CRIMMAX
NOVEMBER 2017

V.U.: Crimen vzw.
Herbert Hooverplein 10
3000 Leuven

2

NOVEMBER
2017

CRIMMAX

UITGAVE 2

Beste criminologie studenten,
Het is alweer november, de tijd gaat snel.
Voor je het weet is het alweer december en
dan alweer blok en examens: #stress. Voor
het zo ver is, heeft Crimen voor jullie nog
een hoop leuke evenementen in petto. Ga
zeker dus eens kijken in de agenda. Rumour
has it dat er een cantusweek en een toffe
lezing aan zit te komen!
Wij hopen dan ook dat jullie nog komen
opdagen op onze evenementen, maar willen
de eerstejaars zeker niet ontmoedigen om
mee te doen met de proefexamens! Neem er
zeker aan deel.
Liefs,
Flor en Lucas

Benieuwd wat onze
‘lieve’ schachtenmeester
ons allemaal te vertellen heeft?
Neem zeker eens een
kijkje op bladzijde 7!

Cantusweek?
WAT? WAAR? WANNEER?
Pagina 5!
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6/11
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Crimen weer zijn
jaarlijkse superlekkere pasta avond! Geen tijd om te koken
of misschien gewoon geen zin om af te wassen? Geen
zorgen, Crimen doet dat allemaal voor je.
Op maandag 6 november gaan wij jullie gastronomisch
verwennen in ons pop-up restaurant, de Pangaea.
Prijs: 6 euro
Tijd: 18u of 20u
Meer info op het Facebook evenement

7/11
Aan alle nachtegaaltjes en karaoke fanaten: warm
je stem maar vast op en oefen wat liedjes want het
is tijd voor karaoke! De leukste liedjes zullen vanaf
20:00 voorbij vliegen onder het genot van wat
feestelijke cocktails.
Locatie: Maxim’O

7/11
Terwijl je een pauze neemt van je longen uit je lijf
schreeuwen of toch nog wat moed wil indrinken,
staat Crimen voor jullie klaar met vier geweldige
cocktails: passoa orange; sex on the beach; tequila
sunrise en gin tonic. Misschien zing jij ook wel de
sterren van de hemel na een paar van onze heerlijke
cocktails!
PROMO’S: cocktails voor €2,5

14/11
Het is tijd om je beste outfit uit de kast te trekken
voor Fancy Fak! Met je mooiste kleedje of driedelige
pak zul je zeker in de spotlight staan. Dit is het
moment om lekker decadent te doen. De flessen cava
en wijn staan al koud, dus poets je schoenen, kam je
haar, dan zien wij je daar.
PROMO’S (ENKEL VOOR MENSEN IN GALA!)
Cava: glas €3 fles €15
Wijn: glas €2,5 fles €12,5
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15/11
De 15e komt Jean-Luc Lemahieu spreken over creatieve
destructie, een proces van voortdurende innovatie,
waarbij succesvolle toepassingen van nieuwe technieken
de oude vernietigen. Hierbij legt hij linken met zijn taak
binnen het UNODC en zullen thema’s als
(transnationale) georganiseerde misdaad zeker niet
ontbreken.
Locatie: DV1 91.54
Tijd: 20U00

20/11-23/11
Dit jaar organiseert CRIMEN voor de eerste keer in
haar bestaan een heuse cantusweek! Van maandag
tot en met donderdag staat er elke dag een
bangelijke dubbelcantus op het programma!
Prijs: hele week

€35 (leden)
€38 (niet leden

20/11
We beginnen sterk, samen met onze vriendinnen
van KLA organiseren we een Disney cantus in De
Waaiberg. Haal jullie prinsessenkleedjes, kroontjes
en droomprinsen maar uit de kast en bereid je voor
op een magische avond vol bier en plezier.
Locatie: De Waaiberg

21/11
Katers daar doen we niet aan bij Crimen. Weet je
wie er daar nog niet aan mee doet? VRG! Ja, ja je
hoort het goed, dinsdag staan we samen op met
onze lieve vriendjes van rechten voor een
ochtendcantus. Zeg nu zelf: ontbijten met bier, daar
sta je toch al heel je leven op te wachten?
Locatie: nog te bepalen
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21/11
Ook in de cantusweek zorgen wij voor een knallende
avond in de Maxim’O. Geen feestjes genoeg? Stiekem
niet zo’n fan van cantussen? Kom dan zeker naar onze
fak! Of je nu houdt van een romantische boswandeling,
of liever jaagt op meisjes, bij ons kan het allemaal. Dus
trek je dansbenen aan en geniet van een topavond.
PROMO’S:

Boswandeling €1
Jagerbomb €2

22/11
Dat Crimen sportief is dat hebben we goed
bewezen op de 24 urenloop. Marginaal zijn, daar
zijn de schachten goed in. Om deze geweldige
eigenschappen te vieren zetten we ons samen aan
tafel met Chemika voor een Marcellekescantus.
Kom dus maar een avondje feest vieren in de Lido
en vergeet je Marcelleke niet!

23/11
Na een week van drinken, kateren, nieuwe vriendjes
maken en nog meer drinken wordt het misschien wel tijd
om eens in de spiegel te kijken. Waar zijn we mee
bezig? En nog belangrijker, wat is er aan de hand met
mijn haar? Veel valt er niet meer mee aan te vallen na
een week het varken uit te hangen. Daarom gaan we het
ons niet te moeilijk maken. Het thema van de laatste
cantus is raar-met-je-haar en dit doen we samen met de
fijne mensen van de pedagogische kring! Of de cantus
echt pedagogisch verantwoord gaat zijn, daar hebben we
onze twijfels over…

6

INTERVIEW MET EEN PRAESIDIUMLID
Hoi Lara! Bij het praesidium van Crimen beleef je allerhande geweldige momenten. Als
eerste onderdeeltje van dit interview mag je proberen te vertellen wat je functies juist
inhouden alsof je het zou moeten uitleggen aan een 7-jarige.
Oké, mijn eerste functie is cursusdienst. Bij deze functie moet ik
boekjes verkopen aan de studenten waaruit zij kunnen leren.
Mijn tweede functie is schachtenmeesteres. Dit betekent dat ik de
doop organiseer. Nu, wat is een doop? Een doop is een moment
waar ik mensen moet vuil maken en als ze goed luisteren en flink
zijn, mogen ze mee in onze kring komen.
Nu we enkele weken ver zijn vroegen wij ons af wat nu juist
jouw favoriete Crimen-gerelateerd moment is tot nu toe?
Op deze vraag ga ik vooruitdenken en de doop antwoorden, dat
wordt sowieso mijn hoogtepunt van Crimen :D
Om even los te lopen, enkele leuke dilemma’s:
•

Zou je liever weten wanneer je gaat sterven OF hoe je gaat sterven?

Zonder twijfel het tweede, dan kan ik het misschien proberen te voorkomen.
•

Zou je liever nooit nog je mond kunnen openen OF nooit meer je ogen kunnen
sluiten?

Dan ga ik voor het tweede, nooit nog mijn mond kunnen openen betekent nooit meer
praten. Als meisje nooit meer praten is gewoon de hel, wie moet al die “weetjes” dan
verspreiden?!
•

Zou je liever hebben dat er niemand komt opdagen bij uw begrafenis OF bij uw
trouw?

Niemand op men trouw, dat betekent dan dat ik gewoon gene goeie vent heb gevonden
😉
Nu we opgewarmd zijn, kunnen we verder gaan met de meer serieuze vragen. Bij deze
hadden we graag van onze geliefde schachtenmeester de beste tip gehad die je zou willen
geven aan de jonge en zorgeloze eerstejaars.
Ga zo veel mogelijk feesten nu het nog kan! In het
tweede jaar zit ge opgezadeld met stomme
methotaken!
Heb je vreemde gewoontes en zo ja, welke?
Elke vrijdagavond neem ik een bad, no matter what

7

De vraag ‘wat is je grootste droom’ is een klein beetje saai en afgezaagd. Daarom
hadden wij graag gehoord wat nu eigenlijk jouw grootste nachtmerrie is. Details zijn
zeker een pluspunt!
Naaktslakken, er was ooit onderweg naar school een naaktslak op mijn been
gesprongen/gekropen en sindsdien ben ik daar echt zo vies van. Ik denk dat toen heel
Blaasveld mijn geroep heeft kunnen aanhoren. Het ergste was dan nog dat ik nog meer van
die vuile naaktslakken tegenkwam op weg naar school.
Het schacht zijn zit bij u nog vers in het geheugen en dat betekent ook dat je alleen maar
geweldige herinneringen hebt aan je ex-schachtenmeesters. Nu ben je zelf
schachtenmeester en moet je zelf de handen uit de mouwen steken om de schachtjes te
temmen. Op welke manier gaan jullie proberen je voorgangers te overtreffen en wat
deden jullie voorgangers alvast beter waar jullie stiekem toch een beetje jaloers op zijn?
Ik ben stiekem jaloers op Flor en Arno hun enthousiasme, maar Thibaud en ik gaan hun over
het algemeen overtreffen (of toch proberen te evenaren haha)
Bedankt voor het mooie interview! Nu rest ons alleen nog de vraag: welk praesidiumlid
mag er van jouw volgende editie op de rooster worden gelegd?
Ik zou graag Sarah op de rooster willen leggen!
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SPEURTOCHT
Het redactieteam van Crimen heeft voor jullie
een speurtocht uitgewerkt. Ergens in Leuven
hebben wij een prijs verstopt, maar wat die prijs
is houden we nog even geheim. Er kan maar
één winnaar zijn en om deontologische
principes kunnen leden van het praesidium van
Crimen geen winnaar zijn.
De prijs zal er vanaf donderdag 9 november,
om 11:00 liggen. Be fast or be prijsloos.
Hieronder kun je tips vinden over de precieze locatie van de prijs:
TIP 1:
Om deze tip te krijgen, moet er een woord gevormd worden. Er worden vier vragen gesteld
over bekende personen binnen onze opleiding. Als je het antwoord op deze vragen goed kunt
geven, vormt er een woord van vier letters. Het antwoord op vraag 1 is de eerste letter van het
woord, het antwoord op vraag 2 de tweede, enzovoort.
Vraag 1:

De voornamen van de vicepraesessen van Crimen beginnen met dezelfde letter.
Wat is die letter?

Vraag 2:

Wat is de voornaam van de professor die onder andere gerechtelijke geestelijke
gezondheidszorg en victimologie en strafrechtsbedeling geeft? Neem de eerste
letter van zijn/haar voornaam mee.

Vraag 3:

Geef de eerste letter van de voornaam van de vicedecaan onderwijs van de
Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Vraag 4:

Hoe heet de cursusverantwoordelijke van Crimen? Neem de derde letter van
zijn/haar voornaam mee. Hieronder staan overigens drie praesidiumleden
afgebeeld, waarvan één het antwoord is op deze vraag.
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TIP 2:
Hoeveel studiepunten heb je verworven als je enkel deze vakken hebt gehaald? De tweede tip
om de locatie van de prijs te achterhalen is dat aantal.
- Inleiding in de sociologie en criminologische sociologie
- Strafrecht en strafprocesrecht
- Methodologie deel 1
- Inleiding in de criminologie
- Basisbegrippen statistiek voor criminologen
- Penologie en penitentiair recht
- Gerechtelijke geneeskunde en criminalistiek
- Private veiligheidszorg
- Juridische en gedragswetenschappelijke aspecten van politie

TIP 3:
Deze vragen hebben telkens een cijfer als uitkomst. Deze cijfers moet je omzetten in letters via
het alfabet en op deze manier ontstaat een woord van vier letters (net als bij tip 1). Met deze
laatste tip zou je de prijs nu moeten kunnen vinden.
Vraag 1:

In welke fase wordt het vak ‘sociaal recht voor criminologen’ volgens het
modeltraject gegeven?

Vraag 2:

Op welke dag in november is de lezing van Jean-Luc Lemahieu?

Vraag 3:

In de hoeveelste eeuw is de oorspronkelijke KU Leuven opgericht?

Vraag 4:

Op welke dag in november 2015 hebben de verschrikkelijke aanslagen in Parijs
plaatsgevonden?

Meer tips hebben we niet. Heel veel succes en moest je prijs hebben, van harte gefeliciteerd! Je
kunt de prijs tijdens de uren dat het secretariaat open is komen ophalen. Datgene wat je hebt
gevonden is namelijk een waardebon die de prijs symboliseert. Laat ook zeker iets aan ons, Flor
en Lucas, weten zodat wij ook weten dat de prijs gevonden is en niet door andere zatte studenten
of door de opruimdienst is weggehaald.
Nogmaals heel veel succes,
Het redactieteam van Crimen
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ONTSPANNING
Het is tijd om jullie artistieke talent boven te halen! De mooiste tekeningen mogen steeds
opgestuurd worden of binnengebracht op ons secretariaat. Zo maak je kans om jouw tekening
te zien verschijnen op onze Facebook pagina!
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FOTOALBUM
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WIST JE DAT …
•

het praesidium goed bezig is met het aantal bakken?

•

je als praesidiumlid dus een bak moet betalen aan de rest van het praesidium als je een schacht
of een mede-praesidiumlid kust óf je lint ergens laat slingeren?

•

een mannelijk praesidiumlid (L.V.G.) ondertussen al twee dames van het praesidium heeft
gescoord?

•

en ze het hun waarschijnlijk nog herinneren ook! #voortuitgang

•

een vrouwelijk praesidiumlid (E.H.) eigenlijk hetzelfde heeft bereikt, maar dan met twee
heren?

•

een ander vrouwelijk praesidiumlid (N.P.) weleens met haarzelf praat via WhatsApp?

•

weer een ander praesidiumlid (A.B.) zich als canvas heeft ingeschreven voor Inkmasters?

•

Arno de dag voordat hij voor de klas moet gaan staan nog kan gaan cantussen. Ocharme,
die kindjes! #eurosongforkidscantus #pedagogischverantwoord?

•

wanneer je op het secretariaat binnen komt en iedereen als een bezetene naar zijn scherm ziet
staren, je dit niet beledigend moet opnemen, maar moet wachten tot hun spelletje snake klaar
is? Dan zullen ze je met een brede glimlach verder helpen!

•

de cantor en praeses het moeilijk vinden om op een levenloos object te passen, aka de
cantushamer?

•

ze hierdoor waarschijnlijk meer hebben moeten drinken dan de corona?

•

hierdoor ook een nieuwe sport is ontstaan in de corona: hamer doorgeven tot aan het einde van
de zaal?

•

de praeses het ook moeilijk heeft om op een ander levenloos object te passen, aka zijn lint?

•

de taak als praeses blijkbaar ook inhoudt dat je bitch claps moet incasseren van je
praesidiumleden?

•

een mannelijk praesidiumlid (S.S.) liever gaat cheerleaden dan meedoet met een
teambuildingsactiviteit?

•

een schacht afgelopen jaar, achter de toog van de Waaiberg, in een vuilbak piste gedurende de
carnavalscantus?
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•

we hopen dat er (in tegenstelling tot vorig jaar) geen mensen in het ziekenhuis zijn beland ten
gevolge van de doop?

•

er voor deze doop meer dan 70 euro aan look is uitgegeven?

•

Crimen het mooiste standje had op de 24 urenloop!

•

volgens geruchten ook de mooiste meisjes heeft

•

en een nieuwe praeses #seppe

•

Arno na de doopcantus van KLA frontaal tegen een verkeersbord is gelopen en daardoor aan
het bloeden was?

•

pizza halen het nieuwe codewoord is voor muilen met een schacht, en onze praeses wel heeel
lang pizza was gaan halen met zijn schacht

•

onze praeses de duurste ooit was. Een weekje arbeid van deze jongeman kost maar liefst 40
(€600) zuipkaarten

•

wist je dat de Seppes van VRG de dames van Crimen wel weten te appreciëren?

•

deze dames daarom ook maar in het HdR zijn beginnen werken

•

VRG & Crimen maar liefst 300 shiften deden op de 24 urenloop

•

iedereen best wel een dutje kon gebruiken na deze zware dagen

•

VRG en Crimen 893 rondjes heeft gelopen in 24 uur, mede door de schachten
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