Academiejaar 2014-2015: September

VOORWOORD
De 3 maanden vakantie zijn voor sommigen weer razendsnel voorbij gevlogen,
anderen onder ons hebben één of meerdere herexamens achter de rug. Na
hard zwoegen en zweten in augustus of voor de gelukkigen die volop hebben
kunnen genieten van hun lange vakantie, is het weer tijd voor het nieuwe
academiejaar. Hard studeren zal afgewisseld worden met periodes van hard
feesten. Geen nood, hierbij worden jullie niet aan jullie lot overgelaten.
Crimen, de uitgever van dit kringblad, zal ook dit jaar weer de Leuvense
criminologen helpen om beide zaken te realiseren. Er worden talrijke
activiteiten georganiseerd om het academiejaar voor jullie weer zo fantastisch
mogelijk te laten verlopen, zo daar onder andere onze wekelijkse fakavonden
zijn die je zeker niet mag missen, maar ook sportactiviteiten en cantussen.
Hiernaast zullen er ook enkele lezingen georganiseerd worden waar jullie aan
kunnen deelnemen. Verder zal ook de cursusdienst een heel jaar voor jullie
klaarstaan. Hier kan je terecht voor de nodige cursussen die je dient aan te
kopen.
Voor sommigen onder jullie is dit het eerste jaar als Leuvense student, bij
deze alvast welkom in Leuven! Het beloven spannende dagen te worden voor
jullie. Nieuwe mensen, nieuwe vrienden, een nieuwe stad en voor sommigen
zelfs het kotleven. Voor jullie zal Crimen extra evenementen organiseren zodat
je op een aangename manier kan worden ingeleid in het studentenleven.
Enkele onder jullie hebben er al een geweldig eerstejaarsweekend op zitten.
Verder zal er onder andere een peter- en meteravond georganiseerd worden
in oktober en jullie kunnen jezelf als Crimi’s bewijzen door je te laten dopen.
Dit is zeker en vast niet verplicht, maar na enkele uurtjes doorzetten zal je er
gegarandeerd geen spijt van hebben. Door je te laten verkopen op onze
schachtenverkoop kan je alvast een voordeel verkrijgen op de doop.
Kortom, het belooft weer een fantastisch academiejaar te worden!

Groetjes van de redactie
Steffi en Kathelijne

WIE ZIJN WIJ?
Crimen is de studentenvereniging voor en door criminologie-studenten aan de
Katholieke Universiteit Leuven. We bestaan al sinds 1961 en organiseren al al
die jaren allerlei recreatieve evenementen, maar hiernaast houden we ons ook
bezig met serieuzere zaken. Zo vergaderen we bijvoorbeeld met de proffen en
zetelen we in de algemene vergadering van LOKO (Leuvense Overkoepelende
KringOrganisatie) en de StuRa. LOKO is de studentenraad van de Katholieke
Universiteit Leuven.
Het praesidium van Crimen is samengesteld uit studenten van verschillende
jaren die zich vrijwillig inzetten om dit allemaal te realiseren en het
academiejaar zo aangenaam mogelijk proberen te maken voor jullie. In deze
Crimmax vind je extra informatie over welke activiteiten Crimen juist
organiseert en wie de leden van het praesidium zijn.
Eveneens bestaat er een website van Crimen (www.crimen.be). Op de
nieuwspagina en op de kalender van onze website kunnen jullie de
aankondigingen van de vele activiteiten die we voor jullie gepland hebben,
terugvinden. Indien jullie verdere informatie wensen, kunnen jullie steeds een
kijkje nemen op het forum of een mailtje sturen naar iemand van het
praesidium. De contactgegevens vind je eveneens op onze website.
Ook heeft Crimen een eigen facebook-pagina, via deze pagina kunnen jullie
berichten uitwisselen of vragen stellen aan jullie medestudenten.

FAKBAR
Juich en jubel, drieste Crimi's! Het academiejaar gaat bij deze officieel weer
van start en om onze voorliefde voor het studentenleven te vieren zijn jullie
allemaal weer elke dinsdag zeer welkom op de fakavonden van Crimen.
Wederom zal het fak-team weer zijn uiterste best doen, en dit jaar zelfs wat
beter, om jullie wekelijks te plezieren met stevige feestjes, leuke thema's en
lekkere promo's. Waar is dat te doen? Zoals elk jaar in onze teergeliefde
Maxim'o natuurlijk! Buiten de promo's waarmee we jullie dit jaar zullen
verwennen bestaat er ook nog steeds de mogelijkheid om een zuipkaart aan
te kopen. Deze kosten €14 en geven recht op 10 frisse pintjes, een spotprijs
vergeleken met de vele andere café's in Leuven. Het aankopen van zo'n
zuipkaart kan enkel op vertoon van een Crimen-lidkaart. Vergeet hiernaast ook
niet dat Maxim'o een overdreven grote jeneverkaart heeft bestaande uit maar
liefst 75 verschillende soorten die allemaal verkrijgbaar zijn voor de prijs van 1
euro. Eerstejaars die geen idee hebben waar en wanneer ze moeten zijn voor
een feestje? Eén adres : Naamsestraat 35, 3000 Leuven.
Jonas

SPORT
Voor de sportievelingen onder jullie zal Crimen ook dit academiejaar
deelnemen aan allerhande sportcompetities. Voor de mannen is er dit jaar
weer veldvoetbal en zaalvoetbal, het basketbal hebben we opgegeven, en
de vrouwen kunnen bij ons terecht voor veldvoetbal, zaalvoetbal en
volleybal. We zullen in elke discipline weer volop voor de interfacultaire beker
gaan en dit jaar hebben we zelfs een titel te verdedigen, namelijk die van het
zaalvoetbal bij de vrouwen.
Indien je interesse hebt om deel te nemen aan één of meerdere competities,
aarzel dan niet en stuur zeker eens een mailtje naar sport@crimen.be. Bij wie
je moet zijn voor welke sport wordt later nog meegedeeld. Heb je nog vragen?
Dan kan je altijd terecht bij onze sportverantwoordelijken:
cedric@crimen.be
juliest@crimen.be

lynah@crimen.be
steven@crimen.be

Buiten deze sportactiviteiten organiseert Crimen zoals elk jaar een skireis,
ditmaal naar ‘les deux Alpes’. Deze zal doorgaan in de lesvrije week, maar
meer informatie over deze geweldige reis volgt later nog.
Als je toch al met vragen zit over onze skireis, mail dan zeker eens naar de
volgende personen:
steven@crimen.be

juliest@crimen.be

Crimen zal dit jaar ook terug deelnemen aan de jaarlijkse 24urenloop. Onze
nieuwe partners hierin zijn Farmaceutica, KLA en Thomas Morus en we
hebben jullie steun en inzet weer hard nodig. De 24urenloop zal doorgaan op
dinsdag 21 oktober en woensdag 22 oktober. Meer informatie hierover volgt
nog in de volgende Crimmax.

SECRETARIAAT EN CURSUSDIENST
(CUDI)
Secretariaat
Op het secretariaat kan je je inschrijven en officieel lid worden van Crimen.
Leden kunnen genieten van meerdere voordelen waaronder kortingen op
cursussen en drukwerk, een goodiebag met Guidogids vol kortingsbonnen,
zuipkaarten in onze fakbar, etc. Het secretariaat is ook de place to be voor het
inschrijven voor de cantussen.

Cudi
Bij de cursusdienst kan je terecht voor cursussen, readers en codices. VRGcodices zijn bij ons een stuk goedkoper te verkrijgen als in Acco. Wil je op de
hoogte blijven van nieuwe cursussen, bestellingen en wijzigingen van de
openingstijden, volg dan zeker de pagina van de cursusdienst van Crimen op
Facebook.
Zowel de cudi als het secretariaat zijn te vinden in de spelonken –uhum,
kelder- van het Herbert Hooverhuis. Deze bevindt zich aan de achterkant van
het Hooverhuis, achter de Nieuwe Valk.

Openingsuren
Cudi:
Maandag 13u – 15u
Dinsdag 13u-15u
Woensdag 13u-15u

PRAESIDIUM
Praeses en vice praeses
De praeses staat aan het hoofd van de studentenvereniging. Dit jaar zal Sofie
Molenberghs de fakkel overnemen en Crimen in goede banen proberen
leiden. Sofie zal worden bijgestaan door haar 2 rechterhanden, Laura
Hoeven en Tatjana Crabbé, die beide de functie van vice- praeses op zich
zullen nemen. Succes gegarandeerd met 3 vrouwen aan het hoofd!

Onderwijs
Jonas Van Rossem zal dit jaar de functie onderwijs verzorgen. Hij zal de
richting criminologie vertegenwoordigen in zowel de studentenraad als op de
POC criminologie. Jonas zal verder ook de belangen van de studenten
behartigen bij onderwijsaangelegenheden.

Schachtenmeesters
Onze 2 schachtenmeesters, Niels Van Hullebusch en Jonathan Smolders,
zullen dit academiejaar de schachten in toom houden en hen begeleiden
doorheen het jaar. Zij hebben de startdriedaagse georganiseerd en zullen in
de nabije toekomst ook de peter/meter avond, de schachtenverkoop en de
doop organiseren.

Cultuur
Voor cultuur kunnen jullie rekenen op Elien Van Loon, Sien Arkens,
Laetitia Meeus en Ilias Hermans. Dit team zal talrijke plezante activiteiten
organiseren waaronder film avonds, quizzen en nog ons galabal!

Feest & fak
Misschien wel één van de belangrijkste elementen van Crimen: Feest en Fak.
De Fakavonden, TD’s en andere feestjes zullen georganiseerd worden door
party animals Julie Ferreira Rosa en Jonas Vertommen. Jonas zal ook de
taak van cantor op zich nemen en, samen met Sofie, de cantussen voorzitten.

Sport
Naast al dat studeren en zuipen heeft elke gezonde student ook wat beweging
nodig doorheen het jaar. Iedereen kan terecht bij onze
sportverantwoordelijken Steven Linart, Julie Stuckens, Lynah Coulon en
Cedric Havenith voor competities en de 24 uren loop.

Media & Webmaster
Stef Stockmans zal voor het derde jaar op rij alles in verband met media
regelen. Dit van de –vernieuwde!- site tot foto’s op de fakavonden.

Cudi
De cursusdienst zal dit academiejaar bemand worden door een dreamteam
van 4 vrouwen: Nele Wuyts (verantwoordelijke), Sara Van Eyken, Liesl
Peeters en Els Vanlinthout.

Erasmus
Studenten die Leuven ondertussen al wat beu zijn (hoe is dit mogelijk!?) en op
Erasmus willen/mogen, kunnen terecht bij Gilles van’t Hof. Hij zal alles wat
met Erasmus te maken heeft regelen.

Redactie
Last but not least, de redactie. Wij, Steffi Van Roosbroeck en Kathelijne
Vermeulen, zullen elke maand een nieuwe uitgaven van de Crimmax
schrijven.

Het praesidium van vorig jaar tijdens het galabal

CONTACT
Heb je vragen, suggesties, opmerkingen, klachten (hopelijk niet!) of wil je
gewoon wat meer informatie? Dan kan je ons op verschillende manieren
bereiken.
Heb je vragen voor een bepaald onderdeel van Crimen (vb. Cudi, Sport, …),
dan kan je best de verantwoordelijken aanspreken of even een mailtje sturen.
De mailadressen van alle praesidiumleden zijn te vinden op de officiële site
van Crimen: www.Crimen.be
Verder vind je op onze site ook meer informatie over evenementen, foto’s en
algemene uitleg.
Uiteraard zijn wij ook te vinden op Facebook, neem zeker eens een kijkje op
de facebook pagina ‘Crimen’, alsook de pagina van de cursusdienst. Op deze
manier blijf je op de hoogte van alles wat door de studentenvereniging wordt
georganiseerd en hoef je niets te missen.
https://www.facebook.com/groups/11021025643/
https://www.facebook.com/crimenleuven?fref=ts
https://www.facebook.com/CursusdienstCrimen?fref=ts
https://www.facebook.com/maximoleuven?fref=ts
Om het studeren en communicatie tussen medestudenten te
vergemakkelijken, bestaan er ook per jaar groepen waarvan je lid kan worden.
Op deze manier kan je vragen stellen aan elkaar, documenten uitwisselen, etc.
De groepen zijn de volgende:
• Forum 1ste Bac Criminologische Wetenschappen
https://www.facebook.com/groups/536510259698472/
• Forum 2de Bac Criminologische Wetenschappen
https://www.facebook.com/groups/280196345386933/
• Forum 3de Bac Criminologische Wetenschappen
https://www.facebook.com/groups/140991116047350/
• Forum Master Criminologische Wetenschappen
https://www.facebook.com/groups/201724433203519/

CRIMEN LIED

AGENDA
Dinsdag 23/9

Openingsfak

Op 23 september zetten we het academiejaar meteen goed in met onze
Openingsfak! Het is dus tijd om de dansbenen terug uit de kast te halen, de
kelen te smeren en er volledig voor te gaan. De eerste promo waarmee we
jullie mogen verwelkomen is een keuze aan overheerlijke Desperados. Zowel
Desperados Red, Green als de originele zullen te verkrijgen zijn voor
maar €2,5. Om deze promo nog wat kracht bij te zetten trakteert Crimen jullie
op een.. GRATIS VAT! Zorg dus zeker dat jullie allemaal op tijd aanwezig
zijn.

Dinsdag 30/9

Message Fak

Voor al diegenen die na de eerste week al iemand gespot hebben die ze wel
zien zitten, voor corona-leden die al geruime tijd stiekem naar iemand
smachten en voor de schachten die onder de indruk zijn van welk vlees
Leuven in huis heeft presenteren wij u op dinsdag 30 september de Messagefak! Het principe is simpel : iedereen krijgt bij het binnenkomen een
nummertje op het shirt geplakt en anderen kunnen gedurende de hele avond
al dan niet anonieme briefjes voor je achterlaten in de enveloppe die bij je
nummer hoort. De enveloppe's zullen bevestigd worden aan een "messagewall" achteraan in het café. Dit is allemaal wel leuk, maar omdat er vooral ook
stevig gefeest moet worden hebben wij er voor gezorgd dat er gedurende de
hele avond Goldstrike in de aanbieding zal zijn voor maar €1. Be there or be
square!

Dinsdag 7/10

Peter - Meter avond

Speciaal voor de eerstejaars organiseert Crimen een peter en meter avond.
Wat is dit precies? Bekijk het maar als een handige service voor tips, uitleg en

samenvattingen. De eerstejaars die zich hebben ingeschreven krijgen een
groepje van peters/meters die hen wegwijs kunnen maken in het
studentenleven en Leuven. Jullie worden verwacht in DV3 01.01 om 20u15.
Vergeet je zeker niet in te schrijven als je je wilt opgeven als peter/meter of
als je graag een peter/meter wilt.

Dinsdag 7/10

Blue Thrill – Fak

Na de peter- en meteravond, waarover jullie elders in deze Crimax verdere
informatie kunnen vinden, vliegen we er weer stevig in met de Blue Thrill-fak!
Peters, meters, pete- en metekindjes worden verwacht om de nieuw
gevormde vriendschappen te bezegelen. Wij weten echter zelf ook wel dat de
meeste studenten onder jullie helemaal geen excuus nodig hebben om eens
stevig door te zakken. Voor hen hebben we maar één simpele boodschap,
jullie kunnen het al wel raden.. De hele avond lang zal er Blue Thrill worden
geschonken voor €1. Vergeet verder ook niet de eerder vermelde jeneverkaart
en de mogelijkheid tot het aankopen van een zuipkaart!

Donderdag 9/10

Openingscantus

Eindelijk is het weer zover! Op 9 oktober zal Crimen's Openingscantus
doorgaan in het zaaltje achteraan de Pavlov. Haal allemaal jullie codex terug
van onder het stof en oefen jullie stemmetjes, het bier zal er weer rijkelijk
vloeien! Inschrijven kan je doen op het secretariaat, wees zeker op tijd met
inschrijven want de plaatsen zijn beperkt. Eerstejaars die voor het eerst een
echte studentencantus bijwonen worden verwacht om stipt 20u zodat we de
regeltjes nog eens kunnen overlopen. Tot 20u30 is de rest van het corona
welkom want dan gaan we van start met het Io Vivat. De deuren gaan op dit
moment dan ook op slot dus laatkomers zullen moeten wachten tot deze weer
openen.
LEDEN
NIET- LEDEN

BIER
€10
€13

EIGEN DRANK/WATER
€5
€7

TIPS VOOR STUDENTEN
Peter- en meteravond (voor eerstejaars)
Zoals in de agenda reeds vermeld staat, zal Crimen weer een peter- en
meteravond organiseren. Deze is bedoeld voor de eerstejaarsstudenten en zal
doorgaan op dinsdagavond 7 oktober. Het is sterk aan te raden voor
eerstejaars om deel te nemen aan deze activiteit. Bij je peter en je meter kan
je steeds terecht wanneer je vragen hebt over de richting/studentenleven. Dus
aarzel niet!

Andere tips
(neem de commentaren met een korreltje zout)

In mei verscheen er een artikel in het nieuwsblad onder de titel ‘nuttige tips
voor studenten in de blok’. Deze komen waarschijnlijk nog van pas, daarom
worden ze hieronder eventjes opgesomd met de nodige commentaar erbij:
(http://m.nieuwsblad.be/cnt/DMF20140523_014)

1. Eerst de feiten: uit een grootschalig internationaal onderzoek is
gebleken dat studeren vaak gebeurt door te enkel lezen, te herlezen en
te markeren. Helaas is dat niet de meest efficiënte methode. 'Herlezen
geeft een vals gevoel van vertrouwen', zegt Opgenhaffen. 'Je herkent
wat je net gelezen hebt, maar je kent het eigenlijk nog niet. Ook
aanduiden heeft vaak weinig zin: op pagina één denk je nog na over
wat belangrijk is, op pagina twee markeer je zinnen en op pagina drie
hele alinea's'.

(Wat we hieruit kunnen afleiden is dat de meest efficiënte leermethode
gebaseerd is op je buikgevoel. Het is dus niet nodig om je handboek of slides
te bekijken, want zowel noch lezen, herlezen of markeren zijn goede
methoden. Ga dus onvoorbereid naar je examen en vul de vragen in op goed
geluk. Gegarandeerd minstens een 10/20!)

2. Hoe het dan wel moet? 'Wat efficiënt werkt, is het spreiden van
leermomenten. Een marathonsessie van tien uur vlak voor het examen
is alles behalve efficiënt.

(Het klinkt onrealistisch, maar je hebt het toch goed gelezen. Het is efficiënter

om één uur per dag te studeren dan een hele nacht door te blokken. En
vergeet zeker niet genoeg pauzes te pakken! )

3. In vergelijking met de afleiding van smartphones en sociale media, zijn
de Rode Duivels een kleintje. 'Veel studenten vinden het een morele
steun om contact te houden met lotgenoten, maar die smartphone of
computer gaan best aan de kant. Multitasken is een mythe: als je de
hele tijd wisselt tussen twee taken, heb je telkens weer tijd nodig om je
in te werken. Bekijk je gsm dus alleen tijdens een pauze'.
(Hieruit volgt maar één conclusie: neem vaak een pauze! )

4. Ook moeilijk te weerstaan: vrienden die een terrasje gaan doen als jij
net aan hoofdstuk vijf wilde beginnen. 'Laat je agenda niet leiden door
anderen', is het advies.

(Je mag zeker en vast niet naar anderen kijken. Je moet doen wat je zelf
graag wil doen. Dus als je zin hebt in een terrasje of om nog eens goed uit te
gaan tot de volgende ochtend, volg dan gewoon je hart en ga ervoor! #yolo)

5. Wanneer je toch te laat begonnen bent, probeer dan niet te panikeren.
'Bekijk het positief, focus op wat je al gedaan hebt en niet op wat je nog
moet doen. Haal diep adem, ga eventjes naar buiten.

(Wanneer je je in deze situatie bevindt (de kans is relatief groot), denk dan
gewoon terug aan de commentaar hierboven bij de eerste studietip. )

Natuurlijk moet je dit allemaal niet te letterlijk nemen! Voor een echt geslaagd
academiejaar hou je best de volgende gouden tip steeds in je achterhoofd:

ONTSPANNING

Wist je dat…
… ons zwaarste praesidiumlid enkele dagen in het ziekenhuis heeft
doorgebracht?
… hij maar liefst 4 promille wist te scoren bij deze prestatie?
… dit zelfde praesidiumlid het afgelopen academiejaar eens aan de stok kreeg
met een ambulancier?
… ondanks de vorige drie wistjedatjes, het betrokken praesidiumlid echt een
hele behulpzame en lieve persoon is die wij allemaal sterk appreciëren?
… de leden van de CuDi heel wat werk hebben gehad met het proper maken
en het ontgeuren van het secretariaat?
… dit was te wijten aan bananen die er al zo’n 3 maanden lagen?
… beesten niet alleen van de bananen hebben gegeten maar ook van de stoel
waarop ze lagen, waardoor een groot deel van het zitvlak weg is?
… de redactie verbaasd was hierover en zich afvraagt wat voor beesten dit
waren?
… er dit jaar weer stevig gefeest gaat worden?
… één van onze praesidiumleden vorig jaar zo hard heeft gefeest dat hij de
studentenboeken heeft moeten inruilen voor een werkplunje?
… hij niet het enigste praesidiumlid is dat heeft moeten afhaken met zijn
studies?
… één van onze vrouwelijke leden tijdens de vakantie is opgepakt door de
politie?
… de schijnbaar zeer geliefde professor Bogaerts ons verlaten heeft –hij leeft
nog wel hoor- en dit jaar dus geen Gerechtelijke geestelijke gezondheidszorg
meer zal geven?
… het weer een geweldig jaar gaat worden!

