best geen vakantie in 

de maanden augustus en september! Alvast allemaal heel veel succes met de volgende 

examenperiodes! 
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FOTOSPECIAL: INKIJK IN HET LEVEN VAN GLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Glen loopt met een stok Glen wijst omhoog 

Glen is een poesje Glen kijkt bedrukt 

Glen kijkt bedroefd  Glen ontmoet zijn petekindjes 
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• Crimen tijdens de blok populair was op KU Leuven Confessions 2.0? 

 

• de leden van de CuDi een bende marginalen zijn als ze zat zijn? #nuchtereigenlijkook 

 

• de burning shots in de Maxim’O letterlijk BURNING shots zijn? 

 

• en dat er diehards binnen het praesidium zijn die de hele lijst burning shots easy in een (half) 

uur wegwerken? #laterhaddenzedaarechterveelspijtvan 

 

• er groepjes flink lenig waren tijdens Twister op de peter-en-meteravond? 

 

• op die avond Uno Extreme zo extreem is dat het sneller vriendschappen kapotmaakt dan 

Monopoly? 

 

• dat er dit academiejaar geen cantus van Crimen met een kerstthema was, maar dat 

praesidiumlid L.R. voor genoeg kerstsfeer zorgde op de Winds of Winter-cantus omdat zij 

dacht van wel en daarom kerst-vrije versies en kerstkledij had voorbereid? 

 

• sommige mensen (aka L.D.) cantussen verpesten door op tafels te slaan? 

 

• de Maxim’O in het donker ook leuk is? 

 

• maar dat de middelbare scholieren het blijkbaar supermoeilijk vinden om te beslissen of ze nu 

wel of niet op de dansvloer willen staan? 

 

• de criminologie studenten uit Gent het hier zo leuk vonden op de 90’s cantus dat er iemand 

van hun dan maar had besloten om te blijven slapen? Klein detail, dit was wel bij de politie 

 

• Seppe van VRG niet enkel de meisjes van Crimen leuk vindt? 

 

• sommige praesidiumleden het leuk vinden om al op de voordrink te muilen? 

 

• praesidiumlid L.V.G. wodkaflessen als waterkan gebruikt? 

 

• praesidiumlid S.S. draken pakt? #guldendrakenvolgenshem 

 

• ditzelfde praesidiumlid zijn lint heeft gewassen en er na x aantal jaar pas achter kwam dat dat 

eigenlijk niet mag volgens de traditie? 

 

• praesidiumlid K.V.V. een snoeppapierverslaving heeft? 

 

• praesidiumlid E.H. patatjes probeerde te frituren door olijfolie in een waterkoker te doen? 

 

WIST JE DAT … 
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• praesidiumlid L.V.G. niet altijd even duidelijk de praeses kan onderscheiden van andere kerels 

met zwarte truien en kort blond haar? #mostawkwardmomentofmylife 

 

• een anoniem praesidiumlid tijdens het bellen met haar ouders haar sigaret zo zacht mogelijk 

aansteekt om te vermijden dat haar ouders erachter komen dat ze rookt? 

 

• praesidiumlid S.S. zijn eigen onderbroeken niet kan kopen? 

 

• praesidiumlid A.B. de hele maand maart haar leven als student criminologie, cultuur bij 

Crimen, en tapper bij HdR via selfies op Instagram met de wereld gaat delen? Allemaal volgen 

geblazen dus! 

 

• praesidiumleden L.S. en L.V.G. beduidend beter waren in beerpong dan onze praeses en 

cantor? #revancheopdinsdag20maart #komtdatzienkomtdatzien 

 

• praesidiumlid S.C.P. wel eens nogal extravagant kan dansen in de Maxim’O? 

 

• praesidiumlid A.B. niet altijd eerlijk is over zijn bakken? 

 

• praesidiumlid L.V.G. zo zat met Nieuwjaar was dat hij tijdens een drie uur durende nachtrust 

per ongeluk drie uur live was gegaan op Instagram? #geenideeofiemandhetheeftgezien 

 

• IJsland en Hamburg volgens praesidiumlid E.H. steden en provincies in Nederland zijn? 

 

• schacht R.V.B. het lef had zijn schachtenlint aan zijn rechterschouder te dragen? 

 

• een andere schacht criminologie studeert omdat hij graag eens met een zwaailicht op een 

kruispunt wilt staan? #followyourdreams 

 

• weer een andere schacht 20 euro heeft uitgegeven aan de Flügelmuts die in de Maxim’O hing? 

 

• nog een andere schacht een 209 wilt uitvoeren bij iemand van het praesidium? 
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