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VOORWOORD
Beste Crimi’s, het is zover. Het is gewoon al december. Bij deze dus ook de laatste
Crimmax van 2015. Maar die zal zeker niet teleurstellen, want wie is er speciaal voor
jullie helemaal uit Spanje gekomen… Sinterklaas! Misschien vangen jullie wel een
glimp van hem op in de aula’s of dinsdag op de fakavond. Verder hebben we een
laatste fakavond voor jullie in petto. Zeker niet te missen!
Hoewel het bijna feestdagen zijn, weet elke student wat dat in werkelijkheid inhoudt.
Bloklbloklblokblokblok…..Om de blok wat aangenamer te maken (is dat zelfs
mogelijk!?) vinden jullie doorheen deze Crimmax studietips en extra informatie over
de fora en wikipagina van Crimen.
Verder hebben we ook een speciale sint/kerst ontspanning, de laatste foto’s van het
jaar, Arno die afsluit met een interview en natuurlijk ook de laatste spannende
roddels.
De redactie wenst jullie alvast prettige feestdagen!!!!
(en veel succes)

Groetjes
Ulrike en Kathelijne
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AGENDA
Dinsdag 8/12

Sinterfak

Zie ginds, onze Sinterfak komt eraan! Dit is natuurlijk dé fak waarop wij allen hebben
gewacht. Sinterklaas en zijn zwarte pieten komen namelijk naar de Maxim’o! En wat
zit er dan voor lekkers in de zak van de sint? Wafel- en speculoosjenever aan €2
(longdrinks)! Sinterklaas heeft reeds aan ons verklapt dat er geen stoute kindertjes
waren. Vrees dus die roede niet en kom de sint verwelkomen.

Woensdag 9/12

Sinterklaascantus

Na al dat feesten in de Maxim’o en een zalig, lang dutje (en misschien een cadeautje
van de sint) verwelkomen we jullie allen graag op de Sinterklaascantus! Smeer die
kelen maar alvast zodat jullie de sint en zijn zwarte pieten tevreden kunnen stellen
met jullie wonderbaarlijk gezang! De beste drinkers krijgen misschien wel een pakje
uit de zak van de sint… Inschrijven kan steeds op het secretariaat.
Deuren: 20u
Io Vivat: 20u30
Place: Lido
Prijs leden bier: €10
Prijs niet-leden bier: €13

eigen drank: €5
eigen drank: €7
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Dinsdag 15/12

Blokski

De examens sluipen langzaam dichterbij, maar niet getreurd! Crimen heeft voor jullie
het perfecte excuus om die boeken even aan de kant te leggen: Gletsjerijs en
bergfeuer aan €2. Zo skiën jullie ongetwijfeld door al die leerstof! Kom dus nog een
laatste keer met ons feesten zodat we er samen een ongelooflijke afsluiter van
kunnen maken!

Maandag 21/12

Blok

Ai ai, de blok begint. Wij wensen jullie alvast super veel
succes! May the odds be ever in your favor!

Vrijdag 25/12

Kerstmis

Het is oké om met kerstmis niet te studeren. Geniet van de feestdagen,
familiefeesten en cadeautjes!!!!!!
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NUTTIGE LINKS
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/1stebachelorcriminologieleuven/
Forum 2de Bac Criminologische Wetenschappen
https://www.facebook.com/groups/2debachelorcriminologieleuven/
Forum 3de Bac Criminologische Wetenschappen
https://www.facebook.com/groups/3debachelorcriminologieleuven/
Forum Master Criminologische Wetenschappen
https://www.facebook.com/groups/3debachelorcriminologieleuven/

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.
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STUDIETIPS
Hoera, de examens komen er weer aan! Zeker voor de eerstejaars is dit een
spannende periode. De redactie laat jullie echter niet in de steek en heeft alvast
enkele tips voor jullie:
1. Heb je nog geen boek aangeraakt en geen letter aangeduid? Geen paniek! Je hebt
nog tijd genoeg! Waar is de blok anders voor? Leun dus nog maar lekker achterover
en ga met een paar vrienden van het studentenleven genieten!
2. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk ontspanning is! Neem daarom
zeker om het kwartier een pauze van minstens 3 uur. Met ontspanning bedoelen we
natuurlijk niet een wandelingetje maken in de natuur of een eindje gaan lopen. Series
kijken is het enige wat je echt ontspant!
3. Ook uitrusten is zeer belangrijk! Je bed is je beste vriend, en zeker tijdens de
examens. Opstaan tegen 12u is dus zeker aangeraden!
4. Laat je vrienden nooit in de steek en zeker niet tijdens examenperiode! Wees
24u/7 bereikbaar via sms, Facebook, Snapchat en wees er voor hen. Ga ook zeker af
en toe eens stevig feesten om bij te kletsen!
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NUTTIGE STUDIETIPS
Indien je toch op een paar vakken geslaagd wil zijn, zijn de vorige tips vooral
nutteloos. Hier enkele tips die je wel door de examens loodsen:
1. Verzamel al je studiemateriaal (cursussen, boeken, notities, examenvragen,
samenvattingen) en breng structuur in de hoofdstukken aan door middel van
tussenschotjes, post-its enz… Kopieer voor elk vak je inhoudstafel naar A4-formaat.
2. Maak een goede blokplanning: tel hoeveel halve dagen je beschikbaar hebt om te
blokken, zowel in de examenperiode zelf als tijdens de blok. Bedenk hoeveel dagen je
idealiter zou willen spenderen aan elk af te leggen vak. Begin van je laatste examen
richting je eerste examen de beschikbare halve dagen te verdelen volgens noodzaak.
3. Creëer voorspelbaarheid door routine: 7.00u opstaan en ontbijten, 8.00u tot
12.30u blokken (met 2 x 15’ pauze), lunch, 13.30 tot 18.00u blokken (met 2 x 15’
pauze), diner, 19.00u tot 21.00u uur herhalen, ontspanning en 8 uur slapen.
4. Creëer een prikkelarme omgeving: zet je gsm en laptop volledig uit tussen 8 en 21
uur. Facebook, Whatsapp, Twitter en Snapchat zijn dodelijk voor een aangehouden
concentratie en kunnen wachten tot ’s avonds.
5. Tijdens het blokken zelf is je inhoudstafel essentieel: situeer elk hoofdstuk binnen
het geheel. Voeg in potlood kernwoorden toe aan je inhoudstafel zodat je de uren
voor je examen alleen nog je inhoudstafel moet bekijken.
6. Activeer en toets jezelf: loop rond, herhaal luidop de hoofdzaken en de
titelstructuur van de ingestudeerde materie. Probeer aan jezelf uit te leggen wat je
net geleerd hebt en duid op je inhoudstafel aan waar je nog moeilijkheden mee hebt.
7. Heb geen zelfmedelijden en geef niet op wanneer het wat minder vlot gaat. Shit
happens, maar laat je er niet door demotiveren.
8. Eet gezond. Zorg dat je voldoende eten en drinken in huis of op kot hebt, zodat je
je vrije tijd niet in de supermarkt moet doorbrengen. Laat je niet verleiden om enkel
junkfood te eten. Kies voor licht verteerbare maaltijden en zorg voor voldoende
gezonde tussendoortjes zoals fruit en yoghurtjes.
9. Na 21.00u ’s avonds nog blokken is onproductief dus spreek af met je kotgenoten
of met je familie om iets leuks te doen. Vermijd impulsen van computers of gsm’s.
Geef je hersenen wat rust en ga rond 23 uur slapen.
Bron: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150106_01459283
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PRAESIDIUM IN THE SPOTLIGHT
Elke maand zet de redactie één van onze
praesidiumleden in de kijker. Vorige maand zijn
we het één en ander te weten gekomen over
Mong, deze maand is het aan zijn collega Feest en
Fak’er Arno Brams. Dus bij deze, als afsluiter van
2015, de laatste ‘praesidium in the spotlight’ van
dit jaar.

Mong wilt graag weten hoeveel bakken jij van
plan bent te moeten betalen op het einde van
het jaar? (Praesidiumleden moeten bakken voor
elke schacht die ze binnendoen, lint vergeten, ..)
Voorlopig moet ik nog maar 3 bakken betalen,
het zou ideaal zijn moest het daar bij blijven. Maar als ik realistisch ben dan lijkt 6 me
wel aanvaardbaar tegen het einde van het jaar. Er is ter bescherming van dutskes
zoals ik wel een maximum van 10 bakken dus daar ben ik al heel blij mee.
Ik denk dat Mong misschien een beetje jaloers is, want hij is heel benieuwd naar
jouw trukken en technieken om al die schachtjes binnen te doen ;)
Goh dat is geen gemakkelijke vraag. Een echt truc of techniek heb ik niet, ik probeer
me gewoon te amuseren. De dagen dat ik uit ga en tegen mezelf zeg ‘vandaag gaan
we braaf zijn’ dat zijn meestal de succesvolle avonden. Tegenwoordig zeg ik dat dan
ook elke keer voordat ik uitga.
Dit is je eerste jaar in het praesidium, als Feest&Fak en Onderwijs. Hoe vind je het
tot nu toe?
Ik vind het echt super. Vorig jaar, toen ik nog een onschuldige schacht was, wist ik
ook al heel snel dat ik in het praesidium wou. Ik moet wel toegeven dat het meer
werk is dan verwacht maar ik heb nog geen seconde spijt gehad. De mensen die mij
wat beter kennen weten wel dat ik van een uitdaging en een druk gevulde agenda
hou. Door het praesidium kom je ook in contact met veel andere mensen die je
normaal nooit zou ontmoeten en dat vind ik geweldig!

De Sint is in het land! Wat heb jij voor dit jaar aan Sinterklaas gevraagd? In de
veronderstelling dat je op de lijst van brave kindjes staat…
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Goede punten zouden wel een topcadeau zijn moest de lieve sint daar voor kunnen
zorgen. Anders kan hij mij ook altijd blij maken met tickets voor een wereldreisje
ofzo. Moest dat niet binnen zijn budget passen, mag hij mij ook altijd jongleerspullen
geven, of een eenwieler (dat wil ik stiekem wel is leren). Chocolade mag ook!
Niet alleen de vakantie komt dichterbij, maar ook de blok. Vertel ons, wat is jouw
techniek voor het behalen van toppunten?
Die techniek heb ik helaas nog niet gevonden, persoonlijk vind ik het belangrijk om
ook nog tijd te vinden om te ontspannen tijdens de blok. Dus ’s avonds een goeie film
opzetten, eens gaan zwemmen of jongleren is voor mij de perfecte beloning na een
dag zwoegen achter die boeken. Let er wel op dat je meer leert dan pauze neemt,
daar ga ik vaak in de fout.
Menig man is jou al voorgegaan, maar deze vraag blijft leuk om te stellen – en
vreselijk om te beantwoorden: Wie vind jij het aantrekkelijkste lid van het
praesidium?
Zo een moeilijke vraag vind ik dat niet hoor, ik heb het geluk om die schoonheid zo
goed als dagelijks te zien. Die heeft natuurlijk ook een geweldige persoonlijkheid en
een geweldig gevoel voor humor. Ik heb het natuurlijk over mezelf duuh ;)
Moeilijke vraag inderdaad! Er zitten zo veel mooie meisjes in het praesidium en damn
ik ben slecht met kiezen. Maar als het echt moet, kies ik voor Leyla. Een sportieve
topgriet
die
mijn
hart
kan
laten
smelten
met
haar
lach!
(Leyla, als je dit leest bel me ;) xoxox )
Huj! Je hebt het overleefd! Als kerstcadeau van de redactie mag je van ons TWEE
volgende slachtoffers selecteren voor de volgende Crimmax.
Het leukste deel van het interview mhoehaha. Als eerste zou ik graag eens van mijn
onderwijs collega Loranne graag willen horen of zo ooit voor mijn charmes zal vallen.
En van mijn BFF Glen zou ik wel is willen weten wat zijn lievelingskleur is.
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CRIMOSCOOP
Steenbok
(22 december – 20 januari)
In de astrologie staan Steenbokken symbool voor de serieuze
instelling van de volwassenheid en verantwoordelijkheid.
Wanneer we naar onzen Deb kijken, betwijfelen we toch of
dit op hem van toepassing is. EJW is hier een mooi bewijs
van... Steenbokken zijn gedreven, ambitieus en streven naar succes. We moeten
natuurlijk toegeven dat Debbie elke dinsdag zijn uiterste best doet om van de
fakavond een knalfeest te maken!

Waterman
(21 januari – 19 februari)
Plezier hebben is essentieel voor een Waterman. Ze staan
volledig open in het leven en accepteren meer dan
anderen. Ze streven in hun handelen naar geluk en
begrip. Als we dit proberen toe te passen op Leyla hebben
wij maar één vraag: ‘Zegt haar foto niet genoeg?’. Leyla is
steeds heel vrolijk en ontvangt iedereen met open armen.
Maar pas op! Soms kan ook zij wel eens uit haar sloffen
schieten.
De persoonlijkheid van de Waterman is enigszins excentriek,
onvoorspelbaar en grillig van karakter. Hannes heeft ons hier
verrast. Wie had gedacht dat onze brave Hannes als eerste zou
recht springen om zijn aanwezigheid op ‘Nacht van de jacht’ aan
te kondigen…? Bovendien zouden Watermannen als koud en
emotieloos kunnen worden omschreven. Aangezien wij Hannes
een echte teddybeer vinden, houdt deze stelling dan ook geen
steek.

(Bron: GOLDSCHNEIDER, G., ELFERS, J., Het mysterie van je geboortedag, Haarlem, Altamira-Becht, 2008,
445 p. )
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CHOCOLADETAART

Taaaaaaart!!!! Omdat de blok al zwaar genoeg is, mogen we af en toe wel eens
genieten. En waarom niet gelijk met een kerstaart? Hieronder vinden jullie het
receptje. Om zelf te maken ter ontspanning, of om door te sturen naar de mama.
Chocoladetaart met amandelen in de vorm van kerstbomen

-8 personen

Ingrediënten
300gr suiker
75gr amandelen, grof gehakt
160gr bloem
4 eieren

125g boter
100gr pure chocolade
125ml Melk
Snufje zout
1 zakje vanillesuiker
2 eetlepels cacaopoeder

Decoratie:
50 gr pure chocolade
50 gr witte chocolade
Strooisels zoals zilveren balletjes
Kerstzuurstokjes
Materialen:
Ronde spring/bakvorm van ca 24 cm, ingevet.
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Bereiding
Verwarm de oven voor op 175 graden. Smelt de chocolade au bain marie. Mix de
margarine met de suiker met een mixer in een kom. Voeg vervolgens de melk, eieren,
gesmolten chocolade, bloem, cacaopoeder, vanillesuiker en een snufje zout toe en
mix alles goed door elkaar.

Spatel de gehakte noten door het beslag en schep vervolgens in de ingevette vorm.
Bak de chocoladetaart ongeveer 45 min in de oven totdat de bovenkant knapperig is.
Controleer met een sateprikker of hij gaar is van binnen.

Hij moet niet te droog zijn van binnen. Laat de taart 30 min afkoelen en verwijder dan
de zijkant van de bakvorm. Snijd de taart in 8 punten. Snijd de zuurstokjes in stukken
en stop deze als stam in de zijkant van de taartpunten. Smelt de pure en witte
chocolade een voor een au bain marie. Trek met een lepeltje mooie slierten
chocolade over de stukken taart. Versier met zilveren balletjes of andere strooisels.

Bron: www.Leukerecepten.nl/ chocolade kersttaart
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FOTOBOEK
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ONTSPANNING
KERST/SINT EDITIE
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Zoek de verschillen
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Wist je dat…
… het praesidium te horen was in de televisiequiz ‘Twee tot de zesde macht’?
… een praesidiumlid op klaarlichte dag wel heel lelijk ten val is gekomen met haar
fiets en daardoor een blauwe foef had?
… ze er gelukkig ijs op heeft gelegd?
… Loranne haar naam achterstevoren ‘in haar hol’ is in het West-Vlaams?
… de Studio 100 cantus een knaller van een cantus was?
… “blad, steen, schaar” blijkbaar een kei goede versiertruc is?
… Glen doodsbang van spinnen is?
… Arno niet tegen bloed kan?
… de hardrockcantus een beetje te zwaar was voor de maag van Glen?
… hij niet de enige was?
… Arno vergezelde hem tijdens het spauwen.
… Laetitia echter wel alles wist binnen te houden?
… er drie Crimi’s Crimen vertegenwoordigen op de Uylenspiegelfeesten te Gent?
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