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V O O R W O O R D  

 

Beste Crimi’s, de tijd vliegt –jammer genoeg- . De examens sluipen stilletjes 

aan dichterbij, alsook de stress. De kans dat u achterloopt op het grootste 

deel van uw vakken is reëel, maar laat u niet ontmoedigen! Sterker nog, 

Crimen heeft voor de komende weken weer een hoop activiteiten gepland die 

voor wat afleiding kunnen zorgen! Zo zijn er de wekelijkse fakavonden, de 

pasta- avond, … 

In deze editie van de Crimmax doet Prof. S. Parmentier een boekje open over 

zijn eigen studententijd. Lees het interview op p. 12 en wie weet haal je wel 

inspiratie voor je eigen studies uit zijn verhalen. Voor zij die nog niet aan 

studeren denken en zich liever eerst nog wat ontspannen,  kunnen terecht 

vanaf p21 waar Niels jullie graag vertelt wat je moet doen om een betere 

drinker te worden.  

Vergeet ook zeker geen bloed te geven deze week! Je doet er mensen een 

groot plezier mee!  

 

Er zijn ook nog altijd plaatsen vrij voor de skireis, dus voor wie tijdens de 

lesvrije week nog niets te doen heeft…  

 

Groetjes  

De redactie 
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A G E N D A  

 

Dinsdag 18/11  Vettigen Ice-Tea Fak  

 

 

De naam van deze fakavond is misschien niet zo origineel, maar het feestje zal 

des te groter zijn! Jullie zijn dan ook allemaal van harte uitgenodigd om er 

samen met ons nog eens in te vliegen zoals geen enkele andere 

studentenkring dat kan. Haal die dansbenen alvast uit de kast en bereid je 

voor op een heerlijke promo, de Appeljenever Ice-Tea zal namelijk 

verkrijgbaar zijn voor maar €3! Be there or be square. 

 

 

Dinsdag 25/11  Suit -up fak 

 

Op 25 november is het nog eens tijd om lekker decadent te doen! Heren, trek 

jullie beste kostuum alvast aan en dames, haal jullie mooiste kleedje uit de 

kast want de dresscode is gala. Om er voor te zorgen dat iedereen een beetje 

in thema blijft zullen de promo's ook enkel geldig zijn voor mensen die gala 

gekleed zijn, vergeet je dus zeker niet op je best te kleden! In ruil bieden wij 

jullie passende promo's aan! Witte wijn zal te verkrijgen zijn aan €2,5 en 

voor een glas cava betalen jullie maar €3. Tijd om met z'n allen de beste 

dansmoves nog eens boven te halen en er een stevig feestje van te maken! 
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Woensdag 26/11  Pasta-avond 

 

 

 

Naar jaarlijkse traditie organiseert Crimen een pasta-avond waar jullie naar 

hartenlust van verschillende overheerlijke Italiaanse smaken kunnen genieten. 

Dit (vr)eetfestijn zal doorgaan in het zaaltje Pangaea (dit is vlakbij Max 

Weber) waar we jullie op jullie wenken zullen bedienen zodat erna de avond 

met een stevige laag op de maag kan worden verder gezet. De eerste shift zal 

aanvangen om 18:00u, voor de late eters voorzien we een tweede shift om 

20:00u 

Praktisch:  

• Prijs?  €6 (met mogelijkheid tot extra bord €2) 

• Pasta’s in aanbieding: spaghetti, penne, tortellini (gevuld met spinazie), 

farfalle 

• Sauzen: bolognaise, kaassaus, carbonara, arrabiata (= vegetarisch) 

• Dessert: Tiramisu en Chocomousse aan €1  

 

• Inschrijven → elien.van.loon@icloud.com (vermeld hierbij wanneer je 

wilt komen en wat je wilt eten)  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:elien.van.loon@icloud.com
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Dinsag 2/12   Sinterklaasfak 

 

 

De stoomboot nadert ons land en brengt de goede, brave Sint met zich mee! 

Voor hij pakjes begint rond te brengen heeft hij nog een gaatje in zijn agenda 

kunnen vinden om op dinsdag 2 december even binnen te springen op onze 

fakavond. Als jij braaf bent geweest heeft hij misschien wel wat lekkers voor 

je bij.. Daarnaast heeft de Sint er voor gezorgd dat er longdrinks 

wafeljenever en speculaasjenever verkrijgbaar zullen zijn voor maar 

€2,5. Voor shotjes geldt 4+1 gratis, kom dus zeker op de foto met onze 

goede man en bouw met ons een feestje van jewelste! 

 

Dinsdag 9/12   Tequila Tuesday Fak 

 

Het einde van het semester nadert maar wij hebben één van de betere 

promo's speciaal voor jullie opzij gehouden tot nu, geen enkel excuus dus om 

niet aanwezig te zijn want op Crimen's Tequila Tuesday-fak zal er heel de 

avond lang tequila te verkrijgen zijn voor maar €1! You're gonna be drunk 

and you're gonna have fun. Smeer benen en kelen dus alvast in en kom er 

samen met ons zo'n feestje van maken dat je de tequila-kater er graag bij 

neemt. Be there or be square! 

 

 

 



7 
 

C I T Y L I F E  
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O P R O E P !   

 

BLOEDSERIEUS 

Beste donoren, bijna-donoren en overige bloedvrienden, 

 

We zijn het ondertussen alweer gewoon in Leuven, hoog tijd dus voor een 

nieuwe uitdaging! Er zijn elke dag mensen, die bloed nodig hebben, maar 

jammer genoeg zijn er te weinig mensen die hun bloed doneren. Men moet er 

te ver voor rijden of men heeft te weinig tijd of het is saai om alleen te gaan... 

Nochtans kan iedereen wel een beetje missen en is het van groot belang. 

Daarom gaan we het u gemakkelijk maken. Een week lang kan je dichtbij je 

campus bloed komen geven en kan je ’s avonds genieten van onze toffe 

avondactiviteiten. Breng ook al je vrienden mee! Zo wordt het wachten veel 

leuker en kunnen we samen het record donoren van vorig jaar proberen te 

verbreken! 

 

Dus haast je tussen maandag 17 en donderdag 20 november naar:De 

Universiteitshallen van 11u tot 15u en van 16u tot 20u op maandag en 

dinsdag of naar het Gymnasium van 11u tot 15u en van 16u tot 20u op 

woensdag en donderdag! Bovendien is het Bloedtransfusiecentrum op 

Gasthuisberg de hele Bloedserieusweek open van 8u30 tot 20u! We vragen 

wel om op voorhand een afspraak te maken via www.bloedserieus.be. Je zal 

hierdoor met een glimlach buiten wandelen want je hoeft geen uren meer aan 

te schuiven, voordat het je beurt is.   

 

Op deze website vind  je ook alle info omtrent de voorwaarden om 

bloed/plasma te mogen geven, maar aarzel zeker niet om bij onduidelijkheden 

het Rode Kruis te  contacteren via bloed@rodekruis.be of op 016/31.61.61. Je 

vindt ons eveneens op Facebook als ‘Bloedserieus Leuven’. Hopelijk vind je de 

tijd om langs te komen, maar als het niet zou lukken: voel je vrij om op 

eender welk moment buiten de Bloedserieusweek het Bloedtransfusiecentrum 

te bezoeken! 

 

Al onze donoren worden ook verwend met leuke avondactiviteiten en een 

gratis goodiebag vol fantastische spullen! 

Zo kan je op maandagavond deelnemen aan onze bloody-quiz @ alma 3. 

Trommel je (slimste?) vrienden op en maak kans op schitterende prijzen! Op 

voorhand inschrijven is een must. (zie facebookevenement voor meer info) 
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Dinsdagavond draaien we om 21u (deuren 20u45) de film ‘’Het vonnis” @ 

Auditorium Jean Monnet, (gratis voor iedereen).   

Op woensdag gaan we een iets luchtigere toer op met een comedyoptreden 

van Preparee en Gunther Lamoot om 21u (deuren 20u45) @ Auditorium Jean 

Monnet (Parkstraat 51, Leuven) (bloedgevers: gratis, anderen: 10 euro). 

En op donderdagavond sluiten we de week af met Boombal om 21u  

@Universiteitshallen (bloedgevers gratis, anderen: 10 euro). 

 

Bloody friends, be there or be square! 

 

Kom bloed geven! Elke druppel telt 

 

Het Bloedserieusteam 
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S K I R E I S  

Zoals elk jaar organiseert Crimen een skireis tijdens de lesvrije week. Dit jaar 

zal de reis doorgaan van 30 januari tot 8 februari in Les Deux Alpes. Les 

Deux Alpes heeft weinig introductie nodig. Het is ondertussen een 

gevestigde waarde in ons aanbod en hyper populair bij Skikotters. Het 

centrum is vergelijkbaar met een bruisende studentenstad maar dan gelegen 

op 1650m hoogte. Het skigebied biedt zo’n 220km aan magnifieke pistes en 

een gletsjer op 3200m hoogte. Daag je vrienden uit in het alom bekende 

Snow Park van Les Deux Alpes! Half Pipes en Super Pipes, Big Airs, Rail Parks, 

Easy en Pro runs, Park 3200 has it all! Les Deux Alpes kon dan ook onmogelijk 

ontbreken in het aanbod van het Freestyle thema! 

 

We zullen verblijven in Résidence Le Flocon d’Or. Tijdens ons verblijf 

kunnen we genieten van een 

uitgebreide broodjesservice (al 

ontbijt) en toegang tot WiFi. 

Ook de locatie is nagenoeg 

perfect! Het verblijf is gelegen 

naast de skipiste en op 

wandelafstand van het centrum 

(lees: feestjes).  

 

 

Praktisch: 

  

Crimen kan deze geweldige reis aanbieden aan €439. Wie geen skipas wenst, 

kan uiteraard goedkoper vertrekken aan €349. Wat zit er nu allemaal in de 

prijs inbegrepen?  

 

• Vervoer (heen en terug) 

• Verblijf 

• Skipas van 6dagen (optie mogelijk voor 7 of 8 dagen) 

• Après-Ski Skikot én Crimen (plus enkele activiteiten zoals beerpong) 
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• Gratis Skikot T- shirt 

• Gratis vaten 

 

• GEEN skimateriaal!! 

 

Inschrijven kan via het online event van Crimen skireis. Hier zal een link te 

vinden zijn waar jullie je kunnen inschrijven.  

https://www.facebook.com/events/675764199181760/?fref=ts    

 

Voor verdere vragen kan je altijd terecht bij Skireis@crimen.be  Ook de leden 

van het praesidium zullen maar al te graag jullie vragen beantwoorden als je 

hen erover aanspreekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/675764199181760/?fref=ts
mailto:Skireis@crimen.be
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www.law.kuleuven.be 

I N T E R V I E W :  D E  S T U D E N T E NT I J D  V A N  
P R O F .  D R .  S T E P H A N  P A R M E N T I E R  

 

Als het voor u oké is, had ik u graag 

een paar vragen gesteld over uw 

studentenleven. Ik heb zelf al wat 

research gedaan naar wat u heeft 

gestudeerd en dat is wel een 

serieuze lijst. U heeft duidelijk extra 

lang willen genieten van uw 

studentenleven, vermoed ik dan. 

Men zegt vaak dat de studententijd, 

de beste tijd van uw leven is, maar 

heeft u dat ook zo ervaren?  

Ik zou onmiddellijk ‘ja’ zeggen. Ik was 

een student die eigenlijk genoot van 

studeren. Ik wou me niet graag tevreden 

stellen met de klassieke antwoorden op 

vragen maar heb altijd gezocht naar 

bijkomende perspectieven. Ik ben 

begonnen in rechten, maar dan ben ik vrij 

snel naar sociologie over gegaan. Ik heb 

rechten wel afgewerkt, maar ik ben 

beginnen combineren vanaf het 3e jaar met politieke wetenschappen en 

sociologie. Dat was soms wel vrij stevig, eerlijk gezegd. In eerste zit examens 

voor rechten afleggen en dan in tweede zit andere examens dus je hebt niet 

veel vakantie natuurlijk. Maar dus in die zin heb ik daar van genoten want ik 

wilde heel veel weten en nieuwe dingen ontdekken. Vandaar dat ik in de les 

soms het grapje maak van ‘uw honger en dorst naar kennis’. Ik bedoel dat 

echt wel zo, ik denk dat het een fantastisch voorrecht is om een periode in je 

leven te hebben dat je met niets anders mag bezig zijn dan je eigen te  

ontwikkelen, je kennis te vergroten, je vaardigheden te  vergroten en dat dan 

nog kunnen doen binnen een jeugdige en dynamische context. Dat is 

fantastisch geschenk dat de samenleving bied aan jongen mensen. Het is ooit 

anders geweest. Dus ik denk dat we dat met 2 handen moeten aangrijpen en 

dat het daarom ook zo belangrijk is dat die toegang tot het hoger onderwijs 

om die redelijk open te houden.   
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Dat zijn dan vooral de studies. Heeft u ook genoten van het 

uitgaansleven en alles dat daar bij komt kijken?  

Zeker! Ik ben niet iemand geweest die altijd achter zijn boeken zat. Ik kom uit 

het Gentse en heb mijn kandidatuur van rechten in Gent gedaan. Toen 

woonden wij niet zover van de universiteit dus dat was een heel andere 

ervaring natuurlijk. Toen had ik niet zoveel kans om veel en vaak uit te gaan. 

Toen ik naar Leuven kwam ging er eigenlijk een hele wereld voor mij open. De 

openheid die deze universiteit uitstraalde was veel groter dan diegene die ik 

kende in Gent. Ik heb altijd geprobeerd heel open naar dingen te kijken. In die 

zin was Leuven een verademing want ik heb hier heel veel ontdekt. In het 

derde jaar ben ik in een gemeenschapshuis gegaan en dat was de tijd van ons 

leven. Elke week hing er een papiertje uit wie ging koken die dag  en wie ging 

mee-eten.  Dan moesten 2 mensen boodschappen doen en iets prepareren 

dat niet veel mocht kosten. Dat was fantastisch, die sfeer die er rond hing. We 

deden heel veel dingen samen. We gingen ook samen voetbal kijken en 

samen naar de Alma tijdens de examens. Die vriendschap is ook gebleven. Wij 

komen nu nog elke oudjaar samen met de oud kotgenoten en ook elke 2 jaar 

doen we een activiteit samen. 

Het is dan vriendschap voor het leven geweest?  

Absoluut! Meer zelfs, ik heb er zelfs mijn vrouw leren kennen. Zij komt uit 

West Vlaanderen en zij studeerde, hou je vast, criminologie. Uiteindelijk geef 

ik dan les in de opleiding die zij gevolgd heeft zonder het zelf gestudeerd te 

hebben. Dat is een beetje vreemd voor de studenten die zich afvragen wat ik 

hier dan kom doen maar ik benadruk natuurlijk altijd vanuit de sociologie.  

In welke cafés was u toen in de tijd geregeld te vinden?  

Er waren 2 cafés waar ik geregeld zat en die nog altijd bestaan. Wat nu de 

Quasimodo is, was vroeger De Geus. Daar gingen we vaak spaghetti eten. 

Simpel, maar die was super, de beste van Leuven denk ik. Wat we ook vaak 

deden met onze kotgenoten was naar voetbal gaan kijken in zo één van die 

vreemde cafés aan het station, Den Oude Tijd. Loop er eens langs, je gaat 

zeggen: wat een marginaal café is dat hier. Daar zitten de mensen om 10 ’s 

morgens al achter hun pint. Dat was echt zo’n volkscafé maar als student 

vonden we dat super. En op avonden van voetbal gingen we daar kijken en 

dat was ambiance. Je gaat mij tijdens wereldkampioenschappen nog wel in 

Leuvense cafés vinden naar het voetbal aan het kijken. 
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U heeft op kot gezeten zegt u, zat u dan misschien ook in een 

studentenvereniging?  

Ik ben nooit lid geweest van een echte studentenvereniging, met die petten 

en die linten enzo. Politika bestond al wel, maar daarbij ben ik nooit sterk 

betrokken geweest. Ik ging wel eens naar activiteiten, heb wel eens een 

cantus meegepikt maar wat ik vooral deed was eigenlijk naar 

informatieavonden gaan.   

Zijn er grote verschillen geweest tussen toen u vroeger studeerde en 

hoe het nu is, op vlak van manier van denken?  

De tijd waarin ik studeerde was de uitloper van het communistische regime 

van de sovjet unie. En ik denk dat dat onze generatie sterk heeft beïnvloed. 

Het was ondenkbaar voor ons dat het ijzeren gordijn ooit zou vallen. Toen dat 

toch zo snel gebeurde was iedereen enorm verbaasd. Het is een heel vreemde 

gebeurtenis geweest. Iets dat daar ook bij hoort is de dreiging van de 

atoomwapens. Dat heeft denk ik wel veel invloed gehad op onze manier van 

denken. Het idee dat je wel beseft dat je veel vrijheid geniet en geluk hebt dat 

je kan studeren maar toch was er altijd ergens die wolk van dreiging die over 

je hangt. De lucht was nooit blauw in die periode. 

Het idee dat we geluk hebben dat we mogen studeren is stilaan toch 

verwaterd?   

Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet het gevoel had dat de meesten daar van 

wakker lagen in mijn tijd. Het was vooral mijn eigen denktrance. Ik verwijt 

mensen dat ook niet, maar bijvoorbeeld op momenten zoals deze, waarop het 

inschrijvingsgeld zal verhogen, is het een goed moment om daar over na te 

denken. Er zijn landen waar studeren nog goedkoper is, er zijn landen waar 

het duurder is en landen waar het veel duurder is, zoals in de VS. Ik heb daar 

ook gestudeerd, in Minnesota, en gelukkig had ik een beurs want ik kon dat 

onmogelijk betalen.  Dat waren bedragen die we bijna niet kunnen uitspreken 

omdat ze zo hoog liggen. Het is goed om bewust te zijn dat de samenleving 

heel veel investeert in hoger onderwijs.  

Zijn er opvallende verschillen tussen de studies van nu en toen? 

Qua studies is er veel veranderd.  De structuur was het helemaal anders. Wij 

hadden cursussen die door heel het jaar liepen. De kans om wat rustiger na te 

denken en om dingen te verwerken was veel groter. Natuurlijk, de zittijd was 

wel zwaarder. Je had dan echt 5 à 6 weken examentijd om 10 vakken te leren. 

Het kwam eigenlijk op overleven. Want veel mensen waren intellectueel 

perfect in staat maar konden het fysiek niet opbrengen. Dat is nu denk ik iets 

makkelijker. Anderzijds is het nadeel dat je veel sneller moet verwerken en 
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niet alle vakken lenen zich daartoe. Ik denk dat het studentenleven daar wel 

door geaffecteerd wordt. Als er in januari examens zijn, kan je in december 

niet veel meer doen behalve studeren. Vanaf november eigenlijk al. In onze 

tijd was dat ondenkbaar. Letterlijk niemand deed iets tot februari. Tot februari 

kon je je absoluut permitteren om het een beetje bij te houden maar voor de 

rest niet veel te doen.  

U bent dus zowel student geweest in België als in Amerika. Zit er een 

groot verschil tussen de 2 soorten levens?  

Ja enorm, het is eigenlijk niet te vergelijken. Eerst en vooral, denk ik dat het 

verschil tussen de VS en Europa op zich al enorm groot is qua samenleving. 

Wat mij opviel vooral die eerste paar weken, is dat alle clichés die wij van 

Amerikanen zeggen waar zijn. Ze zijn oppervlakkig, ze zijn dikwijls 

volumineuzer, ze kijken permanent naar tv en zitten chips te eten. Maar het 

omgekeerd is ook waar. Ze hebben een enorme  veerkracht, veel sterker dan 

die van ons. Wij waren wel verbaast om zoveel mensen te zien bedelen en te 

rommelen in vuilnisbakken terwijl we dat in Europa nauwelijks zagen. Er was 

een grote ongelijkheid. Nu heeft men het daar als een soort levensfilosofie 

aangenomen, dat ongelijkheid de stand der dingen is en gelijkheid de 

uitzondering. Dat reflecteert zich ook op het studentenleven. Amerikanen 

moeten al veel inschrijvingsgeld betalen om te mogen studeren. Dus zij willen 

ook waar voor hun geld. Ze zullen daar niet te laat komen of colleges 

overslaan. Amerikaanse studenten werken ook vaak omdat ze een deel van 

hun studies moeten bijdragen. Ze deden er vaak ook langer over om af te 

studeren omdat die financiële input ieder keer moest gegeven worden. 

Anderzijds heb ik zelf wel geluk gehad. Het eerste jaar zat ik in een 

studentenresidentie waar we onze kamer moesten delen. Ik had dat nog nooit 

gedaan in mijn leven en dat was heel moeilijk. Want letterlijk, dan woon je 

met 2 mensen samen in een 

kleine ruimte. Mijn eerste 

‘roommate’ kwam uit Zuid 

Korea, dus dat was ook even 

wennen aan de culturele 

verschillen. Hij stond altijd 

vroeg op terwijl ik helemaal 

geen ochtendpersoon ben. Hij 

ging dan ook vroeg slapen, en 

ik was meer een 

avondpersoon. Kleine dingen, 

maar als je in een kleine 

kamer woont en leeft en je hebt niets anders, want dat is tijdelijk je thuis, is 

dat toch wel even aanpassen. Maar het is gelukt, zelfs meer dan dat, we 
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hebben nog altijd contact. Dat zijn zo van die dingen die toch wel leuk zijn om 

mee te maken, maar je moet er wel een beetje achter zitten. Ik kan me best 

inbeelden dat niet iedereen dezelfde contacten houd.  

Iets helemaal anders: Als u 1 dag uit heel uw carrière als student 

mocht overdoen, welke dag is u dan het meest bijgebleven?  

Dat is een moeilijke vraag. Omgekeerd is er 1 dag die ik in elk geval nooit 

meer zou willen beleven. In het eerste jaar heb ik iets meegemaakt wat mijn 

leven minstens met 2 dagen heeft verkort of zal verkorten. Ik heb ooit examen 

moeten afleggen bij een zekere professor Gijsbrechts, in Gent alom gekend. 

Hij was psychiater en een heel vreemde man. Eerst hadden we een 

schriftelijke voorbereiding en nadien het mondelinge examen. Die man zat met 

2 assistenten aan de kant van de student terwijl de studenten op het verhoog 

moesten zitten waar normaal de docent staat. Dat was op zich al vreemd. En 

bovendien moesten daar 2 studenten plaatsnemen, en je wist op voorhand dat 

één van de 2 het schriftelijk deel heel goed had gedaan en de ander heel 

slecht, dat was het systeem. Maar je wist van elkaar niet wie wat had gedaan. 

Dus die 2 studenten werden op dat moment tegen elkaar uitgespeeld. 10 jaar 

geleden hadden wij een studiedag in Gent in datzelfde lokaal waar ik examen 

heb afgelegd. Het trauma was zo groot dat ik eerst gezegd heb dat op deze 

plaats mij iets is overkomen wat ik niet kon vergeten. Dat is dus de dag dat ik 

niet meer wil meemaken.  

Één van de mooiste dagen was toen ik afstudeerde in de rechten. Je leeft naar 

dat diploma toe omdat je er hard en lang voor gewerkt hebt, ook al was 

rechten voor mij al duidelijk niet meer mijn echte lotsbestemming. Ik wist toen 

dat het eerste diploma veilig was en dat ik daarna naar iets ander kon 

toegaan. En ik had toen een mooi resultaat wat ik eigenlijk niet verwacht had. 

Ik was bij de kleine groep die grote onderscheiding had. Nipt,  dat geef ik toe, 

maar ze was er en dat was een soort van bekroning van hard te werken. Dat 

was natuurlijk schitterend. Dan een lange vakantie voor de boeg, want toen 

heb ik wel vakantie genomen en ben ik zelfs op een ervaring geweest die ook 

veel invloed heeft gehad. Ik bent toen naar 3 maanden naar India geweest en 

heb daar rondgetrokken.   

U ziet veel van de wereld, dat is toch wel een droom voor velen denk 

ik, om dat te kunnen doen.  

Ik ben altijd al internationaal georiënteerd geweest en ik raad het iedereen ten 

sterkste aan. Probeer uw horizon te verruimen, je grenzen te verleggen, 

probeer zoveel mogelijk te zien van de wereld. Maar op een positieve manier 

zodat je mensen leert kennen en nieuwe ervaringen opdoet en daar ook 

probeert iets mee te doen. Probeer te zien hoe gefortuneerd we zijn hier in 
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het Westen. Zoveel stabiliteit, zoveel rijkdom en nog zijn mensen ontevreden. 

Terwijl als je in landen als India bent, waar letterlijk de mensen liggen te 

sterven op straat, dan denk je toch 2 keer na en relativeer je eigenlijk je eigen 

problemen. Dat heeft toch ook weer een stukje van de wereld voor mij 

geopend  

Tot slot, Heeft u advies voor studenten om heelhuids door hun 

studies, maar ook door hun studentenleven te geraken?  

Er zijn 2 dingen waarvan ik denk, probeer daar op te letten en dan lukt het 

wel. Ten eerste: je moet er echt voor gaan. Aarzel niet als je student bent. 

Weet dat je een unieke kans hebt op een paar jaar in je leven heel veel te 

ontdekken en heel veel te verwerven. Anderzijds geeft het studentenleven een 

unieke kans om ook andere dingen te doen dan achter boeken te zitten. 

Ondanks wat ik vertelde over mijn eigen studietraject was ik zeker niet iemand 

die alleen achter de boeken zat, maar vind ik ervaring ook zeer belangrijk. Een 

evenwicht vinden tussen de theoretische materie en de ervaringen die daaruit 

voort kunnen vloeien is de boodschap. Open staan voor nieuwe dingen en 

mensen vind ik zelf heel belangrijk. Als het enigszins kan voor studenten 

vandaag zou ik zeggen: zet je wijd open voor de wereld.  
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F O T O B O EK  
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P R A E S I D I U M  I N  D E  S P O T L I G HT  

 

Elke maand zal de redactie een lid 

van het praesidium interviewen. 

Onze praeses Sofie heeft in de 

vorige editie een boekje 

opengedaan en nu is het de beurt 

aan een ander berucht lid van het 

praesidium: Niels Van Hullebusch.  

 

Niels, jij bent voor deze 

Crimmax geselecteerd door 

Sofie. Zij was heel bezorgd over 

jouw zwemtalenten. Misschien 

is dit het moment om haar 

gerust te stellen?   

 

Ik zal van de gelegenheid gebruik 

maken om iedereen gerust te 

stellen. Ik heb mijn brevet 25m in 

het ondiepe bad behaald en begin binnenkort aan een cursus bierzwemmen. 

Het is een grote stap wel, maar met de steun van mijn mede-praesidia zal me 

dat zeker wel lukken. En wie weet, zal ik nog wel eens een plonsje maken in 

de Pavlov. 

 

Blijkbaar heb je ook een verborgen talent, zegt ‘twerken’ jou iets?   

Het is allemaal begonnen in de lagere school waar ik al op vrijdagmiddag 

optrad vooraan in de klas met wat vrienden en vriendinnen. In het middelbaar 

leerde ik de meer ‘stoute’ pasjes kennen en dankzij Miley natuurlijk het 

twerken. Oefening baart kunst zeggen ze altijd, maar dit was andere koek. 

Uren en uren zweten had ik ervoor over, ook ettelijke uren in de bibliotheek 

om de literatuur erover te bestuderen. Wie wil er bij mij op cursus komen? Ik 

leer het je in een handomdraai! 

 

 



22 
 

Tot slot had Sofie graag geweten hoe lang je hebt moeten trainen 

om zo’n goede drinker te worden, iets wat wij allemaal wel willen 

weten  

 

Het drinken heb ik van kinds af aan eigenlijk al. Ik heb bijna geen foto’s waar 

ik op sta zonder drank in mijn handen. Toen nog non-alcoholisch uiteraard. 

Het trainen met alcohol is begonnen sinds ik artiest was. Het artiestenleven is 

een vreemd wereldje, bovendien werkte ik in de weekends in de horeca, aan 

de bron dus. Drankspelletjes waarbij er veel ad fundums te drinken zijn, leren 

je natuurlijk hoe je snel moet drinken zonder morsen. Ik ben dan ook bijna 

ongeslagen, al zeg ik het zelf. Ik wil 1 zaak duidelijk stellen: Alcohol is 

gevaarlijk! Drink nooit meer dan je aankan, leer je eigen grens kennen en hou 

je er dan ook aan. Genoeg is genoeg. Die les heb ik ondertussen wel geleerd. 

 

Nu Sofie haar nieuwsgierigheid bevredigd is, even iets anders. Hoe is 

de doop verlopen? Ben je trots op je eerstejaars?  

 

Natuurlijk ben ik zeer trots op mijn eerstejaars, daarom nogmaals een dikke 

proficiat aan alle gedoopte schachten. Het is een topjaar. De doop zelf is 

eigenlijk vlot verlopen. Er was tijdens de doop wel een beetje motregen, wat 

de kou stilaan ondraaglijk dreigde te maken. Voor één persoon hebben we 

speciale maatregelen moeten treffen wegens een onderkoeling die er zat aan 

te komen. De persoon in kwestie wilde evenwel niet weten van opgeven en 

ging vastberaden verder met de doop. Het is spannend geweest, maar alles is 

goed gekomen met deze por (vrouwtjes schacht). Kortom, een geslaagde 

doop! 

 

Naar welk evenement kijk je dit jaar het meeste uit?  

Naast de komende cantussen waar ik steeds enorm naar uitkijk, kijk ik vooral 

uit naar het galabal. Op het galabal komt iedereen mooi uitgedost in kostuum, 

een zalig gevoel geeft dat. Het is zelfs grappig om sommige eens wat 

serieuzer te zien, meestal ga je niet zo chique feesten. Buiten de kledij die 

anders is, heeft een galabal zo nog iets extra’s. Het is niet zomaar een feestje 

zoals wij studenten dat gewoon zijn. Kortom, vorig jaar was het bangelijk, laat 

het ons dit jaar mega-uber-super-formitastisch maken! 
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Als er iemand is waarover we altijd wel wilde verhalen horen ben jij 

het wel. Nog geen spijt gehad van één van je avonturen?  

 

Ik heb wel meerdere verhalen waar ik niet zo trots op ben. Als ik er 1 moet 

kiezen dan is het toch wel mijn alcoholintoxicatie. Het heeft niet de grootste 

gevolgen voor mijn toekomst, maar voor hetzelfde geld had ik zelfs bijna geen 

toekomst meer gehad en kon ik aan dit interview niet deelnemen. 

 

Het zijn nog een paar jaartjes zwoegen, maar waar hoop je terecht 

te komen eenmaal het diploma Criminologie op zak is?  

 

Zoals velen speel ik met de gedachte om terecht te komen bij de politie, 

tevens een jongensdroom die hopelijk waarheid kan worden. Ook een job bij 

een private bewakings/veiligheidsfirma zie ik op dit moment wel zitten. 

 

Mijn laatste vraag, wie zou jij in de volgende Crimmax willen zien 

verschijnen (+ wat wil je hem/haar vragen) 

Ik zou onze geliefde Steven wel eens willen vragen wat zijn plan is om zijn 

diploma binnen te halen en hoelang hij zichzelf nog ziet studeren daarvoor. Hij 

is toch ook al niet de jongste student. 
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O N T S P ANN I N G  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Nagenieten van de doop: Breng de schachtenpap tot bij deze 

vuile schacht.   
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Zoek de volgende woorden 

 

Auditorium     Maximo 

Crimen     Praeses 

Crimmax     Redactie 

Doopjas     Schachtenmeester 

Fakavond     Student 
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W I S T  J E  D A T J E S  

 

… een vrouwelijk praesidiumlid met een schacht heeft gekust?  

… zij niet de enigste was?  

… er al heel wat bakken getrakteerd moeten worden?  

… de doop ook dit jaar weer geslaagd was?  

… zelfs Tatjana de schachtenpap niet durfde proeven, terwijl ze dit anders elk 

jaar doet?  

… dat dit waarschijnlijk lag aan de verschrikkelijke kater die ze had?  

…  Één van de vice- praesessen een schacht heeft afgelikt tijdens de 

doopcantus?  

… ze hiermee het goede voorbeeld gaf aan de schachten die faalden om deze 

jongen proper te krijgen?  

… ditzelfde lid totaal door het lint is gegaan tijdens diezelfde cantus?  

… Van Rossem Ronny verminkt heeft voor het leven?  

… Ronny wel een mooi dooplint heeft gekregen?  

… Laetitia op straat heeft geplast?  

… zij ook even haar titi’s heeft geflasht?  

… den Deb haar voorbeeld volgde?  

… Titi en Sofie vreemde mannen mee naar kot pakken?  

… Laetitia bij deze bekroond is tot schraal geval van de maand?  

… dat Vertommen behoorlijk braaf is geworden?  
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