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UITGAVE 1

Het nieuwe academiejaar is weer begonnen,
wat betekent dat het redactieteam van
Crimen weer druk bezig is met het maken van
de maandelijkse Crimmax.
De Crimmax is hét blad van de studenten
criminologie en wordt allereerst ontworpen
door Flor Verhellen, tevens CuDiverantwoordelijke. Hij wordt bijgestaan door
Lucas van Gijtenbeek, tevens lid van het
onderwijsteam van Crimen.
Dit topduo is bereikbaar via onze
mailadressen flor@crimen.be en
lucas@crimen.be, maar ook via ons
gezamenlijk adres: redactie@crimen.be
Veel succes (en plezier) dit jaar!
Flor en Lucas

Wil jij graag weten welk type
criminologie student jij bent?
Neem zeker eens een kijkje op
pagina 11, want daar hebben wij
een supertoffe quiz voor jullie in
de aanbieding!

Wil jij alles weten van de
Portugese roots van
praesidiumlid Shana?
Kijk eens op pagina 9!
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AGENDA
MESSAGEFAK 03/10
Zie je al een tijdje iemand zitten, maar heb je de
balls niet het te vertellen? Dan is deze avond het
ideale moment om elkaar per briefje duidelijk te
maken wat je echt van die ene vindt.
Mocht je nog steeds niet durven, kan je nog
steeds in de Desperados vliegen. Plezier
verzekerd.
Promo:
- Desperados: €2,50

OPENINGSCANTUS 05/10
Na een hele zomer afkicken is het weer
zo ver, het is tijd voor onze
openingscantus op de Waaiberg!
Inschrijven moet op voorhand gebeuren
op het Crimen-secretariaat!
openingstijden hiervan staan vermeld
DEUREN EERSTEJAARS: 20u STIPT
DEUREN OUDEREJAARS: 20u20
IO VIVAT: 20u40
Prijs:
- Leden: €11/€6 (bier/’eigen drank’
- Niet-leden: €13/€8 (bier/’eigen
drank’)
Meer informatie op het Facebookevenement!
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PETER&METER AVOND 10/10
Op de Peter & Meter avond worden de
eerstejaarsstudenten gekoppeld aan
ouderejaarsstudent die als een soort mentoren
dienen. Informatie over het inschrijven
enzovoort wordt later gegeven door jullie EJWteam Lore en Fien!
We kunnen al wel zeggen dat het dinsdag 10
oktober zal doorgaan en dat wij er al zin in
hebben.

MEXICAANSE FAK 10/10
Ai caramba! Haal jullie sombrero uit de
kast en zak met zijn allen af naar de
MAXIM’O. Met onze promo’s belooft
het alvast een (on)vergetelijke avond te
worden.
Promo’s:
- Tequila €1,50
- Cactusjenever (shots): €1,- Cactusjenever (longdrinks): €1,5

SCHACHTENVERKOOP 17/10
Dinsdag 17 oktober is het weer tijd om onze
schachtjes op de proef te stellen. De bedoeling
is dat de eerstejaarsstudenten (schachten
genoemd) als het ware ‘verkocht’ worden aan
de ouderejaars-studenten om een week lang
opdrachten uit te voeren. Dit om de doop
minder te verzwaren. Zie het niet als een
stomme avond, het wordt zeker leuk.
Meer informatie volgt zeer snel!
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JENEVERVERKOOP 17/10
Nadat we onze schachtjes verkocht hebben,
gaan we verder met verkopen. Speciaal voor
jullie een prachtige collectie aan jenevertjes
tegen spotprijsjes. Geen reden om niet te
komen, toch?
Promo’s:
- Jenevershots aan €1,- (keuze uit: appel,
banaan, cactus, chocolade, citroen,
cuberdon, kersen, meloen, vanille en
violet)
- Jenevercocktails aan €2,50 (keuze uit:
appeljenever-icetea en sprite-violet)
Nog leuker is dat het praesidium voor jullie
deze jenever zal schenken. Zeker langskomen,
want er is iets met vierkant zijn…

ESTAFÊTE 24/10
De 24-urenloop is aangebroken en
daarbij hoort uiteraard een bijpassende
fak! Dus ben jij het rennen ook al zat?
Klinkt estafête meer als muziek in je oren
dan estafette? Kom dan zeker naar deze
fak waar wij de leukste promo’s hebben
voorzien voor alle lustige lopers en nietlopers.
Promo’s
- Peperoni extreme: €1,- Rocket shot: €1,-

24 URENLOOP 24/10
Naar jaarlijkse traditie vindt ook dit jaar een 24urenloop plaats in Leuven! Deze speelt zich net
zoals altijd af op het sportkot.
Meer informatie volgt zeer snel, maar moesten
jullie nu al iets willen weten, mail dan zeker
naar sport@crimen.be voor meerdere
informatie.
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DOOP 30/10
Maandag 30 oktober gaat de jaarlijkse doop van
Crimen weer plaatsvinden! Tijdens de doop
zullen de schachten (eerstejaarsstudenten) door
de schachtenmeesters getemd worden. Er zullen
allerlei ‘leuke’ spelletjes worden gespeeld, de
schachten zullen een ‘beetje’ vuil worden
gemaakt en zij hebben eveneens de eer om van
de overheerlijke Crimen-schachtenpap te
proeven. Wees echter niet bevreesd! Crimen
houdt dit heel degelijk en leuk waardoor jullie
niet bang moeten zijn voor trauma’s of nare
ervaringen. De doop zorgt er voor dat men
verbroedert en elkaar beter leert kennen.
Meer informatie wordt via jullie
schachtenmeesters Lara en Thibaud gegeven!

HALLOWEENFAK 31/10
De spannendste dag van het jaar is weer
bijna zover en Crimen heeft dan ook een
super toffe Halloweenfak voor jullie in
petto. Met coole shots als pompoen-,
snottebellen- en heksenjenever zal de
MAXIM’O volledig in de
Halloweensferen zijn. Misschien zie je
zelfs wel een geest langsvliegen, dus
kom zeker allen af! Durf jij het aan?
Promo’s:
- Kiwi jenever (€1,-)
- Meloen jenever (€1,-)
- Zwarte bessen jenever (€1,)
- Combi-deal: 3 aan €2,40
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WOORDJE VAN GLEN
WOEHOE, de allereerste Crimmax van het academiejaar! Ik zal mijzelf misschien even
voorstellen voor zij die me niet kennen. Mijn naam is Glen Calders en ik heb de eer dit jaar
praeses van Crimen te zijn. De studentenvereniging voor en door studenten criminologische
wetenschappen aan de KU Leuven. Ik wil jullie alvast welkom heten en zeer veel succes
toewensen met dit nieuwe avontuur! Doorheen het jaar verschijnt er maandelijks een editie
van onze Crimmax. Een klein boekje boordevol informatie met betrekking tot Crimen. Niet
alleen onze fakavonden en cantussen komen hierin te staan maar ook onze lezingen,
informatie over onze sportteams en de activiteiten voor de eerstejaars zoals de doop en de
peter- en meteravond. Verder kunnen jullie mij vinden op onze evenementen of je kunt je
berichten richten naar mij via mail of Facebook.
Wat kan ik persoonlijk aanraden met betrekking tot de richting? Volg zeker de monitoraten,
met nadruk op die van statistiek. Laat de boeken niet te lang onaangeraakt liggen en zorg
ervoor dat je voor het einde van het semester je boeken hebt. Dit lijkt allemaal super logisch,
tot het zover is. Verder, met de juiste inzet en motivatie kom je er (hopelijk) wel! Nogmaals
super veel succes en ik hoop jullie terug te zien op onze evenementen!

Glen Calders
Praeses Crimen
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INTERVIEW MET EEN PRAESIDIUMLID
Shana Carvalho Possemiers
CuDi- en Feest&Fak-lid
Beste Shana, welkom in het praesidium! Hoe
bevalt het je tot nu toe? Met de kiesweek en de
onthaaldriedaagse achter de rug, wat is je indruk
van het praesidium?
TOPTEAM <3! Nee echt, het zijn allemaal mensen
die zowel serieus als echte feestbeesten kunnen zijn
en waarbij elk moment wel genieten is (alhoewel er
ook drama kan zijn, maar dat hoort erbij). Iedereen is
heel behulpzaam en stelt je vrij snel op je gemak. Ik
had me, alhoewel dit vrij cliché klinkt, geen beter
team kunnen inbeelden en ik ben zeker dat het een
super jaar gaat worden.

Dit jaar maak je onderdeel uit van het CuDi- en het Feest&Fak-team, wat verwacht je
daar van?
Een geweldige combinatie van alcohol en boeken! Haha maar nee, ik denk dat het echt leuk
gaat worden! Ik zit met superleuke mensen in het team die ik zeker beter wil leren kennen en
waarbij ik niet kan wachten om mee samen te werken (en te feesten, uiteraard!). Hopelijk
zullen wij het weer tot een fantastisch jaar kunnen brengen. Het zal op zijn minst interessant
worden!
Van het “Carvalho”-gedeelte in je naam hebben wij afgeleid dat je misschien roots zou
hebben van een ander land. Facebook-stalking leverde op dat die roots uit Portugal
komen, Porto om precies te zijn. Kun je ons daar iets meer over vertellen?
Ik ben inderdaad half Portugees en heb dan ook
een heel deel van mijn leven in Porto gewoond. Ik
spreek het dan ook vloeiend dus als een mede
Portugeesje dit leest mag je altijd olá komen
zeggen (maar niet Portugezen mogen uiteraard
ook hallo komen zeggen, haha). Verder was ik
dus een paar jaar terug naar hier verhuisd,
aangezien mijn ouders hier kwamen werken, en
heb het tot nu toe erg naar mijn zin hier (alhoewel
ik het weer wel mis….).
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Wat is je grootste angst?
Ik heb altijd enorm veel schrik dat de oven niet meer zou werken en ik geen pizza meer kan
klaarmaken!! Maar als echte angst … hmm… Ik heb enorm veel ambities om resultaten te
behalen en zaken te bereiken in mijn leven, dus is het van nature dat ik angst heb om deze
verwachtingen niet in te kunnen lossen.
Wat drink jij het liefst?
Als de perfecte student drink ik enkel natuurlijk
mineraalwater en thee gemixt met dragonkruiden.
Haha, oké nee… Een pintje gaat er altijd wel goed in
of een cocktail zoals een gin tonic of een mojito.
Maar als ik echt moet kiezen, dan ga ik voor één van
mijn favoriete drankjes, namelijk zwarte wodka van
Eristoff.
Heb jij een levensles voor de lezers in petto?
Niet altijd inzitten met wat anderen over je denken,
want er gaat altijd een persoon zijn die je kritiek zal
leveren. Leef je eigen leven en doe wat goed is voor
jou (wat niet wilt zeggen dat je naar niemand zijn mening moet luisteren, maar het is beter om
enkel waarde te hechten aan de mening van een beperkt aantal mensen die je vertrouwt).
Vorig jaar hebben we in elke uitgave van de Crimmax de lievelingsfilms van het
praesidium proberen te verkrijgen. Jij mag daar nu eentje aan toevoegen, welke wordt
het?
Ik ben het type persoon dat niet echt één welbepaalde film als favoriet kan bestempelen,
omdat ik naar enorm veel verschillende genres kijk. Zo kijk ik graag naar films als ‘Lord of
the Rings’, ‘Star Wars’, etc., maar kan ik ook genieten van een film als ‘Superbad’.
Traditiegetrouw mag je kiezen wie er in de volgende Crimmax (die van november) staat.
Heb je al een idee?
Voor de volgende editie zou ik graag Lara nomineren, onze schachtenmeesteres!

NEXT EDITION:
Lara Schaerlaeckens
Schachtenmeesteres en CuDi-lid
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WELK TYPE CRIMINOLOGIE STUDENT BEN JIJ?
Doe hier de test!
Omcirkel het antwoord dat op jou van toepassing is en lees daarna welk type criminologie
student jij bent!
1. Op dinsdagavond …
a. vind je me weliswaar terug in de MAXIM’O
b. lig ik te kruipen op de Oude Markt
c. maak ik mijn lesvoorbereidingen voor woensdagochtend
d. binge-watch ik Friends voor de 6de keer met een fles cola en een zak Doritos
2. Mijn grootste talent is …
a. originele Annemariekes verzinnen
b. alle cafés in Leuven opnoemen
c. 50 pagina’s per dag samenvatten
d. 15 uur aan een stuk slapen
3. In het weekend …
a. maak ik mijn weeral veel te drukke
agenda voor de komende week
b. bekom ik van mijn week
c. mail ik al mijn vragen naar professoren
d. kijk ik er op toe dat mijn mama mijn joggingbroek wast, die weliswaar nog
nooit gebruikt is om in te joggen
4. Mijn hobby is …
a. uitkateren in het AK met mijn lotgenoten
b. op café gaan
c. gaan joggen
d. hobby’s?
5. Ik eet het liefst …
a. gratis voedsel op een kiesweek
b. iets uit de muur
c. een slaatje met avocado
d. een diepvriespizza
6. Op academisch vlak zijn mijn prestaties …
a. degelijk maar ik ga hier op vier jaar niet weg zijn
b. ik en mijn studie-efficiëntie zitten momenteel in een dipje
c. geweldig, ik ben een modelstudent
d. ik weet eigenlijk niet eens zeker of ik wel ingeschreven ben
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7. Mijn favoriete Crimen activiteit is …
a. cantussen, fakavonden, de Crimmax, lezingen… moet ik nog door gaan?
b. maakt niet uit, als er maar alcohol aanwezig is
c. de steeds ongelooflijk boeiende lezingen
d. organiseren die marginalen met hun lintje activiteiten?
8. Mijn favoriete prof is:
a. Parmentier, want met hem kan ik na de les nog even een praatje slaan
b. ik kan eerlijk gezegd geen enkele prof bij naam noemen
c. Van Daele, want ik denk graag intensief na over mijn leerstof
d. Maesschalck, alles staat in de PowerPoints, dus ik hoef niet naar de les te gaan
9. Tijdens de les…
a. probeer ik een beetje te luisteren terwijl ik mijn vrienden tag in memes
b. val ik meestal in slaap en af en toe loop ik eens weg om een spauwke te leggen
c. noteer ik flink! Niets leert beter dan eigen notities
d. download ik snel alle series die ik die avond ga bekijken, aangezien het
internet hier ongelimiteerd is
10. Mijn favoriete fakbar is:
a. weliswaar de MAXIM’O
b. maakt niet uit, als de pintjes maar goedkoop zijn
c. fakbars zeggen mij niet zo heel veel
d. ik doe niet aan sociaal doen
Benieuwd naar je antwoord? Kijk snel op de volgende pagina hier rechts!
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A
Als je vooral antwoord ‘a’ hebt omcirkeld, ben je een typisch
kringpersoon. De MAXIM’O is je tweede thuis en je kent elk
praesidiumlid bij zijn naam. Het liefst van al ga jij cantussen en je
engageert je graag om het studentenleven van de anderen om je heen zo
fijn en boeiend mogelijk te maken. Jij ziet Crimen graag en bent trots
op de kleuren zwart en wit.

B
Duidde je vooral de letter ‘b’ aan, dan ben jij het feestbeest in je
vriendengroep. Geen enkele kroeg is je nog onbekend en je vraagt je
weleens af hoe het komt dat je bankrekening meestal uit hoogstens 2
getallen bestaat. Je studies komen steeds op de tweede plaats en we zien
je
volgend
jaar
waarschijnlijk
terug
in
een
opleiding
communicatiewetenschappen of sociaal werk.

C
Onze begeerde modelstudenten waren grote fan van antwoord ‘c’. Je studieefficiëntie is even hoog als het gemiddelde IQ en jou wacht een diploma met
grootste onderscheiding. De proffen kennen je e-mailadres reeds van buiten en
je gelooft in het gezegde ‘fit body, fit mind’. Jou wacht een mooie academische
carrière maar een sociaal leven is misschien minder evident.

D
Als je vooral voor ‘d’ koos ben je geen fan van sociale
aangelegenheden of verantwoordelijkheden. Studeren is voor jou
gewoon een excuus om op kot te kunnen en een evenwichtige
maaltijd bestaat uit popcorn en Red Bull. Je mooiste herinnering
van deze zomer was het moment waarop je ontdekte dat KotNet
werd opgetrokken naar 80GB en je nu dus niet langer in het AK
series zult moeten kijken. Een diploma ligt nog niet meteen binnen
handbereik en je bent van plan om dat nog wel even zo te houden.
13

WOORDZOEKER GERECHTELIJKE GENEESKUNDE EN
CRIMINALISTIEK: THANATOLOGIE
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COLLEGE BINGO
We hebben voor jullie een zogenaamde “college bingo” samengesteld. De bedoeling is
dat als je tijdens colleges iets ziet wat beschreven staat in één van deze vakjes, dat je dat
vakje dan mag doorkruisen.
Heb je bingo (een hele rij/kolom vol), dan win je in het leven!

Van Daele
zegt dat je
niet hoeft
te paniekeren,
nooit paniekeren

Je kijkt op
je telefoon
om te kijken
hoe lang het
nog duurt

Je komt er
achter dat je
laptop het niet
lang meer
volhoudt

De prof krijgt
de PowerPoint
of dergelijke
niet meteen
aan de praat

Je snapt
het niet

Panzavolta
verontschuldigt
zich voor zijn
Nederlands

De prof stuurt
iemand uit
zijn of haar
les

Je wordt
op Facebook
getagd in een
meme

Crimen post
een bericht op
Facebook

De prof is te laat

De prof vergeet
dat het tijd is om
te pauzeren

Je let niet op
en de prof
heeft het
door

Daems zegt
“hè” achter zijn
zin

Je gaat in
de pauze
weg

Je krijgt de
beurt om te
spreken

Het haar van
Pleysier zit
niet zoals hij
dat wilt

Mogen er overigens klachten/opmerkingen/ideeën/roddels/verhalen zijn, wees niet bang om
één van ons te verwittigen. We hebben een gezamenlijk e-mailadres (redactie@crimen.be),
maar ook zeker een individuele (flor@crimen.be en lucas@crimen.be).
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WIST JE DAT …
•

onze geliefde CuDi tijdens de zomer even helemaal blank heeft gestaan door een lek in het
dak?

•

we met pijn in ons hart afscheid hebben moeten nemen van enkele (praesidium)leden?

•

een praesidiumlid na de strandcantus van Diana het nodig vond om te spauwen op de trein?
En nee, niet in de wc…

•

twee praesidiumleden op diezelfde strandcantus de liefde hebben bedreven? Eén van de twee
was het wel vergeten de dag erna.

•

één van die twee zich heeft uitgeschreven voor een examen om naar die cantus te kunnen
gaan?

•

onze praeses op surfreis de vrouwelijke surfinstructeur goed heeft versierd? Het is onzeker
of hij hierdoor gratis lessen heeft gekregen, maar daarna ging het toch een stuk beter op de
plank.

•

Stef toch wel heel populair was bij de meisjes op die surfreis? Vandaar ook zijn nieuwe
bijnaam: Stef Speelbeer Stockmans.

•

na een nachtje feesten Leyla de camping op een andere berg was gaan zoeken. Toen er geen
camping was is ze dan maar op de grond gaan slapen. Fun fact, ze heeft haar iPhone daar
ook achtergelaten als cadeautje voor de volgende wandelaar.

•

onze strandcantus tortelduifjes wederom niet van elkaar konden afblijven op de teambuilding
voor de onthaaldriedaagse?

•

als je dan zin hebt om te kussen, dat je dat beter ver weg van een raam of een wc-hokje doet,
om voyeurschachten- of praesidiumleden te vermijden? Anders bestaat er een risico tot
verwondingen op je arm.

•

de helft van het praesidium bij de teambuilding een record heeft gezet als zowel de traagste
deelnemers én de enige deelnemers ooit die het einde van het bosspel niet hebben gehaald
(#TeamGreen4Life)?

•

Crimen er wel een ongelooflijk toffe onthaaldriedaagse heeft opzitten?

•

minstens twee schachten hebben moeten kotsen na de cantus daar?

•

maar dat schacht Megin supercool de eerste schachten-vrije-versie van dit jaar heeft gebracht
op de onthaaldriedaagse.
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•

de mannelijke schachten beter oppassen voor de vrouwelijke schachten bij de Annemariekes
dit jaar?

•

er een schacht is met super goede smaak in bourbon?

•

er schachten zijn die zonder probleem tot 7 uur ‘s morgens kunnen opblijven en om 9 uur ‘s
morgens terug kunnen opstaan?

•

volgens sommige schachten Arno op Thomas van Foute Vrienden lijkt?

•

een vrouwelijk praesidiumlid de liefde heeft bedreven in de keuken van het huisje op de
eerste verdieping en daar betrapt zijn?

•

absint-slap-cup super tof is? Alleen niet als je praeses van Crimen bent.

•

oud-praesessen het lastig vinden om van onze cantor af te blijven?

•

je als je op een Crimen-event ergens frisdrank vindt, er 50% kans is dat die gemengd is met
alcohol? Altijd eerst even ruiken!

•

praesidiumlid Jonas op de onthaaldriedaagse een nostalgische reünie heeft gehad met de
boom waar hij vorig jaar op zijn driedaagse voor het eerst ziek van de drank is geweest
(maar wel veel meer nuchter deze keer)?

•

praesidiumlid Emma een heel zwaar leven heeft?

•

zij ook graag opkomt voor de rechten van de aardappel?

•

en haar topschijf het barbecue- of boodschappenlied is?

•

een kilo kaas €7,85 kost (bij de Delhaize)?

•

een vrouwelijk praesidiumlid wel heel enthousiast kan omgaan met een banaan? Bij
sommige schachten was die ervaring overigens ook al te zien.

•

de condooms voor de condoom challenge expres niet dichtgeknoopt waren aan de
bovenkant, waardoor de challenge sowieso al niet mogelijk was?

•

een ander vrouwelijk praesidiumlid, genaamd Jara Wassenberg, het hele praesidium ziek
heeft gemaakt met haar verkoudheid?

•

we het Jara wel moeten vergeven, aangezien ze niet zonder wonden de onthaaldriedaagse
heeft verlaten?
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