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Lieve crimi’s,
Helaas! Het einde van het eerste semester
nadert en de examenperiode staat voor de
deur… Maar niet getreurd! Met deze periode
gaan ook gezellige kerstdagen en een
knallend nieuwjaar gepaard. Nog een
lichtpuntje: voor die deprimerende
blokperiode probeert Crimen jullie nog
enkele weken goedgezind te houden met drie
fantastische fakavonden en een gezellige
cantus. Die boeken hoeven dus niet altijd
voor jullie neus te liggen.
Het hele praesidium wenst jullie alvast:
Merry Christmas
&
Happy New Year!
Ulrike en Lucas

De Crimoscoop is terug!
Benieuwd?
Kijk even op pagina 6!

Benieuwd wat het craziest is dat
Lucas ooit in de Maxim’O heeft
meegemaakt?
Blader dan snel naar pagina 8!
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AGENDA
SINTERKLAAS FAK 06/12
Sinterklaas is met allerlei soorten pieten België
ingetreden, maar gaat na vandaag vertrekken. Om
zijn afscheid te eren, komen wij nog eens samen
in de Maxim’O. Vanavond hebben wij drie
soorten jenever als promo: wafel, speculaas en
appelsien. Deze jenever kun je als shot drinken
(€ 1,-) of als longdrink (€ 2,50). Wij zien in ieder
geval geen reden om niet te komen.

SINTERCLANTUS VS.
SANTACLANTUS 08/12
Deze topcantus, die overigens gaat
plaatsvinden in de Recup, bepaalt welke
kindervriend zich de beste mag noemen.
Crimen gaat in twee teams (aan de ene kant het
team van Sinterklaas en aan de andere kant het
team van de Kerstman) strijden! Deze cantus is
echt, echt, echt niet te missen.
De deuren gaan om 20u open, waarna het Io
Vivat om 20u30 wordt ingezet.
Leden bier: 11 euro
Leden water: 6 euro
Niet-leden bier: 13 euro
Niet-leden water: 7 euro

CRIMEN’S JÄGERFAK 13/12
De temperatuur in Leuven begint alsmaar te
zakken. Hoogste tijd om eens lekker warm te
worden! Uiterst toevallig kan dat op Crimen’s
Jägerfak, waar Jägermeister voor maar 1 euro
wordt verkocht en een Jägerbomb nog steeds
totaal niet duur is (2 euro).
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APRÈS-SKI FAK 20/12
Het wordt kouder en kouder in Leuven, we
worden niet eens meer warm van Jägermeister..
What to do? What to do? Wij hebben de
oplossing! Wat vind je van Gletsjereis en
Bergfeuer voor maar € 2,50? Inderdaad, een
goed idee, vonden wij ook al. Kom dus maar
snel, geen smoesjes. Het is de laatste fakavond
van 2016! #endatmoetgevierdworden

START BLOK 26/12
Crimen organiseert tot het begin van het tweede
semester helaas even niks meer. Wij, het
praesidium van Crimen, hopen dat iedereen zijn
uiterste best gaat doen op de examens in januari,
zodat iedereen in februari weer met een goed
gevoel in de Maxim’O kan rondlopen. We willen
als tip meegeven dat je het beste zo vroeg
mogelijk begint, zodat het daarna alleen nog maar
herhalen is. Heel veel succes!
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CRIMOSCOOP
STEENBOK
(22 december – 21 januari)
Het sterrenbeeld Steenbok blijkt een van de meest stabiele en
serieuze sterrenbeelden te zijn. Steenbokken zijn kalm,
verantwoordelijk en hardwerkend. Je kan er steeds op
rekenen dat ze goed werk leveren. Dit is zeker op Niels Van
Hullebusch van toepassing. Hij staat steeds klaar voor het
praesidium en zal zijn taken zo goed mogelijk proberen te
vervullen, al heeft hij wat problemen met zijn
verantwoordelijkheden vroeg in de ochtend… Steenbokken blijken eveneens koppig te zijn en
op een onbuigzame manier hun wil door te drijven. Dit zien we niet zozeer in Niels. Hij
luistert steeds naar de mening van anderen en probeert uiteindelijk een compromis te sluiten.
Steenbokken hebben het de laatste tijd moeilijk om geen roddels te verspreiden. Denk dus na
voor je iets zegt.

WATERMAN
(22 januari – 18 februari)
Er zijn twee typen Waterman: enerzijds kan er sprake zijn
van een introverte, zachte Waterman, anderzijds is er de
levendige, uitbundige Waterman. Als we de Watermannen
binnen het praesidium volgens deze twee typen zouden
indelen, zouden Flor, Hannes en Lucas eerder tot type 1
behoren en Jens en Leyla eerder tot het uitbundige type.
Alhoewel, onderschat onze introverte Watermannen niet! Van zodra je hen beter kent, ontdek
je maar al te goed dat er niet veel verlegen aan is. Een andere eigenschap van de Waterman is
dat hij altijd eerlijk is. Dit kunnen we zeker en vast toepassen op de vijf voorgenoemde
Watermannen. Al kan een leugentje om bestwil nooit kwaad… Watermannen hebben de
laatste tijd de neiging om iets duidelijk te maken op een onvriendelijke manier. Probeer dit
wat subtieler aan te pakken.

Michael. (2016). Het sterrenbeeld steenbok: eigenschappen-horoscoop. Geraadpleegd op:
http://www.mindfulmommy.nl/sterrenbeeld-steenbok.html
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ARNO EET
Whoehoe, om de een of andere reden mag ik nog
eens de Crimmax opvullen met mijn gezever!
Vorige maand ben ik sushi gaan eten. Deze
maand ging ik op zoek naar iets goedkopers en
minder fancy. Het zoeken duurde zo lang dat het
uiteindelijk al middernacht was en mijn opties
echter beperkt bleven. Uiteindelijk ben ik
uitgekomen bij de City Snack, of zoals de meeste
mensen het kennen: De Muur!
Ben je nog niet bekend met het fenomeen? Geen
zorgen, ik leg het even kort uit. Op de Grote
Markt en tegenover het Archief staat er een muur.
In die muur zitten allemaal hokjes met daarin
frituursnacks en hamburgers. Af en toe hebben de
Nederlanders dan toch nog goede ideeën, want handig is het wel. Deze muurtjes blijven dan
ook nog eens tot de vroege uurtjes open, dus ideaal voor een snelle midnightsnack.
De makkelijkste manier om het uit te leggen, is misschien door te zeggen dat het een frituur
zonder frietjes is. De frituursnacks zijn daar het beste, ze worden vers voor je klaargemaakt en
liggen dan in hun kooitje te wachten op de gelukkige klant. Curryworsten, bitterballen,
vleeskroketten… ze hebben het er allemaal voor een spotprijs. Op de meeste plaatsen op de
Oude Markt betaal je meer voor een pintje! Het enige gevaar dat je kunt hebben, is dat je
snack er al lang ligt en niet meer warm is, maar dat probleem heb ik nog nooit gehad.
Wat je er nog kan halen zijn hamburgers. Hierbij moet je wel even kritisch zijn. Het mag dan
wel goedkoop zijn, maar een bicky burger gaat wel een miljoenmiljard keer zo goed smaken
als hij van een deftige frituur komt. Maar als je liever wat minder geld uitgeeft, is het zeker
een mogelijke optie.
De grote troef van de muur is, naast zijn goedkope prijzen, zijn snelheid. Je zal hier maar
zelden in de rij moeten staan. Gewoon een muntje betalen, je favoriete snack uit zijn
gevangenis bevrijden en hoppa je kan weer voort gaan feesten of naar huis strompelen.
Als afsluiter geef ik nog enkele tips:
- Geen geld meer? Wacht tot een zatlap alles laat vallen en leen wat van hem!
- Geen kleingeld meer? Er staan wisselautomaten waarmee je snel je briefje van €20 in 20
curryworsten kan veranderen.
- Geen saus meer op kot? Neem potjes mee en vul het aan met de gratis sausjes die daar
beschikbaar zijn!
- Wil je iemand goed pesten? Wissel een frituursnack om met een vriend zijn gsm of
portemonnee en laat hem een euro betalen voor zijn eigen spullen
Eten: 6/10
Bediening: 10/10 (een muur kan niet veel verkeerd doen)
Afstand van de Maxim’O: 9/10 minder dan drie minuten stappen
Gratis saus 10/10
Makkelijk van je kleingeld afraken 7/10
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INTERVIEW MET EEN PRAESIDIUMLID
Lucas van Gijtenbeek
Redactielid
Hallo Lucas! Allereerst, welkom in het praesidium!
Hoe valt het mee?
Goed! Ik merk wel dat ik het een stuk drukker heb dan
vorig jaar. Vorig jaar kon ik vaak series kijken tot ik erbij
neerviel, maar dit jaar gaat dat vaak niet meer. Dat wil niet
zeggen dat ik dat vervelend vind. Ik houd ervan om
mezelf nuttig te voelen en om bezig te zijn.
Wat vind je van je functie ‘redactie’? Nog altijd evenveel inspiratie als bij de start van
het academiejaar?
De functie bevalt me goed, maar ik merk inderdaad dat mijn inspiratie al zakt. De
mogelijkheden voor de Crimmax zijn eindeloos, maar het is lastig om rubrieken op te stellen
die voor iedereen leuk en interessant zijn. Zoals we in elke uitgave zeggen, heb je ideeën of
opmerkingen over de Crimmax, stuur ze zeker door naar ons via redactie@crimen.be of naar
één van ons (lucas@crimen.be / ulrike@crimen.be)!
Daarnaast neemt het maken van de Crimmax meer tijd in beslag dan ik aanvankelijk
had gedacht. Als de Crimmax net af is, moet je voordat je het weet weer werken aan de
volgende uitgave. Begrijp me niet verkeerd hoor, ik doe het met liefde, alleen soms is het wat
veel. Misschien moet ik wat eerder beginnen, maar ja, dat zeg ik al jaren tegen mezelf als het
gaat over deadlines (lees: examens en andere belangrijke dingen).
Wat doe je nog zoal buiten de praesidiumactiviteiten? Heb je hobby’s?
Pfoe, ik ben niet zo bijster interessant. Mijn grootste hobby is een hobby die iedereen heeft,
namelijk het kijken van series. De meeste ‘must-binge-watch’ series heb ik al gezien, dus ik
volg vooral de series die wekelijks in Amerika op de tv komen. Op dit moment zijn dat The
Walking Dead en Modern Family. Helaas komt de seizoensfinale van The Walking Dead er al
weer aan… Gelukkig begint het gloednieuwe seizoen van Homeland al weer op 15 januari!
Koken vind ik ook erg leuk om te doen. Op kot kook ik (samen met kotgenoten Nick
en Ike) elke dag en we proberen dan ook zo gevarieerd mogelijk te eten. We vinden het erg
leuk om nieuwe recepten op te zoeken en deze uit te proberen. Onze favoriet is een pasta met
spinazie, kip, spek, kaas, look en kruiden, zie hier: www.buzzfeed.com/alvinzhou/one-potchicken-spinach-bacon-alfredo?utm_term=.orkaRarPb#.enA0Y0QyV. Probeer deze eens uit!
Wat is het craziest dat je in de Maxim’O hebt meegemaakt?
De keer dat ik arrogant en agressief was. Als mensen mij zien, dan kunnen ze dat (in ieder
geval het agressieve) totaal niet bij mij voorstellen, maar het is echt gebeurd. Het speelde zich
af op 11 oktober, het was Crimen’s Oranje Fak. Ik zal geen naam noemen (niet dat ik zijn
naam weet), maar er kwam iemand naar mij en mijn vrienden toe die allereerst zei dat alle
studenten achterlijk zijn. Hij vond namelijk dat men na de middelbare school meteen moest
gaan werken, omdat je later toch net zoveel geld (of meer) zou gaan verdienen. Na zijn
klaagzang over studenten, gedroeg hij zich erg arrogant, wat ik toen niet kon hebben.
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Dus wat doe ik? Ik zet een grote bek op, word lichtelijk agressief (in ieder geval
kwaad) en gedraag me nog veel arroganter. Door mijn lieve vrienden werd ik gekalmeerd en
is de ruzie uiteindelijk gesust. Achteraf gezien reageerde ik misschien wat overdreven.
Alcohol (vooral rocketshot, maar dat is weer een ander verhaal) heeft er vast bij meegeholpen
dat ik wat overdreven reageerde, maar daar kan ik misschien zelf niet zo goed over oordelen.
Iets serieus: hoe gaat het studeren je af?
Gek genoeg, beter dan vorig jaar. Ik heb van de afgelopen examens geleerd wat wel en niet
verstandig is en welke studiemethode het beste bij mij past. Zoals sommigen misschien al
weten, maak ik bijna van elk vak een samenvatting en publiceer ik deze daarna op de
Crimenwiki. Vorig jaar ging me dat prima af, maar dit jaar begin ik eerder met het maken van
deze samenvattingen. Ik hoop namelijk zo veel mogelijk vakken (lees: alles) te halen in
januari. Ik wil niet zeggen dat ik dagelijks in de les zit of in de bibliotheek te vinden ben,
maar in het weekend probeer ik wel het een en ander in te halen.
Vertel eens een weetje over jezelf. Of misschien een leuke anekdote?
Uhm, nee dat weet ik echt niet. Misschien dat ik in vier verschillende provincies: ZuidHolland (Den Haag), Gelderland (Nijmegen), Limburg (Maastricht) en Vlaams-Brabant
(Leuven) heb gewoond en dat ik op drie verschillende basisscholen heb gezeten?
Ook jij mag voor de rubriek “De films van het praesidium” een film kiezen. Welke
wordt het?
Stiekem ben ik meer een serieliefhebber dan een filmliefhebber. Ik heb erg veel series gezien,
maar nog niet zo heel veel films. Klassiekers als The Shining, The Godfather, Forrest Gump,
The Shawshank Redemption en alle Star Wars films zijn mijn neus voorbij gegaan. De beste
(en daarnaast de meest indrukwekkende) film die ik ooit heb gezien, is Schindler’s List. Voor
de dwazen die deze film nog nooit gezien hebben, de film is gebaseerd op het waargebeurde
verhaal van de Duitse industrieel Oskar Schindler die tijdens de Tweede Wereldoorlog het
leven van meer dan 1.000 Joden redde. Ik kan iedereen aanraden om deze film te kijken. Maar
wees voorbereid, hij duurt meer dan drie uur. Ondanks dat is het de moeite zeer waard!
En dan nog de laatste vraag: wie van de nieuwe praesidiumleden zou jij graag in de
volgende Crimmax zien verschijnen?
Dat wordt ons schorpioentje Arzu. Het lijkt mij, en waarschijnlijk ook anderen, zeer
interessant om eens te horen wat ze te zeggen heeft. De volgende Crimmax komt wel pas in
februari uit, dus ze heeft tijd genoeg om na te denken over haar antwoorden op onze vragen!
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SERIERUBRIEK
Vorige editie kende de Crimmax een alcoholrubriek. Die rubriek wordt in deze editie
vervangen door een serierubriek. We gaan jullie tips geven over jullie seriegebruik. Het komt
iedereen wel eens voor, je kan niet kiezen, what to watch, what to watch..
Wij, Ulrike en Lucas, willen onze vijf lievelingsseries geven, wat zijn we genereus. ☺
Top 5 series:
Ulrike
1. Grey’s Anatomy
2. Once Upon a Time
3. Prison Break
4. The Big Bang Theory
5. NCIS

Lucas
1. Game of Thrones
2. Breaking Bad
3. Homeland
4. House of Cards
5. Suits
Als Grey’s Anatomy en Game of Thrones je niks
zegt, of je kunt je er niks bij visualiseren, dan
kun je hiernaast en hieronder een foto zien die
iets zegt over de inhoud van de serie. Grey’s
Anatomy is namelijk een serie over een
ziekenhuis in Seattle, terwijl Game of Thrones
een serie is over een land genaamd Westeros
waar (vrij bloederige) conflicten elke dag
voorkomen.

Zowel Grey’s Anatomy, als Game of Thrones
zijn helaas niet te bekijken op Netflix. Dat gaat
waarschijnlijk ook niet gebeuren, aangezien
ABC en HBO de rechten van de serie (nog)
echt niet willen verkopen. Grey’s Anatomy
wordt regelmatig uitgezonden op tv, maar om
Game of Thrones te kijken, moet je HBO
aanschaffen. Je kunt het ook illegaal downloaden, maar dat mogen wij als criminologen in spe
natuurlijk niet aanbevelen. ;)
Op Netflix staan wel andere series die heel leuk zijn om te bekijken, waaronder Once Upon a
Time, Prison Break, Breaking Bad, Homeland, House of Cards en Suits.
Hieronder staan populaire series die wij aanraden als je een serie van een bepaald genre zoekt:
Action
Comedy
Crime
Documentary
Drama
Fantasy/Sci-Fi
Horror

Arrow, Prison Break (sequel in 2017!) en The Flash
Modern Family, Scrubs en Shameless
How to Get Away with Murder, Mr. Robot en The Blacklist
Before the Flood, Making a Murderer en Planet Earth II
The Crown, Black Mirror en Stranger Things
Game of Thrones, Once Upon a Time en Westworld
American Horror Story, Bates Motel en The Walking Dead
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ONTSPANNING
Woordzoeker: Inleiding tot het recht
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Omdat wij als redactie onze praeses willen eren, kunnen jullie eenmalig in de Crimmax de
enige echte praeses, Vertommen himself, inkleuren! Haal je mooiste stiften of potloden maar
uit de kast. De foto is overigens gemaakt op de Pimp’s & Ho’s-cantus van 9 november 2016.
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FOTOALBUM
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WIST JE DAT …
… een vrouwelijk praesidiumlid enorm bang is voor wormen?
… Ike zo rebels is dat hij avondmelange thee in de ochtend drinkt?
… een schacht aan Lucas vroeg: “Vind je ook niet dat de vriendin van Willem zo op
Caro lijkt?”
… op het secretariaat de afgelopen dagen meer dan 100 intro’s van nostalgische series werden
afgespeeld?
… Sara haar YouTube nu dan ook vol staat met suggesties van nog meer series?
… schacht Naomi een oriëntatie van een steen heeft?
… Sara en Glen bijna een half uur in de foute rij stonden aan te schuiven op de 24 urenloop voor
warme chocomelk? Ze hadden dat uur geen chocomelk..
… zij ook onbewust de rij waren voorbij gelopen en van voor waren gaan staan aan de toog,
waar de mensen in de rij niet zo mee konden lachen?
… niet één, maar zelfs twee schachten voor Emma haar charmes zijn gevallen?
… dat aantal nog kan veranderen, aangezien er best wat tijd tussen de overhandiging van de
Crimmax aan de drukker en de overhandiging aan de studenten zit?
… schacht Lara tijdens het eten van een durum een grote plant met potgrond op de grond
heeft gesmeten?
… Leyla zelf geen kippenboutjes kan eten en Glen het in stukjes heeft moeten voeren?
… dat iedereen er weer fabulous uitzag op Crimen’s Suit Up Fak?
… er op diezelfde fakavond intens veel flessen cava zijn gedronken?
… Crimen wel 600 flügeltjes heeft aangekocht voor de eigen verkoop van 29/11?
… er meer dan zestig schachten succesvol werden gedoopt?
… zij schachtenpap, fruitsap, mayonaise, ketchup, bloem, eieren, chocopasta, en nog veel meer
ranzigheden hebben overleefd?
… Jens een liefde voor het voeren van kaneel heeft ontwikkeld?
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… Glen en Arno geen team waren op de afgelopen beerpong en dus iedereen eens een kans kon
maken op winnen?
… Willem en Deb inderdaad de beerpong hebben gewonnen?
… het praesidium van Crimen is gaan jagen op Diana’s Nacht van de Jacht?
… er jammer genoeg niet veel soeps te jagen viel?
… en daarom iedereen toch alleen naar huis is gegaan?
… Glen tegenwoordig niet alleen op EJW, maar ook op cantussen uit de kleren gaat?
#stripperalsplanB?
… de vrouwelijke praesidiumleden professor Vervaeke en professor Van Daele wel zien zitten?
# annemariekes
… er overigens op de meisjescantus van het praesidium heel wat annemariekes zijn verzonnen?
… Arno de schachten verpletterd heeft met lasershooten?
… maar dat Flor en Jens ook een verdienstelijke poging hebben gedaan?
… Crimen weer een geweldige pasta-avond organiseerde?
… waarop meer dan 100 mensen pasta en dessertjes aten?
… het praesidium hoopt dat de proefexamens voor de eerstejaars zijn meegevallen?
… er een Crimenwiki bestaat waarop veel samenvattingen en examenvragen voor verschillende
vakken staan?
… je deze samenvattingen goed kan gebruiken tijdens het blokken?
… we jullie dus allemaal massaal veel succes wensen!
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