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V O O R W O O R D  

Het jaar is weer voorbij gevlogen! Al weet ik zeker dat sommigen dit absoluut 

niet erg vinden. Want het einde van de lessen betekent ook het begin van de 

blok. Voor sommigen zullen dit de laatste proeven zijn, voor anderen is het 

nog maar het begin. Maar 1 ding staat vast: het zal weer zwoegen worden.  

Ook de redactie wordt geteisterd door examens. Om deze reden zal er 

uiteraard in juni geen Crimmax meer verschijnen.  Met andere woorden, u 

houdt momenteel de laatste Crimmax van dit academiejaar in uw handen.  

Maar geen nood, in september zijn we er weer! En dan ben ik niet meer 

alleen, want ik krijg een co-redactrice (woehoe!) die nu al staat te popelen om 

jullie elke maand van voldoende info, roddels en spelletjes te voorzien.  

Om af te sluiten: In deze Crimmax vinden jullie info over de laatste activiteiten 

die Crimen zal organiseren dit academiejaar.  Ik heb ook wat tips voor jullie 

verzameld om door de blok/examens te komen. Verder vinden jullie nog een 

erasmus – getuigenis, een interview, ontspanning en niet te missen de laatste 

roddels.  

Good Luck! 

 

Groetjes 

Kathelijne (de redactie)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

A G E N D A  

Maandag 11 mei   Pop Poll 

 

Na een jaar afwezigheid organiseert Crimen weer het evenement van het jaar: 

de Pop Poll! 

De afgelopen weken zijn wij in de aula's langskomen om jullie stemmen te 

verzamelen voor verschillende awards. Wie is de beste prof? Wie is het 

knapste praesidiumlid? De beste assistent? Het leukste duo? En nog veel 

meer... Jullie beslissen en de resultaten zullen op 11 mei om 20u bekend 

gemaakt worden tijdens een leuke show met grappige filmpjes in de aula 

Zeger Van Hee. 

Na afloop is er een gratis receptie met cava voorzien voor de deelnemers. 

 

Dinsdag 12 mei   Exotic Fak 

De examens komen dichter bij, maar ook de zomervakantie!! Zon, zee, 

festivals, .. het goede leven dus. Omdat Crimen niet kan wachten tot het zover 

is, organiseren we dinsdag al een pré summer party. Natuurlijk worden de 

promo’s ook aangepast. Wat denken jullie van Passoa-Orange? Of liever een 

Malibu- Ananas? Kan je niet kiezen, dan is er ook nog altijd Safari-

appelsap. Al deze promo’s gaan de deur uit voor €3,5. Niet te missen dus!  
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Donderdag 14 mei   Nostaligische Cantus 

De laatste cantus van het jaar, wat gaat het toch snel. Dit betekent dat we 

hierna 4 maanden moeten wachten op een volgende cantus van Crimen! 

Horror! Alleen dat al is een reden om zeker te komen. En had ik al gezegd dat 

het een thema-cantus is? Passend gezien het einde van het jaar, zal 

donderdag een nostalgische cantus plaatsvinden. Io vivat zal om 20u30 

ingezet worden in de Pavlov.  

 

Dinsdag 19 mei   Blue Thrill Fak  

Kom nog een laatste keer genieten van de ontspannende sfeer van een 

fakavond. En het is niet zomaar één. Ik denk dat we allen akkoord zijn als ik 

zeg dat dit toch wel een mooie afsluiter is van een geweldige reeks 

fakavonden (en promo’s). En voor slechts €1! 

Kan je niet laten liggen, dus kom zeker 

meegenieten, het kan wel eens het laatste 

sociale contact zijn dat je zal hebben 

komende weken.  
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S T U D I E T I P S  

Sommigen proberen het te ontkennen, 

anderen zijn zich er al enige tijd van bewust, 

maar we kunnen er niet aan ontsnappen: 

Examens. Al wie geen examens heeft dreigt 

dit te onderschatten, maar een echte 

student weet dat het pure hel is.  

De meeste van jullie hebben al wel wat 

examens achter de rug. Toch heb ik voor 

jullie nog en aantal algemene tips die je op 

weg kunnen helpen. Opgelet, deze zijn 

gebaseerd op eigen ervaringen en zullen dus 

niet voor iedereen even goed werken. Aan jullie om uit te zoeken wat voor jou 

het beste werkt.  

 

-Maak een planning. Dit klinkt onnozel, maar het geeft wel een beter zicht op 

wat je moet doen. Zorg natuurlijk wel dat het realistisch is. Een heel vak willen 

afwerken op een dag is voor de gemiddelde student niet realistisch. Het is 

leuker dat je wat te weinig hebt gepland op een dag en vooruit kan werken 

i.p.v. dat je achterloopt.  

-Zorg voor een goede dagindeling. Dit betekent dat je genoeg tijd moet 

voorzien voor maaltijden, pauzes en eventueel zelfs activiteiten. Je moet je 

zeker niet schuldig voelen als je niet van ’s morgens tot ’s avonds achter je 

bureau zit.  

-Weet wanneer je goed leert. Voor mij, Kathelijne, is dat ’s morgens. Leer je in 

de ochtend het beste, sta dan vroeg genoeg op. Dan ben je geconcentreerd 

en kan je veel doen. En in de namiddag kan je dan gerust eens een filmpje 

kijken.  

-Studeer je op kot? Neem genoeg eten in huis maar koop liever geen 

koeken/chips of ander vettige snacks. Eenmaal je hieraan begint is er geen 

weg terug en blijf je eten. Natuurlijk is een beetje vet toegelaten maar 

overdrijf niet want je zal het gevolg na de examens op de weegschaal zien. En 

wie wilt er nu een paar kilo’s bij, juist voor de zomervakantie = 

bikini/zwemshort tijd?  
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-Studeer je thuis? Maak dan afspraken thuis. Heb je een moeder zoals ik, dan 

krijg je 2x/dag een plateau snacks en een hoop koffie op je kamer geleverd. 

Handig, maar het doet je figuur geen goed. Verbied je moeder om vettige 

snacks te kopen. Maak desnoods een lijstje met alles wat ze wel mag kopen. 

Geloof me, druiven steken al even snel binnen als chips, maar ze zijn net een 

tikkeltje gezonder.  

 

-Het is een donkere periode voor ons allen. We kunnen elkaars steun zeker 

gebruiken. Dus vergeet niet af en toe eens aan de vrienden en vriendinnen te 

denken. Het sociaal contact zal je goed doen! 

 

-Maar opgelet! Laat je zeker niet onder druk zetten door hen. Hoe graag je je 

vrienden ook hebt, soms kunnen het echt klootzakken zijn. Vragen stellen over 

hoofdstuk 15 terwijl jij nog bij hoofdstuk 1 bent, Facebook statussen over hoe 

hard en lang ze al wel niet hebben gewerkt, … we hebben allemaal wel zo’n 

vriend(in). Deze mensen kan je best negeren. Zoek contact met mensen die 

dommer/trager zijn. Dan voel je je beter.  

 

-Blok = Verwentijd. Dit is het moment om je schaamteloos te laten bedienen. 

Niet alle ouders zijn hiermee akkoord, maar met een beetje overtuigingskracht 

lukt het wel om ze dingen te laten doen. Moet je kamer eens opgeruimd 

worden? Huishoudelijke taken? Doe dan beroep op je 

moeder/vader/broer/zus/lief/… jij moet tenslotte al zwaar studeren.  

 

-Dit is er vooral eentje voor de dames: Series. Ik denk dat dit toch wel de 

grootste bedreiger van goede resultaten is. In het dagelijkse leven werken 

deze goddelijke dingen al verslavend. Tijdens de blok wordt dit alleen maar 

erger, want alles lijkt opeens veel interessanter dan je cursus. Een drastische 

methode om dit te vermijden is om je laptop/tv- kaske/gsm/tablet aan iemand 

in bewaring te geven. Dit doet bijzonder veel pijn maar als de verleiding te 

groot is, kan het een oplossing bieden.  
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T H E  E R A S M U S  E X P E R I E N C E  

Elke maand getuigt een criminologiestudent 
over zijn/haar ervaringen op 
Erasmusuitwisseling. Deze week is het de beurt 
aan Yasmine in Catania, dove La Vita è Bella 

‘Ciao ‘Mbari !!!’ (= kameraden, makkers) Zon, Zee en de Etna… Deze 

prachtige kenmerken van Sicilië, hebben er toe geleid dat ik Catania als 

bestemming voor mijn Erasmus ervaring koos. Dit en het feit dat ik reeds 

Italiaans aan het leren was, wat ik natuurlijk niet zou kunnen verbeteren 

moest ik voor een ander land hebben gekozen. Samen met Joke (Leuven) en 

4 andere Belgen (2x Luik, 2x Brussel) beleef ik hier nu het leven zoals 

‘Sicilianen’. 

De stad Catania op zich is niet meteen de mooiste van Italië en de zee is (als 

je te voet gaat) helaas niet zo goed te bereiken als je op het eerste zicht zou 

denken. Toch maakt dit de plaats niet minder aantrekkelijk. De zee is immers 

maar even snel de bus pakken en rondom Catania zijn verschillende prachtige 

plekjes en steden om te bezoeken, allemaal verbonden met Catania via een 

directe buslijn. Een vb. is Taormina dat echt ‘Bellissima’ is. Een andere 

aanrader is de bus pakken naar Aci Castello en 

zijn rotsenstrand! Hier heb ik zelf mijn eerste 

sprong gewaagd in de Middellandse Zee van op 

de rotsen. Op een heldere dag kan je u 

vervolgens ook laten verbazen over hoe dichtbij 

de Etna lijkt te zijn als je door de hoofdstraat 

‘Via Etnea’ wandelt.  

Wat kan je zoal van Sicilianen verwachten? Nutella, ricotta en Nutella! Het zijn 

hier echte zoete bekken. Ok, niet alles is met Nutella, maar als er iets is wat je 

overal kan terugvinden, zijn het wel allerlei koekjes zoals ‘canoli’ en 

koffiekoeken vol suiker, chocolade of… Nutella, 

en als het dat niet is, bestaat er zoiets als ‘Tavola 

Calda’, een goedkope (vettige) warme hap als 

tussendoortje, net zoals ze hier frietjes als 

vieruurtje eten… WAT?! De meest bekende is de 

‘arancino’. Eten kan je dan ook altijd en overal 

vinden. Wil je echter iets afprinten na de les van 14u, dan zal je moeten 

wachten tot 16 of 17u opdat de copy shop terug opent. Ah ja, aan het tempo 

waarmee ze zich hier vooruitgaan, kan je wel begrijpen dat lunch 4 à 5 uur in 

beslag neemt. Verder staan Sicilianen bekent voor hun ‘sociaal zijn’. Dit is wel 
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waar, helaas kan je (bijna) nooit verstaan wat ze zeggen, ofwel vanwege hun 

gebrek van kennis van de Engelse taal, of vanwege hun gebrek aan kennis 

van het Italiaans, wat verschillend is van het Siciliaans. Tot slot hebben 

Sicilianen iets met zonnebrillen. Zon of geen zon, de zonnebril mag niet 

ontbreken. Hetzelfde geldt voor lange broeken… of het nu 15° of 25° graden 

is. 

‘La criminalità’ - 4 vormen zijn terug te vinden: (1) de Mafia, maar dat merk je 

niet als buitenstaander; (2) De rijstijl, en dan zeker voor ons voetgangers. Ook 

als het rood voor het verkeer is, kijk je beter uit je doppen; (3) De GSM-

providers, die moeten de grootste (en voorlopig ook de enigste) ‘truffatori’ (= 

oplichters) geweest zijn waarmee ik al in contact ben geweest; (4) de 

brommertjes. Deze zijn niet alleen erger dan de auto’s in het verkeer, maar 

vormen ook een bedreiging voor uw handtas en uw veiligheid. Waar Leuven 

bekent staat voor het aantal fietsendiefstallen, zijn het deze personen 

waarvoor men u hier steeds opnieuw waarschuwt, want ze sleuren u gewoon 

mee als je niet loslaat. 

ESN & AEGEE zijn de twee Erasmus 

organisaties die je kan terugvinden. Beide 

organiseren zowel culturele uitstapjes als 

feestjes. Vb’n zijn de uitstapjes naar 

Taormina, Etna, Malta, … en het wekelijkse 

‘aperitivo linguistico’ van AEGEE (maandag) 

en ‘MARTESN’ door ESN (dinsdag). Ook 

organiseren ze regelmatig disco-avonden. 

Verder moet Catania qua nachtleven zeker niet onderdoen voor Leuven: 

Goedkope drank, veel uitgangsmogelijkheden, muziek en boys! Soms wel té 

veel boys… vaak op zoek naar een prooi voor de avond en ondanks je ‘nee’ 

hetzelfde zegt in het Italiaans als in het Engels, reageren ze daar niet op. Dé 

avond om hier trouwens uit te gaan is woensdag. Als je dus zelf eens zoekt af 

te komen om Catania te ontdekken, zie dan dat je niet net woensdag 

terugvliegt naar België. 

Tot slot is er ook nog zoiets als ‘de universiteit’ en ‘naar school gaan’, maar 

dat is niet zo belangrijk om hier te bespreken, niet? Toch in het kort, qua 

organisatie valt dit goed tegen. Zo worden er sinds dit jaar geen Engelstalige 

vakken meer gegeven die ietwat criminologisch relevant zouden kunnen zijn 

wat de rechtenfaculteit betreft. Je kan dan ook beginnen zoeken naar vakken 

binnen de faculteit psychologie of sociale en politieke wetenschappen, maar 

slechts voor 30% van uw opgenomen studiepunten. Ikzelf heb dan maar enkel 

vakken in het Italiaans opgenomen, met alle gevolgen van dien… Erasmus in 

Catania is dus geweldig voor alles behalve de school! :D 
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P R A E S I D I U M  I N  T H E  S P O T L I G H T  

Ik, Laetitia, vond dat de redactrice 

van onze welgeliefde Crimmax dat 

weer slim gezien had: iedereen 

moeilijke vragen stellen en sappige 

verhalen ontfutselen (wat ze heel 

goed doet), zonder zelf iets te moeten 

bekennen. Maar dat was dus buiten 

mij gerekend, want ohja ik heb 

Kathelijne gekozen.  

Ik, Kathelijne, vermoed dat Laetitia 

niet zo goed beseft wie volgend jaar 

de redactie zal verder doen. Jullie 

kunnen alvast uitkijken naar een rijk 

gevulde lijst aan wist je datjes over 

onze toekomstige praeses ;)  

/revenge!/  

 

Ik had vorige Crimmax een opdrachtje voor u: zoek uit wie Ronny 

heeft en regel dat hij mag komen sleepover’en. Hoe ver staat ge daar 

mee?  

Ronny stond klaar om met jou te sleepover’en op weekend! Maar jij hebt hem 

afgewezen, ocharme… Al moet ik toegeven dat Ronny er niet meer zo fris 

uitziet na al die cantussen... 

Ook ben ik wel benieuwd waar gij al die inspiratie blijft halen om 

elke maand weer een heel boekje vol te krijgen met leuke 

verhaaltjes, spelletjes, roddels en nuttige informatie. Dus bij dezen, 

maak uw geheimen maar openbaar!  

Ik snap het soms ook niet. Ik moet wel bekennen, ik krijg veel hulp. De 

rubriek over erasmus wordt al geschreven door een paar enthousiaste 

vrijwilligers. En ook van Media en Feest en Fak heb ik veel hulp gekregen bij 

het samenstellen van de agenda. En ja, de roddels, dat bent gullie die zo van 

die stoten uithaalt eh. Ik moet ze alleen maar neerschrijven. Maar het is zeker 

ook leuk om te doen dus dat helpt ook al natuurlijk.  
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Wij hebben allemaal een braaf beeld van u en vragen ons af of dit 

wel klopt . Dus vertel eens: in uw twee jaar criminologie, vaak wilde 

nachtjes gehad met leuke/ grappige/ stoute verhalen als gevolg?  

Haha, ik ga je moeten teleurstellen maar eigenlijk niet. Ik ben niet bepaald 

een drinker dus echt zat zal je me nooit zien. Dus geen wilde verhalen over 

mij qua uitgaan. Maar ik moet toegeven dat ik de afgelopen twee jaar wel 

stoten genoeg heb uitgehaald waarbij mijn laatste eindigde op het 

politiebureau.  Maar laten we daar niet verder op ingaan… 

En met welke mannelijke criminologiestudent zou je nog wel eens 

een wilde nacht willen doorbrengen? 

Eigenlijk is dit echt een smerige vraag als je het zelf moet invullen. Maar het 

was te verwachten. Om op de vraag te antwoorden, als we over heel Crimen 

kijken zou ik gaan voor Koen Sengers. Dat hij op Facebook geselecteerd is als 

parel van KULeuven wilt toch al iets zeggen. Dat Hollandse kantje zullen we 

maar wegdenken. Helaas heeft deze parel ons verlaten…denk ik….  

Wat wilt je later nog bereiken in uw leven?  

Een diploma zou wel fijn zijn…. Ooit had ik de droom om meerdere diploma’s 

te halen en dan nog een doctoraat alsof het allemaal zo simpel was. 

Ondertussen is die droom al verandert in het overleven van elk semester. 

Sowieso wil ik later met mensen werken, iets kunnen betekenen.  

Misschien weet niet iedereen het, maar je hebt ook een grote liefde 

voor tattoos.  Kan je ons vertellen welke je hebt en waarom? En 

eventueel wat ge nog van plan bent te laten zetten? Want ik 

vermoed dat het bij deze niet stopt, vermits je zo graag de tattoo-

bon wou winnen. 

Ja klopt! Momenteel heb ik er zelf twee: de quote ‘Don’t regret anything you 

do’ op mijn pols en een ‘Japanese blossom’ op de zijkant van m’n voet. 

Waarom? Omdat ik het graag wou. Simpel, maar ik heb van beide nog geen 

spijt gehad.  Die laatste heb ik pas van januari dus we gaan het een beetje 

rustiger aan doen. Natuurlijk, had ik zo’n bon verandert dat de zaak :D  
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F E S T I V A L  G I D S  

Zomer = Festival. Puur genieten van muziek, het zonnetje (hopelijk),  samen 

zijn met vrienden, geen regels, ontspannen, … Dit zijn maar een paar  dingen 

die een festival te bieden heeft. De redactie heeft voor jullie een paar 

topfestivals op een rijtje gezet die je zeker niet mag missen.  Er zijn er 

natuurlijk nog een pak meer, dus verzend a.u.b. geen haatmails omdat jou 

lievelingsfestival er niet tussenstaat ;)  

GRASPOP 19-20-21 JUNI 

Hét festival voor al de metal fans! Graspop is aan zijn 20e editie toe en dat is 

duidelijk te zien aan de line-up: KISS!, SLIPKNOT, SCORPIONS, … Zet je maar 

schrap!  

ROCK WERCHTER 25-26-27-28 JUNI 

Als sinds 1975 organiseert Werchter dit pareltje van een festival. Over de 

jaren heen werden de headliners groter en indrukwekkender. Ook dit jaar 

kunnen we niet anders dan dit bevestigen: FOO FIGHTERS, PHARRELL 

WILLIAMS,  LENNY KRAVITZ, MUSE, … 

SUMMERFESTIVAL 4-5 JULI 

Op maar liefst 8 podia kan je genieten van de beste artiesten waaronder 

HARDWELL, REGI, MR POLKA en nog veel meer. (sorry voor de magere 

beschrijving, de redactie kent niet zoveel van dit soort muziek…) 

DOUR 15-16-17-18-19 JULI 

Maar liefst 5 dagen kan je genieten van Dour. Dit alternatieve festival brengt 

zowel hardrock, dubstep als menig andere genres weer tot leven met 

headliners als 2MANYDJS, SNOOP DOGG, GOOSE, THE WOMBATS, … 

TOMMOROWLAND 24-25-26 JULI 

Voor dit festival wordt letterlijk gevochten. Mensen wie een ticket hebben 

kunnen bemachtigen, hebben waarschijnlijk enkele uren voor de pc zitten 

refreshen. Maar geduld wordt beloond: AVICCI, DAVID GUETTA en nog een 

hoop andere DJ’s … 

PUKKELPOP 20-21-22 AUGUSTUS 

Een zeer geliefd festival om het festivalseizoen mee af te sluiten! Iedereen 

vind hier zijn smaak van muziek wel: DROPKICK MURPHYS, BASTILLE, ELLIE 

GOULDING, THE OFFSPRING, NETSKY, …  
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F O T O B O E K  
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O N T S P A NN I N G  
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Wist je datje… 

 
… er in het praesidium officieel een koppetje is?  

… zij al wel wat langer smossten?  

… ditzelfde koppeltje niet bepaald stil was op bepaalde momenten in de  

slaapkamer?  

… de schachten ontgroend zijn?  

… we voor het praesidium helemaal naar Frankrijk gereden zijn?  

… Tatjana vind dat Wallonië en Frankrijk 1 pot nat is?  

… er in een struisvogelei 120 pannenkoeken zitten?  

… de struisvogels mensen aanvielen?  

… struisvogels breakdancen om hun territorium af te bakenen?  

… de praesidiumleden ondertussen experts zijn op gebied van struisvogels?  

…Tatjana gewonnen heeft van Stevie met dranktrivial?  

… er een stiekeme spauwer was op het praesidiumweekend?  

… Van Daele zeer populair is op de nieuwe facebookpagina ‘Quotes by KUL 

Professors’?  

… Vertommen zich soms gedraagt als een holbewoner om zijn vrouw te 

zoeken?  

… je voor een imitatie hiervan bij Tatjana moet zijn?  

… het gloednieuwe commilitones volk heel goed desserten kunnen maken?  

… den Deb de dt-regels nog steeds niet kent?  

… de Master is gewonnen op de ‘Beat the schachten –fak’? 

… met de hulp van al de tweedejaars?   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


