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Voorwoord Redactie 
 
Het is alweer half november! Het is buiten steeds 

minder lang licht en ‘winter is coming’. Ideaal om met 

je warme chocomelk en dekentje in de zetel te ploffen 

en te genieten van deze nieuwe Crimmax!  

 

Enorm veel leesplezier! 

 

Imke & Marte  

 

 

  



Interview met een praesidiumlid 
Joepie! Een nieuwe Crimmax betekent dat jullie weer een aantal 

praesidiumleden beter gaan leren kennen. Deze maand zijn onze 

Vice-praesides, Renke en Yasmine, en Cantoren, Sam en Margot, 

aan de beurt. 

 
Renke en Yasmine, jullie zijn dit jaar onze vice-praesides. Hoe 

bevalt jullie dit?  

Yasmine: De functie van vice bevalt mij zeker en vast wel. 

In het begin was het wel eventjes druk met de 24u loop, maar 

nu dat voorbij is vind ik het wel heel fijn. We hebben een 

superleuke ploeg met echt mega toffe mensen waardoor ik 

mijn functie graag doe. Buiten dat vind ik het heel leuk dat je 

zo’n sociaal leven hebt, je leert door deze functie constant 

nieuwe mensen kennen. Verder help je andere studenten en 

dat vind ik zeker een meerwaarde aan deze functie.  

 

Renke: Ik vind dit een moeilijke vraag. Het gaat namelijk met ups 

en downs. Het is een functie waar je enorm veel tijd in moet 

steken. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet met Crimen bezig ben. 

Dit aspect heb ik wel echt onderschat. Ik heb dan ook ongepland 

deze zomer een puppy (Marcelle, een teckel) in huis gehaald … 

Het is dus nogal wat veel, maar met de ondersteuning van het 

praesidium lukt het me wel. Verder zijn er natuurlijk heel wat 

evenementen waarbij ik echt heel veel drive vind om telkens door 

te gaan en de drukte door de vingers te zien. 

 

Wat is het hoogtepunt in het werkingsjaar van Crimen en 

waarom?  

Yasmine: Mijn hoogtepunt van het jaar is denk ik toch de 24u loop. Ondanks dat er 

ontzettend veel werk in kruipt en dat er soms eens gevloekt wordt vind ik het een mega leuk 

evenement. Het schilderen van tevoren, uw standje zien wanneer het af is en de sfeer zelf 

tijdens de 24u loop is geweldig. We hebben dit jaar misschien niet de top 10 gehaald, maar 

het was spannend tot op het einde.  

Renke: Het hoogtepunt voor mij is zeer zeker de onthaaldriedaagse in september. Ik vind het 

gewoon een prachtige tijd. Ten eerste heb je de nieuwe eerstejaarsstudentjes die je wat 

wegwijs kunt maken en medestudenten kunt laten leren kennen zodat ze niet alleen moeten 

zitten in de aula. Ten tweede is het super fijn om de sfeer van het nieuwe praesidium te zien, 

want dit bestaat dan deels uit eerstejaars van het vorige jaar en dan het ‘huidig’ praesidium. 

Het zijn gewoon drie dagen waarop je personen op een andere en fijne manier leert kennen. 

Ik vind dit echt prachtig en ben hier heel dankbaar voor.  

 



 

Sam en Margot, jullie hebben een drukke week voor de boeg 

staan! Hoe bereiden jullie je voor?  

Sam: Ik probeer tijdens het uitgaan minder luid en 

minder vaak mee te zingen met de muziek om mijn 

stem te sparen, maar na een pintje of twee vergeet 

ik dat uiteindelijk toch altijd. Ik heb ook al een 

gezellig avondje gehad in m’n bed met codex en 

laptop, en ik heb zo al een paar liedjes ontdekt die 

ik volgende week graag wil brengen! 

 

Margot: Rust is uiteraard key! De week ervoor voldoende 

proberen slapen en vooral je stem rust geven. Dit is 

natuurlijk soms makkelijker gezegd dan gedaan, maar 

proberen is al iets 😊. Verder moet ik toegeven dat ik zelf 

nog wat ben gaan cantussen, maar hé dat is deel van een 

goede voorbereiding he! 

 

 

Wat is de ultieme tip voor studenten om deze fantastische 

cantusweek te overleven?  

Sam:  Water. Bier is een van de schoonste geschenken die God ons 

heeft gegeven, maar af en toe een slokje water tussendoor kan 

wonderen doen. zet voor de cantus ook een groot glas water op uw 

nachtkastje, en drink het leef voor het slapengaan. Uw lever zal uw 

dankbaar zijn. 

 

Margot: Naast wat water drinken tussen die pintjes door zou ik ook 

aanraden om Leuvense Schoonheid te printen of te voorzien in je 

codex! Dit prachtig lied staat helaas niet meer in de nieuwe codex, 

maar wordt wel nog steeds gezongen. Als je dus helemaal mee wilt 

zijn, moet je deze dus zeker hebben. Fix ook een goei laagske voor 

tijdens de cantus zelf. Een slaatje eten is zeker niet voldoende als je 

gaat drinken 😉.   

 

 

 



 

 

Naar welke cantus kijken jullie het meeste uit en waarom?  

Sam: Ik heb enorm veel zin in de Duocantus met Cluster. Niet alleen 

omdat de vele muziekstudenten van Cluster enorm mooi kunnen 

zingen, maar ook omdat de vantus muzikaal begeleid zal worden. 

Da’s dan ook meteen een leuke én efficiënte manier om alle Crimen-

leden wat nieuwe liedjes bij te leren! 

 

Margot: Uiteraard kijk ik naar elke cantus enorm uit! Zo een 

cantusweek is het hoogtepunt van ons cantor zijn. Elke cantus vind 

ik leuk om een andere reden. Maandag hebben we de prachtige 

stommen van Cluster. Dinsdag zijn er koffiekoeken en ABBA. 

Woensdag zet ik mezelf nog eens in de corona en ga ik volop mee 

cantussen en donderdag is in een kleine zaal waardoor het weer wat 

intiemer is/ Elke cantus is dus gewoon meer dan de moeite waard! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Novemberoverzicht 
Tijdens het academiejaar zijn er precies wel duizend 

en één activiteiten gepland, daarom geven wij hier 

een handig overzicht van de belangrijkste 

evenementen die Crimen voor jullie organiseert. 

Schrijf ze zeker in je agenda en kom zo vaak mogelijk 

langs om met ons te feesten, bij te leren en plezier te 

maken! Alle evenementen die hier worden 

voorgesteld hebben ook een Facebookpagina, kijk 

dus zeker op de Crimen pagina waar alle 

evenementen op geplaatst worden! 

 

14-17 November: Cantusweek 

Onze fantastische cantusweek staat weer voor de 

deur! Heb je toch spijt dat je geen ticket hebt 

gekocht? Kijk snel even op het 

facebookevenement van de cantus of er nog 

tickets zijn!  

14 november: Epische duocantus met Cluster 

 
 

 



15 november: ABBA ochtendcantus 

 
16 november: Tropische Hawaï cantus 

 
17 november: Waar is de lente cantus 

 
 

23 November: Kerstfeestje HdR (info volgt nog) 

- promo: jenever  

 

28 November: Cantus (info volgt nog) 

  



Interfacultaire beker 

 

Ook dit jaar strijden Crimen en VRG tegen andere 

kringen om de Interfacultaire beker te winnen! 

Kom je mee onze atleten aanmoedigen? 

 

maandag 14/11/2022 21u: Volleybal dames  

- Waar: UCLL unit 1 

- Tegen wie: VTK 

woensdag 23/11/2022 22u: Volleybal dames  

- Waar: UCLL unit 5  

- Tegen wie: OKeR 

donderdag 24/11/2022 21u: Veldvoetbal heren  

- Waar: USC KGV 2  

- Tegen wie? VTK 

maandag 28/11/2022 18u: Zaalvoetbal heren  

- Waar: UCLL unit 1  

- Tegen wie: OKeR 

maandag 28/11/2022 22u: Volleybal dames  

- Waar: UCLL unit 3  

- Tegen wie: Runner’s high 

maandag 5/12/2022 21u: 

Volleybal dames 

- Waar: UCLL unit 2  

- Tegen wie: Lerkeveld  

 

  



Sfeerbeelden: 

 

 
 

  

 



Studentenvoorzieningen (STUVO) 
Wil je medestudenten ontmoeten? Zoek je een kot of financiële 

steun? Je studievaardigheden aanscherpen of werkervaring 

opdoen? Heb je medische zorg of een goed gesprek nodig? Je vindt 

het bij KU Leuven STUVO. De deur staat er steeds open voor al je 

vragen over het leven en leren aan de universiteit. 

www.kuleuven.be/stuvo  
  

http://www.kuleuven.be/stuvo


Criminineel goeie tips  
Om de natte, koude herfstmaanden door te komen, 

geven we jullie wat leuke tips mee om in jullie vrije tijd 

eens te bekijken! Deze editie raden we de true crime 

reeks ‘true crime Belgium’ en de populairste podcast 

van het land ‘De Volksjury’ aan.  

 

True crime Belgium: 

Deze 16-delige reeks vertelt 

elke aflevering een nieuwe 

zaak. Hierbij komen 

getuigenissen aan bod van 

slachtoffers, nabestaanden, 

onderzoeksrechters, 

politieagenten… Een echte aanrader wanneer je 

meer te weten wilt komen over Belgische zaken.   

 

De Volksjury: 

Voor al wie de meest beluisterde true crime podcast 

van België nog niet kent: Laura en Silke van ‘De 

Volksjury’ brengen deze week hun 100ste aflevering 

uit! In deze podcast speculeren Laura en Silke op een 

onverantwoorde manier over (on)opgeloste 

moordzaken. Ben je fan van een gezellige babbel én 

true crime? Dan is deze podcast echt iets voor jou! 

 

 

 



Oh nee! Professor Van Daele is zijn 
codex kwijt! Help jij hem deze 
terugvinden?  

 



sudoku’s  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nonogram 
Welke mooie herfsttekening komt 
hier tevoorschijn?  
Naast elke rij of boven elke kolom in het onderstaande rooster wordt 
de lengte van het aantal zwarte vierkantjes in die rij/kolom getoond. 
Jij moet vinden waar deze zwarte vierkantjes moeten komen te staan 
om tot een mooie tekening te komen. Elk nummer toont het aantal 
zwarte vierkantjes dat naast/boven elkaar moet staan. Staat er bv. 8 
en 4? Dan moet je ervoor zorgen dat de 8 zwarte vakjes minstens door 
1 wit vakje gescheiden worden van de 4 zwarte vakjes in diezelfde 
rij/kolom.  

 



Wist je dat …  
…Iemand ooit aan praesidiumlid M.K. heeft gevraagd 

of hij haar voeten mocht kussen? 

…Praesidiumleden I.U., S.S. en L.S. het bed met 

elkaar hebben gedeeld na een cantus van medica? 

En bij dit avontuur ook de VRG’er die L.S. een 

slaapplaats had geboden aanwezig was?  

…Praesidiumleden Y.V. en M.V.B. een zwak hebben 

voor krullen? 

…Praesidiumlid I.D. nog steeds het Crimenlied niet 

kent en dit op onze internationalcantus wel 3 keer fout 

heeft gezongen? #ShameOnYouIsabo 

…Praesidiumleden S.P. en S.M. elk excuus goed 

vonden om zich niet te laten dopen, maar ze 

uiteindelijk toch bezweken zijn onder de druk? 

…Praesidiumlid S.S. zo zelfzeker is dat hij pas een 

slaapplaats fixt tijdens het uitgaan? 

…Praesidiumleden I.U. en E.M. met dezelfde 

persoon op dezelfde avond hebben gekust, maar 

E.M. zich dit niet meer herinnert? 

…Praesidiumlid M.K. graag glitters en vlinders in haar 

haren heeft? 

…Praesidiumlid S.M. de cantushamer van psycho 

had gestolen? En Praesidiumlid S.P. dit voorval wilde 

goedmaken door de vice-praeses van psycho te 

fixen? 



…Onze praeses M.K. en vice-praeses Y.V. op de 

grond hebben gelegen met praesidiumleden van 

Alfa? 


