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Lieve studentjes,
We hebben geconstateerd dat het alweer
december is, wat betekent dat de examens
eraan beginnen te komen. Dit zal dan ook de
laatste editie van dit semester zijn. Wees
echter niet getreurd, in maart komen we
weer terug!
Heel het praesidium van Crimen wenst jullie
allen sowieso alvast een vrolijk kerstfeest en
een gelukkig nieuwjaar, maar zeker een
succesvolle examenperiode!
Bekijk zeker Crimenwiki eens en wees niet
bang om het onderwijsteam (Charlotte, Lore
of Lucas) te contacteren bij vragen of
opmerkingen.
Flor en Lucas

Of je jodelt elke keer
als je klaarkomt
óf
je hebt altijd vier
rauwe gamba’s
in je broekzak
Wil je weten wat
praesidiumlid Sarah
koos?
Bladzijde 6!

Word je blij van de
volgende begrippen:
‘Lannister’, ‘Winterfell’ en
‘Emilia Clarke’?
Blader snel door naar de
agenda op pagina 4 en 5.
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AGENDA

05/12: SINTERKLAAS FAK
Sinterklaas komt eraan en heeft vernomen dat alle
studenten (tot nu toe) braaf geweest zijn! Om ze te
belonen, neemt hij in zijn grote zak verschillende soorten
alcohol mee uit Spanje die hij in de MAXIM’O zal
afzetten (YAAY!).
Let op: Crimen is niet verantwoordelijk voor eventuele
ontvoeringen door Zwarte Piet als je stout bent geweest!
Promo’s: wafel-, speculaas- en sinaasappeljenever,
shot €1, longdrink €2,50.

07/12: KERSTFILM
Sinterklaas is alweer geweest. Hoog tijd om Mariah
Carey te gaan luisteren en de kerstboom op te zetten.
Crimen gaat er donderdag 7 december alles aan doen
om die kerstsfeer optimaal te maken! Kleed je warm
aan, neem een dekentje mee en geniet van een
gezellige kerstfilm!
Meer informatie volgt via Facebook!

08/12: EIGEN VERKOOP:
POMPOENSOEP
Ook in december houdt Crimen weer een eigen
verkoop! Om de koude maand te overleven,
verkopen wij zelfgemaakte pompoensoep aan
democratische prijzen.
Dat doen wij van 12u tot 14u aan de ingang van onze
vertrouwde Valk! Kom zeer zeker eens langs.
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12/12: DIE HARD FAK
Ben jij ook iemand die bij alles tot het uiterste gaat?
Dan is deze fak perfect voor jou! Hierbij organiseert
Crimen een onvergetelijke fakavond (of wel?)
waarbij er niet te missen promo’s zijn die je lever vast
en zeker zal voelen!
Promo’s:
- Vodka Red Bull: €4,50
- Absint: €2

14/12: WINDS OF WINTER CANTUS
Dachten jullie dat Crimen na een fantastische cantusweek wel
klaar was met cantussen organiseren? Dan heb je het
verschrikkelijk mis. Wij houden namelijk een heuse Winds
of Winter cantus, wat bij de diehard Game of Thrones fans
natuurlijk al duidelijk een belletje doet rinkelen.
Beware of spoilers!
Kan jij het overleven tot de laatste tempus?
De cantus vindt plaats in de Recup. Jullie zijn welkom vanaf
20u en om 20u30 zullen we beginnen met het Io Vivat.
ER IS GEEN ANDERE DRANK TOEGELATEN!
P.S.: Crimen heeft een SURPRISE ACT geregeld! Dus kom
je zo snel mogelijk inschrijven op het secretariaat.

19/12: WINTERFAK
De laatste fak van het semester is aangebroken. De
dagen worden kouder en de examens komen eraan.
Maar niet getreurd! Wij zorgen ervoor dat je je
zorgen voor de allerlaatste keer opzij kan zetten door
een aantal ‘koele’ promo’s te voorzien. Kom dus
zeker nog eens af naar de MAXIM’O om voor een
niet te vergeten afsluiter te zorgen!
Promo’s: gletsjerijs, bergfeuer, hexenfeuer, ötzi,
teufelskrauter of kristall voor €2,50!
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INTERVIEW MET EEN PRAESIDIUMLID
Sarah Van den Neucker
Feest & Fak
Lieve Sarah, wat fijn dat je (gedwongen) mee
wilt doen aan ons interview. Zou je ons
allereerst kunnen vertellen wat je tot nu toe van
het praesidium vindt. Je zit er nu toch al een
paar maandjes in, bevalt het?
Tot nu toe vond ik het echt al geweldig! Af en toe
wel wat werk maar dat doe ik met alle plezier. Heb
nog geen spijt dat ik besloten heb erbij te gaan, al
had ik nu liever even niet in het praesidium gezeten.
Ik vind interviews verschrikkelijk…
En vertel eens wat meer over jezelf. Wie is Sarah, en wat maakt Sarah, Sarah. Ik weet dat
het een kutvraag is.
Best wel, ja! Ik ben een persoon die in alles iets positiefs probeert te zoeken (soms tot vervelens
toe.) Vaak ga ik huppelend door de dag. Het enige moment dat je me niet huppelend zal zien,
is in de ochtend aangezien ik dan een ontzettend ochtendhumeur heb. Ik heb een groot hart en
probeer altijd voor iedereen klaar te staan. Ik neem ook nooit een blad voor de mond dus van
mij zal je altijd een eerlijk antwoord krijgen. En bovenal, doe ik wat ik wil.
Hoe zie je jezelf over 10 jaar?
Geen flauw idee... Hopelijk wel al afgestudeerd… Ik zou graag na criminologie nog rechten
gaan studeren en onderzoeksrechter worden. Al moet ik eerst wel even zorgen dat deze studies
al lukken…
Wat is je grootste angst?
Mijn liefde voor broccoli is ontzettend groot. Mijn grootste angst is dan ook dat er geen broccoli
meer zou zijn.
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We leggen je ook graag wat dilemma’s voor. Je moet kiezen uit één van de twee opties en
verklaren waarom je die keuze hebt gemaakt? Ready? Let’s go:
Elke keer voordat je een apparaat gebruikt, moet je de gebruiksaanwijzing lezen – OF –
je mag alleen nog rennend eten
Moeilijke! Ik zou zeggen de gebruiksaanwijzing lezen, omdat lopen niet echt mijn ding is, maar
iedere keer lezen is pittig vervelend. Dan toch maar rennend eten, al moet ik dan eerst iets gaan
doen aan mijn conditie…
Je gaat jodelen als je klaarkomt – OF – je hebt altijd vier rauwe gamba’s in je broekzak
Haha, hoe verzinnen jullie zoiets? Jodelen als ik klaarkom dan maar. Vier rauwe gamba’s in
mijn broekzak vind ik nogal vies en met dat jodelen, sfeer verzekerd.
Je partner wordt pornoacteur – OF – je partner voelt altijd koud aan
Damn, moet ik echt kiezen? Dan denk ik toch dat ik ga kiezen voor pornoacteur. Een partner
die altijd koud aanvoelt moet verschrikkelijk zijn, niet?
Je moet elke ochtend van 7 tot 8 vissen – OF – je moet iedere keer voordat je seks hebt, je
vader vooraf om toestemming vragen (anders mag het niet)
Jongens… Iedere ochtend van 7 tot 8 vissen is echt geen optie voor mij. Zo vroeg opstaan? No
way! Dan maar iedere keer aan mijn papa toestemming vragen. Denk dat ik daar minder moeite
mee zou hebben dan midden in de nacht (voor mij toch) te gaan vissen ☺ Wel pech voor mijn
papa vrees ik…
We willen nog graag een geheimpje van je weten. Wat is iets wat de meeste mensen nog
niet van jou weten?
Zijn er dingen die mensen nog niet van mij weten dan? Ik kan echt niets bedenken eigenlijk.
Ben een open boek, dus aan geheimen doe ik niet echt.
Zo, het vragenvuur is voorbij. Uiteraard mag jij nu kiezen wie er in de volgende editie
van de Crimmax aan de beurt is. Wie zou jij willen nomineren?
Charlotte mag van mij eens op de pijnbank! ☺

NEXT EDITION:
Charlotte Cloetens
Onderwijs
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ALGEMEEN CRIMINOLOGISCH PROEFEXAMEN
De eerstejaars hebben hun proefexamens al gehad en hebben daar hoogstwaarschijnlijk de
uitslag ook al van gehad. Voor de ouderejaars is het alweer een tijd geleden dat ze een examen
hebben afgelegd. Voor sommigen was hun laatste examen zelfs in juni! #modelstudent. Maar
wij willen jullie allen nog eens op de proef stellen met dit algemeen criminologisch
proefexamen. Het zal bestaan uit 10 meerkeuzevragen en heeft betrekking op de
bachelorvakken binnen de opleiding. Op de een na laatste pagina van de Crimmax kun je de
juiste antwoorden vinden! Er is geen sprake van giscorrectie. Het is overigens belangrijk om
te realiseren dat dit geen echte examenvragen zijn, maar dat deze verzonnen zijn door het
redactieteam. De antwoorden zouden wel gewoon moeten kloppen.
Heel veel succes!
1. Criminologie is …
a. multidisciplinair
b. multiparadigmatisch
c. een gedragswetenschap
d. alle bovenstaande antwoorden zijn juist
2. L’Uomo Delinquente werd geschreven door …
a. Glen Calders
b. Raffaele Garofalo
c. Cesare Lombroso
d. Enrico Ferri
3. Durkheim, Merton en Cohen zijn boegbeelden van de …
a. sociologie
b. psychologie
c. pornografie
d. filosofie
4. Welke van de onderstaande beweringen zijn/is juist?
I:
II:

Bij validiteit gaat het om de vraag of men meet wat hij beoogt te meten
Cronbachs  is een manier om de betrouwbaarheid te analyseren
a.
b.
c.
d.

I is juist en II is onjuist
I is onjuist en II is juist
I en II zijn beide juist
I en II zijn beide onjuist

5. Wat kan geen hoofdstraf zijn binnen het Belgisch strafrecht?
a. Geldboete
b. Bijzondere verbeurdverklaring
c. Autonome probatiestraf
d. Elektronisch toezicht
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6. Welke van deze persoonlijkheidsstoornissen hoort niet thuis binnen cluster B?
a. Antisociale persoonlijkheidsstoornis
b. Borderline persoonlijkheidsstoornis
c. Histrionische persoonlijkheidsstoornis
d. Paranoïde persoonlijkheidsstoornis
7. Het arbeidsrecht beschrijft enkele wettelijke schorsingsgronden, maar welke van
de onderstaande opties hoort er niet bij?
a. Rookpauze
b. Slecht weer
c. Vaderschapsverlof
d. Borstvoedingspauzes
8. Welke van de onderstaande methoden van steekproeftrekking is een methode van
non-probability sampling?
a. Disproportioneel gestratificeerde toevalssteekproef
b. Tweefasensteekproef
c. Quotasteekproef
d. Zonnesteekproef

INTERMEZZO:
Op Crimenwiki staan zoals velen van jullie weten samenvattingen over de leerstof. Daarnaast
staan er ook zeker examenvragen, die in de afgelopen jaren gesteld zijn. Neem dus zeer zeker
eens een kijkje!

9. Wie spreekt er binnen de penologie over The Culture of Control?
a. Perkamentus
b. Garland
c. Foucault
d. Hulsman
10. Welke uitspraak over psychopathie is niet juist?
a. Psychopathie kan gemeten worden door middel van de PCL-R
b. The Mask of Sanity werd geschreven door Robert Hare
c. Psychopathie staat niet in de DSM
d. De maximale score op de PCL-R is 40
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ONTSPANNING
Het redactieteam van Crimen voelde zich geroepen om jullie studenten criminologie wat
nieuwe informatie bij te brengen. Niet dat jullie dat niet genoeg leren van de lessen en de
cursussen doorheen het semester (en het algemeen criminologisch proefexamen uiteraard!),
maar het leek ons een goed idee om jullie kennis bij te spijkeren omtrent de criminologie en
Crimen. Allereerst willen we criminologisch relevante weetjes aan jullie verkondingen, zie
hieronder. Op de volgende pagina zie je echter een prachtige woordzoeker met alle voornamen
van het praesidium van Crimen erin verwerkt. Ken jij ze allemaal?

Wist je dat Luis Garavito
wordt beschouwd als de
grootste
seriemoordenaar ter
wereld? *

* In 1999 bekende hij de moord en verkrachting van 147 jongens.
Het totale aantal slachtoffers van ‘La Bestia’ (‘Het Beest’) wordt
op meer dan 300 geschat, waarvan vandaag de dag nog altijd
172 zaken worden onderzocht

** De belangrijkste risicoconsultant Verisk Maplecroft
heeft een lijst opgesteld van landen met het grootste risico
op gewelddadige criminaliteit – dat is daarmee feitelijk
een overzicht van de gevaarlijkste landen ter wereld.
(Misschien) verrassend, is dat Syrië niet op één staat,
maar juist Afghanistan. Het land wordt nog steeds
geteisterd door de islamitische fundamentalistische
groepering Taliban, terwijl de heroïnehandel ook
ongebreideld toeneemt en zo bijdraagt aan het geweld.
Syrië staat zelfs op plek vier!

Wist je dat het aantal Russische
pubers dat huurmoordenaar voor
de maffia wil worden 20 keer
groter is dan het aantal tieners
dat kosmonaut wil worden? ***

Wist je dat het
gevaarlijkste land
ter wereld niet
Syrië, maar
Afghanistan is? **

*** Wetenschappelijk empirisch bewijs
hebben we echter niet kunnen vinden
om deze uitspraak te controleren
10
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WIST JE DAT …
•

de karaoke een succes was en sommigen zich zelfs een beetje heel hard hebben kunnen
uitleven?

•

er tijdens de doop meer dan €300 voedsel in het haar van de schachten is beland?

•

en er ondanks voorzorgsmaatregelen toch weeral iemand naar het ziekenhuis is gebracht ten
gevolge van die doop?

•

daarnaast Pieter de kip de doop jammer genoeg ook niet heeft overleefd?

•

en zijn neef Ronny de Cantuskip nu ook niet meer in de buurt van de schachten durft te komen?

•

Ronny dit zeer jammer vindt, aangezien de schachten als enigen in de buurt van zijn
stankgehalte komen?

•

er twee niet-schachten flink hebben meegedaan met het officieel gedeelte tijdens de
doopcantus en er zo één van de twee mee officieel gedoopt is?

•

en dat deze niet-schachten toevallig zusjes van de redactieleden zijn?

•

de cocktails op de eigen verkoop zo straf waren dat mensen fruitsap zijn komen bijvragen?

•

ons cultuurteam heel wat moeite had met chocomousse maken voor de pasta-avond: aka niet
te vreten?

•

de gebruikte chocomousse dan ook van de winkel kwam in plaats van zelfgemaakt?

•

de pasta en de andere toetjes daarentegen wel overheerlijk waren?

•

half het praesidium met een zware kater zat op die pasta-avond?

•

er al veel kerstkoekjes zijn uitgeprobeerd voor tijdens de kerstfilm?

•

Crimen zijn allereerste cantusweek er op heeft zitten?

•

en dat het een topper van formaat was? Meer dan 400 mensen zijn komen cantussen!

•

ondanks een hele week cantussen Crimen nog steeds tweede was op de kringenzuip?

•

Crimen en Chemika collectief zo onweerstaanbaar zijn dat iemand het gewoon niet kon laten
om een Crimen/Chemika-Pappenheimer te filmen (en prompt werd buitengegooid bij wijze
van koude douche)?
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•

Chemika een fetisj heeft voor het liedje ‘Heyah Mama’ van K3?

•

de cantor het er verschrikkelijk moeilijk mee heeft om op zijn dierbare spullen te letten?

•

we vanuit Crimen wel graag onze bierkannen terug willen?

•

praesidiumlid A.B. er geen probleem mee heeft om tot haar ellenboog in de viezigheid te
zitten?

•

wanneer je tegen de glazen deur van de domino’s loopt, je een gratis ice-tea krijgt?

•

praesidiumlid S.S. ooit op de achtergrond is voorgekomen in een pornofilmpje?

•

schacht M.G. een weddenschap heeft verloren en nu moet muilen met praesidiumlid A.B.?

•

ditzelfde praesidiumlid er geen probleem mee heeft om met zijn tong in S.K. van KLA te
zitten? #bingo

•

derdejaarsstudent E.T. de eerste winnaar van onze eerste Crimen speurtocht was?

•

praesidiumlid J.L. wel heel vaak +/- 20 minuten te laat binnen komt stormen tijdens colleges?

•

hij wel langzaam leert vroeger op te staan en snellere douches te pakken (maar toch nog veel
te vaak ongeschoren in de les zit)?

•

praesidiumlid L.V.G. niet de competentie heeft om voor een aula croque monsieurs of
evenementen te promoten? #sad

•

‘eerste’jaarsstudent M.D.S. het een goed idee vond om op het kot van drie praesidiumleden in
de wasbak te pissen?

•

praesidiumlid L.O. Ronny de Cantuskip in de vuilbak wil smijten?

•

praesidiumlid E.H. drinkt als een achtjarige omdat ze haar drank met twee handen vasthoudt?

•

een praesidiumlid, wat volstrekt anoniem wenst te blijven, moest kotsen tijdens het
schoonmaken van zijn/haar tong?

•

sommigen humus beter vinden dan hun tong laten zwemmen in andermans mond?

•

sommige praesidiumleden het geen uitdaging vinden om een (leeg) blikje bier magnetisch op
iemands hoofd te plakken?

•

praesidiumlid A.B. rare dingen wilt doen met praesidiumlid A.B.?

•

praesidiumlid S.V.D.N. interviews invullen moeilijker vindt dan metho-taken maken?
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