Academiejaar 2014- 2015: December
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VOORWOORD
Het is al December, maar wees niet getreurd beste crimi’s. Hoewel de
examens dichter komen en het met de dag kouder wordt, brengt deze maand
ook goede dingen met zich mee. Denk maar aan de gezellige kerstmarkten,
Jenever, cadeaus, Jenever, feestjes, nog meer jenever, … Dus voor dat we
allemaal in de helse periode van de blok terechtkomen, moet er eerst nog wat
gefeest worden!
Hoewel de agenda begint uit te dunnen, zijn er toch nog een paar leuke
activiteiten in het verschiet. Zeker niet te missen zijn de laatste fakavonden
van dit jaar alsook de laatste cantus.
Dit zal tevens ook de laatste editie zijn van dit jaar vermits ook de redactie
jammer genoeg niet kan ontsnappen aan de examens. In februari zal er weer
een gloednieuwe Crimmax klaarliggen

Groetjes
(en alvast prettige feestdagen)
De Redactie
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AGENDA
Dinsdag 9/12

Mexican - 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 Mexican-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!

Donderdag 11/12

Sinterklaascantus

De Sint is in het land! Helaas vallen sommigen van ons een beetje uit de boot
bij zijn pakjes ronde. Geen idee of het nu is omdat we een beetje te oud zijn
geworden of omdat we in zijn boek met stoute kindjes staan, maar één ding
staat vast : ook wij als studenten willen een pakje van de Sint! Daarom
hebben wij de goedheilig man er van kunnen overtuigen om op 11 december
toch nog even binnen te springen op onze Sinterklaascantus! Helaas is zijn
pakjeszak bijna leeg, dus enkel de beste drinkers onder ons zullen een cadeau
ontvangen.. Maar niet getreurd, iedereen is welkom om met ons de kelen
open te zetten, voor zowel het zingen als het drinken! Blaas het stof dus
almaar vast van je codex, warm jullie engelenstem goed op en kom samen
met ons, de Sint én zijn zwarte pieten cantussen. Inschrijven is verplicht op
het secretariaat!
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Dinsdag 16/12

Kerst- fak

Tussen al de heisa door van het pakjes kopen voor familie en vrienden willen
wij in deze ietwat koudere tijd van het jaar toch nog voor ontspanning zorgen.
Zeker aangezien dit de laatste kans is om nog eens alle stress van ons af te
zetten alvorens we de donkerste periode van onze studententijd intrekken :
DE BLOK! Kom dus zeker allemaal nog een laatste keer zuipen als de beesten
en maak er samen met ons een feest van om nooit te vergeten. Gletsjerijs
en Bergfeuer zullen verkrijgbaar zijn voor maar €2.
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SKIREIS
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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FORUMS EN WIKI
Tijdens de blok kan het nuttig zijn om de forums op Facebook geregeld te
raadplegen. Hier komen vaak notities, vragen en opmerking op van
medestudenten die ook voor jou handig kunnen zijn. Hieronder staan ze
allemaal nog eens opgesomd:

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 heeft altijd al een forum gehad waarop verschillende examenvragen te
vinden waren. Dit forum is de afgelopen jaren wat in de vergetelheid geraakt
en er werden geen nieuwe vragen gepost. Daarom hebben we nu een nieuwe
website gelanceerd waarop er terug examenvragen én samenvattingen te
vinden zullen zijn. Als je zelf samenvattingen hebt die op de wiki mogen staan,
stuur deze dan door naar onderwijs@crimen.be of uploadt ze zelf.

Surf dus snel naar www.wiki.crimen.be en neem alvast een kijkje.

7

STUDIETIPS
Hoe hard we het ook willen ontkennen, we kunnen er niet meer omheen: het
wordt een donkere tijd. En dan heb ik het niet alleen over de duisternis die
tegenwoordig al om 16u valt. Nee nee, het zijn weer examens. Voor de
eerstejaars zal het de eerste keer zijn –spannend!- dus zij moeten nu zeer
aandachtig lezen. Weten jullie niet goed hoe je het moet aanpakken, dan zijn
de volgende tips misschien wel handig.
Tip #1
Ben je nog niet begonnen met aanduiden, laat staan studeren? Geen nood, je
hebt zeker nog tijd genoeg! Echte studenten raken hun boeken pas aan
tijdens de blok. Dus geniet nog zolang het kan en laat de boeken opzij liggen
tot minstens begin januari.
Tip #2
Vergeet zeker je vrienden niet tijdens de examenperiode! Vrienden gaan
boven alles, dus stel je prioriteiten. Spreek af, ga leuke dingen doen, ga
feesten!
Tip #3
Ontspanning mag zeker niet onderschat worden. Het is daarom van groot
belang dat je lichaam uitgerust is om optimale concentratie te bekomen. Blijf
daarom zo lang mogelijk in bed liggen! Om 11 uur en als het kan om 12u
opstaan is ideaal.
Tip #4
We kunnen niet hard genoeg benadrukken hoe belangrijk ontspanning is. Pak
daarom zeker genoeg pauzes. Het is zeker aanvaardbaar om na een 45min
studeren een pauze van 2 uur te nemen.
Tip #5
De examenperiode is dé periode bij uitstek om nieuwe hobby’s te zoeken of
oude bezigheden te hervatten. Praktijkervaringen zijn van groot belang en
worden zeker en vast gewaardeerd door je toekomstige werkgever.
Tip #6
Geniet! Je bent maar 1 keer student…
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NUTTIGE STUDIETIPS
Wie graag toch op 1 vak zou willen slagen, moet vooral de vorige tips
vergeten. Voor zij die het net iets beter willen doen volgen hier een aantal
nuttige tips…
Tip #1
We hebben het al gezegd, maar ontspanning en slaap zijn zeker wel
belangrijk. Natuurlijk met mate. Neem voldoende pauze en overdrijf niet want
dat haalt niets uit. Een nachtje doordoen is dan ook alleen goed in echte
noodgevallen.
Tip #2
Elke
cursus
kent
wel
een
deel
(of
meerdere)
dat
extra
moeilijk/saai/onbegrijpelijk is. Je krijgt al snel de neiging om dat hoofdstuk
over te slaan of uit te stellen. Laat je niet ontmoedigen en plan dit hoofdstuk
goed in. Voorzie extra tijd en studeer dat deel op het moment waarop je het
meest geconcentreerd bent. Blijf ook niet hangen bij dit moeilijke deel! Lukt
het echt niet, ga dan verder. Misschien heb je op het einde nog extra tijd om
dat deel te bekijken.
Tip #3
Zo goed als elke student ervaart een plotse faling van zijn
concentratiesysteem tijdens de blok. Alles rondom je wordt plots interessant.
Om dit zo goed mogelijk aan te pakken is het aangeraden om een goede en
flexibele planning te hebben. Plan na een aantal dagen een reservedag in.
Hierop kun je vakken inhalen die eerder niet goed gingen. Sta je er goed op?
Dan kan je deze dag gebruiken als een rustdag of kan je vooruit werken op je
schema, dit geeft een extra motivatie!
Tip #4
Facebook is zowat dé grootste boosdoener tijdens examens. Kijken naar wat
anderen doen en hoever zij al zijn geeft alleen maar stress. Probeer jezelf dus
niet te vergelijken, iedereen werkt aan een ander tempo. MAAR houd geregeld
de forums in het oog, hier kan heel veel nuttige informatie op komen!

Let op! Studeren is voor elke persoon verschillend. Er is dus geen algemene juiste aanpak.
Dus neem de bovenstaande tips met een korrel zout en zoek welke methode het best bij jou
past!
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FOTOBOEK
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PRAESIDIUM IN DE SPOTLIGHT
Elke maand zal de redactie een lid
van het praesidium interviewen. Al
twee van onze meest opvallende
leden zijn aan bod gekomen en we
trekken de lijn gewoon door. Want
wie is er nu opvallender dan
iemand die al 7 jaar toegewijd een
actief lid is binnen Crimen. Dus
deze maand is de eer aan Steven
Linart.
Steven, in de vorige Crimmax
heeft Niels jou geselecteerd
met de volgende vraag: wat is
jou plan om aan een diploma te
geraken en hoelang zie je jezelf nog studeren hiervoor?
Nog maximum 4 jaar. Ik ben dit jaar begonnen aan rechten en ik hoop dat ik
dit kan afmaken in maximum 4 jaar. Aangezien ik ook al eventjes hier studeer,
zal ik natuurlijk in de komende maanden, jaren,…ook al proeven van het
werkleven en stilletjes aan het studentenleven achter mij laten.
Je bent nu op verschillende universiteiten met verschillende studies
ingeschreven, kan je dat even uitleggen want wij kunnen niet meer
volgen.
Het was de bedoeling dat ik mij zou inschrijven voor het
voorbereidingsprogramma rechten te Gent. Door omstandigheden kan ik
slechts volgend semester. In afwachting doe ik dus enkele vakken ginder en
hier met een creditcontract. De vakken die ik hier aan de KU Leuven doe, doe
ik om een vrijstelling te krijgen in Gent. Waarom in Gent? Omdat ik daar
rechten kan studeren met een voorbereidingsprogramma en daarvoor het ik
geen leerkrediet nodig. En jep, ik zit nog altijd in Leuven op kot en dat zal de
komende jaren niet veranderen, omdat ik tot voor kort in Leuven werkte!
De examens komen er weer aan, hoe ziet een typische blokdag er uit
voor jou?
Een typische blokdag heb ik niet. Ik zorg gewoon ten eerste dat ik voldoende
ben uitgerust om er voor te zorgen dat ik rond kom met mijn leerstof.
Natuurlijk kan ik het ook niet nalaten om af en toe eens een pintje te pakken:
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ontspanning is immers heel belangrijk. Meestal probeer ik ook in de bib te
geraken, zonder succes! Vaak studeer ik dan ook door tot de late uurtjes!
De meesten zien jou als een echt party –animal dat wel wat pintjes
kan verzetten op een avond. Wat is de strafste alcohol- gerelateerde
stoot die je vorige jaar uitgestoken hebt?
Vorig jaar ben ik op dat vlak nogal flink geweest, ook al beweren sommigen
van niet. M’n strafste verhaal dateert van het jaar daarvoor: er werd gezegd
dat ik op een bepaalde avond te veel Oak en Coke had gedronken. Ik weet er
niet meer veel van… Sofie denkt er ook nog altijd aan terug met veel plezier
(ze denkt immers dat ik haar had zat gevoerd :p)
Met welk praesidiumlid zou je het liefst vastzitten in de skilift?
Met Sien! Iedereen weet wel waarom! Een selfie vanuit skilift hebben we
immers nog niet!
En wie zou je direct uit de skilift duwen?
Niemand! Ik zie m’n medepraesidiumleden allemaal graag!
Waarom zouden alle studenten criminologie mee op skireis moeten?
Omdat het zoals ieder jaar een fantastische reis gaat worden! Helaas is het
niet meer mogelijk om in te schrijven omdat de skireis volzit!
Wie zou jij graag in de volgende Crimmax willen zien?
Graag voor de volgende Crimmax zou ik een interviewke willen zien met ons
Sara! Als oud-Cudi-verantwoordelijke ben ik benieuwd hoe het harde leven op
de Cudi meevalt!
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EINDEJAARTIPS
Oudjaar is voor de meesten dé gelegenheid om eens goed te vieren. Hierbij
kan de alcohol al eens rijkelijk vloeien. Hou daarmee de volgende tips in het
oog. Voor de verwarde zielen die wel vaker aan één van de volgende
symptomen lijden tijdens het uitgaan, lees zeker de oorzaak en oplossing en je
gaat een geweldig oudejaarsparty tegemoet!

Alcoholgebruik
(de symptomen, hun oorzaak en oplossing)
1e Symptoom : Natte en koude voeten.
Oorzaak : Je glas helt over.
Oplossing : Het glas draaien tot de opening naar boven gericht is.
2e Symptoom : Natte en warme voeten.
Oorzaak : Je hebt je bepist.
Oplossing : Ga je drogen in het dichtstbijzijnde toilet.
3e Symptoom : De toog is van wit email.
Oorzaak : Je bent nog altijd in het toilet.
Oplossing : Roep om bijstand.
4e Symptoom : Je wacht al een uur op het glas dat je besteld hebt.
Oorzaak : De toog bevindt zich achter jou.
Oplossing : Draai je om, daar is je glas.
5e Symptoom : De muur vlak voor jou zit vol lichtjes.
Oorzaak : Je bent op je rug gevallen.
Oplossing : Draai je voorzichtig 90° om.
6e Symptoom : Je mond zit vol sigarettenpeuken.
Oorzaak : Je bent voorover gevallen op de asbak.
Oplossing : Verwijder alles en spoel je mond met een gin tonic.
7e Symptoom : Wazig zicht.
Oorzaak : Je kijkt doorheen een leeg glas.
Oplossing : Vraag om het glas bij te vullen.
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8e Symptoom : De grond verplaatst zich onder je voeten.
Oorzaak : Twee uitsmijters dragen je buiten.
Oplossing : Vraag op zijn minst waar ze je naartoe brengen.
9e Symptoom : Meerdere gezichten staren je aan vanuit het water.
Oorzaak : Je bent op het toilet en probeert over te geven.
Oplossing : Stop een vinger in je keel.
10e Symptoom : De mensen rondom jou praten met een mysterieuze echo.
Oorzaak : Je glas zit in je oor.
Oplossing : Hou op met die onnozelheden.
11e Symptoom : Bewegende disco, in 't wit geklede mensen en monotone
muziek.
Oorzaak : Je zit in een ambulance.
Oplossing : Niet bewegen. Misschien een delirium tremens.
12e Symptoom : Je huisgenoten zien er raar uit en staren naar jou.
Oorzaak : Je hebt je vergist van huis.
Oplossing : Vraag hen je de weg te wijzen naar je eigen huis.
13e Symptoom : Een grote spot in de disco verblindt je.
Oorzaak : Je ligt uitgestrekt op straat en het wordt al dag.
Oplossing : Koffie en een goede druppel helpen je er bovenop.
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ONTSPANNING
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Wist je dat…
… Vertommen stiekem de Jani Kazaltzis van Crimen is?
… de twee Jonassen graag staan te schuren met elkaar in de Maxim’O?
… Danny Marco moet binnendoen na het verliezen van een weddenschap?
… Iedereen er op zijn knapst uitzag tijdens de Suit-Up fak?
… de mannenvoetbalploeg Farmaceutica heeft afgedroogd met een 9-1 winst?
… onze vrouwen volleybalploeg ook heeft gewonnen van de bitches van VRG
met een mooie 2-0?
… onze pasta’s veel lekkerder waren dan de schachtenpap?
… verdacht veel jongens binnen Crimen een haardroger bezitten?
… Vertommen nu geld heeft om iedereen terug te betalen?
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