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Woord vooraf
Beste criminologen en aanverwanten
Natuurlijk wens ik jullie vooreerst een fantastisch 2008 toe. Ook al zijn we
ondertussen alweer een maandje ingewerkt in het nieuwe jaar, toch is het
niet te laat om jullie nu nog een fantastisch jaar toe te wensen.
Februari is een zalige maand, en dat voor tal van redenen. Uiteraard
hebben we de examens van het eerste semester achter ons kunnen
leggen, de één al met een beter gevoel dan de andere. Zij die er een
goede examenperiode hebben op zitten, wens ik een even vruchtbaar
tweede semester toe. Voor degenen die een mindere periode hebben
doorgemaakt, wens ik de nodige moed en doorzettingsvermogen om er
alsnog een geslaagd jaar van te maken.
Daarnaast is februari ook de maand van de liefde. Ook al is het
Valentijnsfeest een eerder commerciële aangelegenheid geworden, toch
mag er op die dag wel eens extra aandacht uitgaan naar onze geliefden.
Ten slotte betekent februari ook dat we stilaan die donkere winter hebben
doorstaan en kunnen we ons opwarmen aan de eerste prille zonnestralen.
Kortom, februari heeft alles om het goede gevoel in ons boven te halen.
Hier voor jullie ligt het vierde Schavotje van het academiejaar. Het is een
ingekorte versie geworden aangezien februari ondertussen al een eindje
bezig is (dankzij de zeer welgekomen intersemestriële vakantie). Jullie
zullen merken dat enkele vertrouwde rubrieken ontbreken maar ik kan
jullie nu wel al zeggen dat er een goed gevulde maart-editie op komst is.
Dit Schavotje dient eerder als een overgang tussen het eerste en het
tweede semester. Lombrosiana zit natuurlijk ook niet stil in het tweede
semester en vliegt er meteen weer in met een aantal bruisende
activiteiten. Neem een kijkje op de WTBTDW-pagina en kom zeker eens
langs op één van de vele feestjes.
Vragen, opmerkingen, suggesties en ander commentaar blijven uiteraard
welkom op schavotje@lombrosiana.be.
Veel lees- en puzzelplezier!

Pieterjan
scriptor Lombrosiana
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Vice-Praeses dixit
Beste studenten,
De eerste grote hindernis van het jaar zit er al weer op, wat gaat het
leven toch snel, niet? Ook de
welverdiende week vakantie vloog
alweer voorbij… Velen gingen op reis,
zoals
ook
onze
praeses
Tom,
waardoor ik de blijde eer krijg jullie
allen een woordje toe te spreken!
Anderen vierden op mega (-Mindy)
wijze carnaval, zoals enkele bekende
Lombrosianen... Nog anderen bleven
thuis en genoten ervan. Zo hoort het
dan ook!

Echter, niet getreurd! Het betekent dat Lombrosiana weer op
kruissnelheid komt met enkele grote activiteiten! Voor elk wat wils: we
mogen de 2e editie van onze rocknight verwelkomen, de jaarlijkse
kroegentocht, het Galabal (in een wel erg memorabele omgeving), een
heus Gotchaspel, enzoverder.
Hou dus de kalender nauwlettend in het oog!
Verder wil ik jullie allen, in naam van het voltallige praesidium, succes
wensen het komende halfjaar!
De masters met de thesis, de 3e bachers met hun stage, de 1e en 2de
bachers met hun taken en studies: zweten en zwoegen wellicht, maar
vergeet niet dat ontspanning een must is en dat Lombrosiana deze noden
met plezier bevredigt! We hopen jullie dan ook binnenkort in grote getale
te mogen verwelkomen!

Kristof
vice-praeses Lombrosiana
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Watskeburt?
In december steeg de examenkoorts naar ongekende hoogtes. Ondanks
de opkomende stress, had Lombrosiana toch nog enkele feestjes gepland.
Velen onder ons maakten er dan ook dankbaar gebruik van om nog een
laatste keer goed te ontspannen alvorens de blok in te vliegen. En dat er
stevig ontspannen werd, zal je wel merken bij het lezen van de verslagen
van de activiteiten van december.

Massaal veel Rodenbach op de Massacantus
Ondanks het meer dan geslaagde feestje in de Pere Total de dag voordien
(14 jaar Pere, nvdr), stonden alle
ingeschreven
Lombrosianen
toch
te
popelen om aan de massacantus te
beginnen. Lombrosiana hoefde qua aantal
zeker niet onder te doen ten opzichte van
de
andere
aanwezige
verenigingen,
waarvoor onder andere dank aan een
aantal oud-leden die onze rangen waren
komen vervoegen.
De massacantus ving zoals gewoonlijk aan op de echte massacantuswijze,
namelijk met veel lawaai en lichteffecten en waarbij iedere vereniging
vooraan met zijn vlag moest gaan zwaaien.
Daarop werd de cantus stevig in gang
getrokken met een paar lekkere, traditionele
cantus-schijven en het duurde dan ook niet
lang tot onze oogjes vol Rodenbach stonden.
Zeker tijdens het derde deel zat de sfeer er
goed in: iedereen stond recht (en sommigen
vielen wel eens om), zong, dronk en maakte
er een spetterend feestje van!
Voor we het dan ook goed en wel beseften
was de cantus weer achter de rug. Natuurlijk
kruipt een echte Lombrosiaan dan niet
meteen in bed. Vraag maar aan An en Herrik,
die we voor de verandering eens getrakteerd
hebben op een stevige afterparty. Kortom,
net als voorgaande jaren was ook de
massacantus van 2007 eentje om niet zo snel
te vergeten.
Tekst: Hadewich Raes
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E viva España
Olijven, chorizo, doritos met pikante salsa, mandarijntjes, ritmes van
castagnetten en tamboerijnen, kleurige waaiers en de niet te vergeten
heerlijke, fruitige sangria: alles stond ter beschikking om deze clubavond
om te toveren in een onvergetelijke Spaanse fiësta. En, ondanks de
(waarschijnlijk door de naderende, jammerlijke examens) magere
opkomst, maakten de Lombro-die-hards er een gezellig nachtje van. De
sangria en andere dorstlessers vloeiden de keelgaten goed binnen en de
grommende maagjes werden goed volgepropt met de knapperige chips,
gedoopt in de saus die onze peter Steph de nacht ervoor nog in een
ricard-roes had bereid. De avond werd vervolledigd door een onverwacht
(?) bezoek uit de hogere kringen, speciaal voor ons overgevaren: Onze
Goede Sint. Letterkoekjes, chocola en Maria’kes vlogen in het rond
waardoor de vloer van de Pane al snel in een snoepzee veranderde. Maar
de buikjes waren al goed rond dus veel snoep kon er niet meer binnen.
(Onze peters, Steph en Gege, wisten er dan maar niets beters op dan de
letterkoekjes nog nuttig te gebruiken door een soort scrabble te maken
om hun basiskennis Nederlands te verbeteren).
De Sint deelde dan nog een paar opdrachten uit, hield een speech en was
dan weer verplicht te vertrekken of hij zou zijn stoomboot missen… Toen
naderde het einde: een deel zocht door de niet al te nuchtere toestand
wijselijk zijn bedje op, een ander deel ging nog verder feesten in de Pere
Total. We kunnen in ieder geval spreken van een geslaagde clubavond!
Tekst: Isabelle Baert
Freezing kerstfeestje
Naar goede gewoonte gaven we begin
december opnieuw een kerstfeestje. 2007
werd het zoveelste jaar op rij zonder een
witte kerst, maar dat lieten de feestbeesten
onder ons zich niet aan het hart komen!
Onze vaste decoratiecrew onder de leiding
van onze geliefde cantor veranderde de Pane
in een ware kerstextase, of hoe u een toch
wel smaakvolle overdaad aan kerstkitsch ook
wil omschrijven.
Ondanks het feit dat we ditmaal géén bezoek kregen van een halfbezopen
Sint met bedenkelijke opdrachten voor die arme schachten onder ons,
moest dit feestje niet onder doen voor het Sintfeestje! Er waren
overheerlijke pannenkoeken, die ondanks een fatale overdosis
vanillesuiker toch minder goed verkochten dan gedacht, warme
chocomelk en glühwein… Die laatste uiteraard vele sterker dan wat uw
oma gebruikelijk serveert!
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Dat én het ook die avond weer fijn bevonden
gerstenat van de Pane maakten dat het een
fijne losse en gezellige avond werd. Twee
schachten vonden dat het nog gezelliger (en
losser) kon, en besloten de intimiteit van de
toiletten op te zoeken, een hoogtepunt(?)
waaraan geen van ons zich zou willen wagen,
maar dat dé Maarten niet ontgefotografeerd
kon laten voorbijgaan.
Anderen hielen het dan weer op een meer
zedelijk spelletje “ik heb nog nooit…” waar tal
van persoonlijke geheimen werden prijs
gegeven. En nog anderen hielden diepe
filosofische gesprekken over wereldvrede en de olieproblematiek… deze
personen mogen zich bij ons melden, zij wisten duidelijk de toog niet
staan. Al dan niet een wilde passage in de Pere Total rijker, kropen de
Lombrosiaantjes voldaan in hun bedjes, zoet dromend van hun recentste
escapades en natuurlijk… wereldvrede! X-Mas 2008, here we come!
Tekst: Dimitri Claerbout
Meer foto’s van de activiteiten van Lombrosiana vind je op onze website
op www.lombrosiana.be.
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WTBTDW?
Heb je zin in een feestje? Heb je zin om nieuwe mensen te leren kennen?
Heb je zin in een lekkere pint of een frisse cola (light) in het gezelschap
van je vrienden? Heb je met andere woorden gewoon zin om eens uit je
kot te komen? Neem dan een kijkje in deze Where-To-Be-To-Do-Whatrubriek en zie met welke activiteiten we jullie in december om de oren
zullen slaan!

Wo 13/02

Verbroederingscantus met Crimen (Leuven)
° Vanaf 20.00u
° Deelname: €10
° Inschrijving via forum

Di 19/02

Cultuurkroegentocht
° Meer info volgt (zie website)

Di 26/02

Lombrosiana Cocktailnight
° Pere Total (Overpoortstraat)
° Vanaf 23.00u
° Toegang: gratis

Do 06/03

Lombrosiana Rocknight
° Frontline
° Vanaf 20.00u
° Toegang: gratis

Wo 12/03

Dropping
° Gent en omstreken
° Vanaf 20.00u
° Deelname: €3

Updates en last-minute wijzigingen vind je steeds op onze website
www.lombrosiana.be.
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Donderdag 6 maart 2008 vindt voor de tweede keer Lombro’s Rocknight
plaats in de Frontline! Gezien de eerste aflevering in 2005 met Outskirts,
Explorion, Rock Stovrie en Always Fallen een daverend succes was zijn we
nu opnieuw op zoek naar enthousiaste bands. De enige voorwaarde is dat
er minimaal 1 lid van de groep momenteel Criminologie in Gent studeert.
De bedoeling is om een maximaal gevarieerd programma aan te bieden,
dus alle stijlen binnen het brede genre rock zijn welkom. Van zoetsappige
ballads en toegankelijke poprock tot straight edge hardcore of
compromisloze black of death metal!
Lijkt het je wat om je muzikale uitspattingen eens te delen met je
medestudenten, stuur dan een mail naar Koen.Mattheeuws@Ugent.be
met daarin:
- de naam van de band
- een bondige biografie (leden, genre, historie, etc.
- een demo (d.m.v. myspace/website, dus bij voorkeur geen mp3’s
in mijn mailbox :-p)
Het belooft vol te lopen, mis deze kans op een vette gig dus zeker niet.
Dus sla toe en ga lopen met de eeuwige glorie der rocksterren!
Onderstaande man heeft ons zelfs laten weten van plan te zijn de studies
criminologie aan te vatten…
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Gotcha-spel
Ben je een koele ‘killer’, hou je van spaghetti, luister je naar
gangsta rap of heb je een verborgen agenda? Aarzel dan niet en
schrijf je in voor het Grote Lombrosiana Moordspel!
Iedereen kent het spel wel genaamd gotcha: U loopt met een
waterspuitje rond en ‘vermoord’ degene die je van de leiding op een
kaartje als je volgend slachtoffer had gekregen. Wij breiden dit echter
uit…

Je kan kiezen tussen 4 ‘klassen’ moordenaars:
- Hitman
- Gangmember
- Maffiosi
- Secret agent
Elke klasse moordenaar heeft bovendien specifieke wijzen waarop hij zijn
slachtoffer het hoekje om helpt.
Wil je meedoen? Vereist wordt dat je over een FK-lidkaart beschikt, ons
bindend reglement doorleest en tekent, je komt inschrijven in de Pane e
Vino bij Kristof (Vice) of Dimitri (Web), Je studeert Criminologie en je
bent bestand tegen paranoia! Lessen en stages komen zeker niet in het
gedrang!
Er zijn ook spetterende PRIJZEN te winnen!
•
•
•
•
•
•

Kostenplaatje: een luttele 4 euro
Wanneer: start 3 maart 2008 tot 22 april 2008
Als afsluiter bieden wij je een heuse ‘Gotcha End Game Clubavond’
aan waarop je verkleed als je moordenaarstype een feestje
aangeboden krijgt
Inschrijfdata: 26 februari van 20-23u; 27 februari van 20-21u30 en
28 februari van 20-23u @ Pane e Vino Café
Infomoment: 3 maart @ Pane e Vino Café
Hou de site in het oog voor eventuele veranderingen!

Tekst: Kristof Desmet
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Crimi Actua
Ons Belgenlandje is lang niet vrij van criminele misdadige feiten. Gelukkig
maar, waarvoor zouden we nu anders Criminologie studeren? Hieronder
vinden jullie een kort overzicht van de meest recente gebeurtenissen,
criminologisch gerelateerd uiteraard, waarover je als toekomstig
criminolo(o)g(e) moet kunnen meespreken! Zie dit als een aanzet tot
discussie met je vrienden tijdens de (pauzes van de) lessen of laat je
mening over onderstaande feiten achter op het studentenforum.

De

Tongerse onderzoeksrechter heeft woensdag een vader en zoon uit
Dilsen-Stokkem aangehouden en opgesloten in de Hasseltse gevangenis
op verdenking van het telen van weed. De politie trof bij een huiszoeking
een installatie voor een weedplantage aan met een capaciteit voor 600
planten, klaar om opgestart te worden.

Niettegenstaande zijn veroordeling tot 4 jaar cel, wordt ex-commissaris
Bart Debie het uithangbord van de nieuwe website www.criminaliteit.org.
Daarop wil het Vlaams Belang alle criminele feiten verzamelen. “Die
belanden nu té dikwijls in de doofpot. Overvallen, vechtpartijen en andere
feiten passen niet langer in de goednieuwsshow van het Antwerpse
stadsbestuur en worden dan ook niet langer door de politie
gecommuniceerd. Met de website willen we de Antwerpenaar opnieuw een
realistisch beeld van de criminaliteit geven,” verduidelijkt Filip Dewinter.

In

Bree protesteren de jeugdraad en een aantal senioren tegen het
plaatsen van bewakingscamera’s in het centrum. Het stadsbestuur van
Bree wil die camera’s plaatsen om de gebouwen te beschermen tegen
vandalisme. Volgens de jeugdraad van Bree voelen jongeren zich
geviseerd door dat plan. “De problemen zullen zich vermoedelijk
verplaatsen naar andere straten. Wij zijn meer voor andere oplossingen,
zoals straathoekwerkers,” aldus de voorzitter van de jeugdraad.

De

rechtbank in Veurne veroordeelde een 22-jarige vrouw uit Koksijde
bij verstek tot zes maanden cel voor de diefstal van twee bierblikjes en
twee doosjes krabsla in het warenhuis Spar in Koksijde. De rechter hield
bij haar vonnis rekening met haar criminele verleden, die al zeven
gelijkaardige veroordelingen opliep.

Een

34-jarige man uit Mechelen was in september vorig jaar met
penitentiair verlof toen hij in Moorslede een bestelwagen Mercedes Vito
stal. De man heeft een zwaar strafverleden en zit voor andere inbraken
en diefstallen nog in de cel tot 2010. Zijn advocaat vroeg clementie aan
de rechter: “Mijn cliënt is voor deze nieuwe diefstal al zwaar gestraft. Tot
op het einde van zijn gevangenisstraf kan hij namelijk niet meer op
penitentiair verlof gaan.”
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Lombro Sportief
In december werden nog enkele voetbalwedstrijden voor de heren
afgewerkt. Uiteraard lees je hier de resultaten.
HEREN VOETBAL (1E RONDE IFK-COMPETITIE)
Lombrosiana strijdt met twee voetbalploegen mee voor de IFK-titel. Beide
ploegen werkten de 1e ronde af in december. In de 1e ronde wordt er
gewerkt met een poulesysteem. De deelnemende ploegen worden in
groepen van drie teams geloot en spelen één keer tegen elkaar. De
winnaars van de poules gaan door naar de 2e ronde.
Lombrosiana 1 moest normaal op maandag 10 december het veld op
maar het gure weer besliste er anders over. De twee poulewedstrijden
Lombrosiana 1 – Politeia en Lombrosiana 1 – VPPK werden afgelast en
verschoven naar het tweede semester.
Lombrosiana 2 moest twee dagen later (op woensdag 12 december) de
poulewedstrijden van de 1e ronde afwerken. Onze jongens stonden voor
een zeer moeilijke opdracht. Ze werden in een poule geloot met twee zeer
sterke tegenstanders, die zoals elk jaar ook nu tot de titelfavorieten
horen. Lombrosiana 2 vertrok dus zeker niet als favoriet maar zou haar
vel toch duur verkopen.
Lombrosiana 2 – VEK: 0-1
De rood-witte jongens van Lombrosiana hielden goed stand tegen een
duidelijk sterkere tegenstander. VEK kwam regelmatig voor doel maar de
afwerking was niet goed en Lombrosiana-doelman Tom hield meerdere
keren de bal uit zijn doel. Toch moest hij zich één keer omdraaien na een
zoveelste kans voor VEK. Lombrosiana kon slechts enkele keren flauw
dreigen en de overwinning van VEK was dan ook terecht.
Lombrosiana 2 – HILOK: 0-1
In de tweede poulewedstrijd hield Lombrosiana in de beginfase gelijke
tred met HILOK. HILOK nam wel stilaan de overhand maar miste scherpte
voor doel zodat de wedstrijd op een 0-0 leek af te stevenen, mede dankzij
opnieuw uitstekend keeperswerk van Tom. Eén verdedigend foutje werd
echter genadeloos afgestraft, waardoor Lombrosiana alsnog de wedstrijd
verloor.
Ondanks de twee nipte nederlagen hadden de rood-witten geen slecht
gevoel na de matchen. De jonge spelersgroep bewees dat de toekomst
van het voetbal binnen Lombrosiana zeker perspectieven biedt!
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FFFF
Het studentenforum was voor velen onder ons tijdens de examens dé
uitlaatklep bij uitstek. Wees maar zeker dat er genoeg quatsch werd
gepost om de F*cking Foolish Forum Facts van de nodige toevoer te
voorzien. Hier zijn de nieuwe versgebakken forumquotes…
‘Kaaskroket’ en haar flatgenootje uit India…
Ik sta net in de keuken patatten te schillen en water te koken. Komt mijn
flatgenootje binnen: "Are you cooking?" Uh ja, hallo, wat zou ik anders met die
patatten en dat water van plan zijn. Dus ik: "Oh no, I'm just taking a bath." En
toen stond ze daar een beetje schaapachtig te kijken vooraleer ze is
weggewandeld. Geen idee waarom ze eigenlijk de keuken binnen kwam.
Vreemde mensen die Indiërs. En ik vraag me nu toch wel af wat ze met hun
patatten doen.
Waarom ‘Babarrr’ de ideale gastvrouw is…
Mijn kotje eens kuisen en straks m'n filmdate ontvangen. En om te tonen welke
goede gastvrouw ik ben heb ik zelfs de playboy gekocht. Lots of fun and naked
ladies @ Babarrr’s place!
Hoe gaat het ondertussen met ‘Dennis’ in Litouwen?
Het gaat hier meer dan goed: lieve lieve mensen, mooie mooie meisjes, en
goedkoop goedkoop bier! Alleen de luxe valt wat tegen, maar daar kan ik
uiteraard mee leven...
‘Tagu’ vindt zijn draai nog steeds niet op het forum…
Ik kan, zonder hier nog verdere commentaar op te geven, niets anders
concluderen dan dat dit een groot wijvenforum geworden is. De oestrogenen
worden hier langs mijn oren gesmeten. En De Geheimzinnige? Tja, dat is een
wijf vermomd als man, dat zie je toch direct... Alhoewel, De Geheimzinnige kan
koken, het zal wel degelijk een vent zijn dan...
‘Lore’ achter het stuur wordt een dikke hit…
Ik reed daarjuist op de autostrade en kijk om me heen, ineens zie'k iemand
serieus naar mij hapen [sic], ik denk na en besef dat ik luidkeels aan 't
meezingen was met Marco Borsato! Zelfs in de auto word'k betrapt!!!!
Examenvoer ten huize ‘De Geheimzinnige’…
Een pita en dit om acht uur 's morgens. Leve den blok!
Examenvoer ten huize ‘Couckieboy’ daarentegen…
Vanavond tagliatelli met een sausje met daarin room, gerookte zalm,
philadelphia en parmesaanse kaas.

Dit en veel meer volstrekte nonsens vind je op het forum op de website
www.lombrosiana.be. Al moet het gezegd worden dat er ook wel erg veel
nuttige informatie op het forum verschijnt. Kortom, go check it out!
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Chill out
Woordzoeker (Valentijn)
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Zoek de volgende termen:
CADEAU – CHAMPAGNE – CHOCOLADE – COMMERCIE – COMPLIMENT –
CUPIDO – DINER – HAARDVUUR – HARTJES – INTIEM – KNUFFEL –
KOPPEL – KUS – MOOI – RELATIE – ROMANTIEK – ROOD – ROOS –
SCHAT – SEKS – SLOW – TROETELNAAM – WARMTE - ZOEN.

De overgebleven letters vormen een romantische zin:
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Tom Cartoon (www.tomcartoon.be)

Sudoku

Tot in maart!
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In samenwerking met…
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