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Woord vooraf
Beste criminologen en aanverwanten
Aan de examens moeten we even niet meer denken, daarvoor zijn de
prijzen al verdeeld. Waar we wel stilaan aan mogen denken is… wat gaan
we doen als de zon tevoorschijn komt? Maart is de maand van de lente,
het seizoen waarin de bloemen mogen bloeien, waarin de vogels ons weer
wakker mogen fluiten, waarin de Gentse parkjes bevolkt mogen worden
door schaars geklede jonge vrouwelijke en mannelijke studentjes.
Als ik nu even naar buiten kijk, zie ik enkel kale bomen, zie ik enkel een
duif op het dak van de overbuur rond zich kijken en zie ik meisjes en
jongens verstopt in dikke jassen en herfstkleurige sjaals. Je hebt geen
idee hoezeer ik verlang naar de zon! Gelukkig kun je in dergelijke barre
tijden altijd terecht bij een goed boek of kun je even snuisteren in het
studentenblaadje van de criminologen, het Schavotje.
Voor jullie ligt ondertussen het vijfde Schavotje van het academiejaar.
Dat wil zeggen dat we over de helft zijn, dat het jaar over de helft is en
dat het einde nadert. Reden genoeg om nog eens extra gas te geven.
Deze maand bied ik weer voor elk wat wils aan. Bij Watskeburt lees je de
verslagen van de voorbije feestjes en kun je in detail herinnerd worden
aan dat pintje dat je toen te veel dronk. Dat er weer vanalles is gebeurd
in ons Belgenlandje lees je in Crimi Actua. De voetballers van
Lombrosiana hebben een zeer sterke prestatie neergezet, wat je kan
nalezen in Lombro Sportief. We maken het ook weer even stil met een
streepje poëzie in Passie voor Poëzie.
Last but not least: deze maand smijten we opnieuw met prijzen! Blader
snel naar de Win-win-win-pagina, los de vragen op, stuur het 12letterwoord naar ons door en maak kans op 3 ijzersterke DVD’s!
Vragen, opmerkingen, suggesties en ander commentaar blijven uiteraard
welkom op schavotje@lombrosiana.be.
Veel lees- en puzzelplezier!

Pieterjan
scriptor Lombrosiana
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Praeses dixit
Beste criminologiestudenten en aanverwanten
[Edit: lees dit op een griezelige manier]
Het moorden is begonnen. Angstzweet breekt uit, elke minuut van de
dag. Geheimzinnige wezens sluipen rond door de straten van Gent...
Donderdag 6 maart veranderde onze geliefkoosde studentenstad in één
groot bloedbad. De gesmede vriendschapsbanden binnen de criminologie
maken plaats voor wantrouwen en rivaliteit. Wie overleeft de komende
maanden? Lombro’s Gotcha zal nog lang zijn sporen nalaten.
[Edit: stop het griezelig lezen]
Gelukkig is er in deze benarde, duistere periode nog uw geliefkoosde,
knappe en attente praeses die jullie, samen met zijn praesidium, voorziet
van de nodige ontspanning en alcohol. Maar liefst 7 vaten staan ons nog
op te wachten tijdens de komende twee maanden. De activiteitenkalender
in het oog houden is dus zeker een must.
Geniet nog allen van het tweede semester. Hopelijk mogen we jullie in
even massale getale verwelkomen als in het eerste semester.
Vergeet overigens niet dat de voorverkoop voor ons galabal is begonnen.
Kaarten zijn altijd te verkrijgen bij alle praesidiumleden, of in één van
onze stamcafés.

Tot binnenkort!

Tom
praeses Lombrosiana
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Watskeburt?
Februari was de ideale maand om alle examenstress van ons af te
feesten, om de examens te beklinken of om de zorgen te vergeten.
Uiteraard zorgde Lombrosiana ervoor dat dit mogelijk was. Hier herbeleef
je de studentikoze activiteiten van de maand februari.
Lombrosiana schittert in Leuven op de verbroederingscantus
Op woensdag 13 februari nodigden onze vrienden van Leuven
Lombrosiana uit voor een verbroederingscantus. En het werd er één om
nooit te vergeten… Met vijf commilito’s (pro-senior Osama,
schachtentemmer Ulrike, Sportje Maarten, Ines en ikzelf) en vier
schachtjes (Axel, Dimi, Jens en Simon) vertrokken we omstreeks 18u30
met
de
trein
richting
Leuven.
Daar
aangekomen wachtte ons nog een stevige
wandeling richting de cantustempel. Na de
broodnodige fond van friet en bicky’s gelegd te
hebben namen we met z’n negenen plaats aan
de kop van één van de drie ellenlange tafels.
Er waren ongeveer 70 Leuvenaars aanwezig,
maar dat nam niet weg dat ze niet gemerkt
hebben hoe Lombrosiana een cantus ruled!
Praeses Lens kondigt aan dat Valentijn hem influistert de cantus een
speciaal tintje te geven: koppeltjescantus. Concept: diegene die recht
tegenover je zit, wordt je partner voor 1 nacht, gevolg: pisrijmpje en
adfundums van je partner gelden ook voor jou. Dat ik onbewust plaats
had genomen recht tegenover Axel is me later dan ook niet zo goed
bevallen… Ma bon, we’ve survived ☺ Na het clublied, menig pint van iet of
wat lauw Crystalbier en een goeie smering van de stembanden was het
tijd voor spelletjes. Eén van de schachten nam deel aan de kikker, alwaar
hij nipt op de tweede plaats eindigde, de onverwachte vrouwenestafette
(we waren maar met drie) liep niet echt op wieltjes en de
mannenestafette heeft ondergetekende op één of
andere mannier compleet gemist… Misschien
kunnen mededeelnemers u daar meer over
vertellen.
Dan maar weer tijd voor een liedje, meer bepaald
vrije versies. Toen Leuvense Ankie de tonen van de
hit van Rihanna verspreidde, kon het geluk van één
van onze schachten niet op. Ow yeah, niet waar
Dimi? Axel kreeg terstond de neiging om het
Crystalbier dat juist binnengegoten werd opnieuw
richting buitenkant te brengen… Toegegeven, het
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was dan ook een grappig tafereel ☺ Ondertussen werd ‘Under my
umbrella’ het lijflied van de vier aanwezige musketiers, U hoort er nog
van!
Na de cantus trokken we richting Weirdo’s alwaar
een immens feestje werd gebouwd zoals alleen
Lombrosiana dat kan. Ok, Leuven stelt zijn deuren
open, waarvoor dank, maar uiteindelijk werd het
feestje op de Gentse manier bekrachtigd. Details
hoeven daar niet bij, U had het maar niet moeten
missen… En misschien dat er een paar zijn die
liever geen anekdotes ten toon gespreid zien :p
Voor sommigen werd het feestje echter iets te veel
(en nee, ik noem geen namen maar ’t was een
blonde schacht die hier in Gent soms dubbel
rondloopt… ’t komt wel goed jongen ;-) )
Uiteindelijk dan maar richting station gewandeld
om de trein over Antwerpen richting Gent te nemen. De treinrit,
mensenlief, daar kan heel wat over gezegd en geschreven worden… maar
dat doen we maar beter niet. Osama viel in slaap en dat is misschien het
mooiste om mee af te sluiten, het perfecte teken dat hij moe (en zat)
gestreden was om de kleuren van Lombro te verdedigen.
Oh ja, de dag nadien herinnerde ‘Ik heb een boooooottttt’ ons aan het
gebeurde, het bracht me zeer spontaan aan het lachen. Mannen en
vrouwen, het was alweer een pareltje en ik had het voor geen geld van de
wereld willen missen! Thanks!
Tekst: Sara Bonnaerens

Cultuurkroegentocht werd opnieuw groot succes
Om de Lombrosiana-traditie in ere te houden, vond dit jaar ook weer een
cultuurkroegentocht plaats. Naar goede gewoonte startten we in ons
stamcafé, de Pane & Vino, met een overheerlijke donkere Petrus.
Van daaruit zijn we onze tocht begonnen naar het eerste café, namelijk
het Galgenhuisje, waar we het huisbier (Galgenbier) met plezier naar
binnen goten. We zaten beneden in de kelder en omdat er geen licht was,
is het daar een gezellige bedoening geworden! Ook hebben onze
schachtjes daar laten zien hoe trots ze zijn op Lombrosiana, door met
luide stem ons clublied te scanderen.
Op naar het volgende café, Den Trollenkelder. Hier werden we op de
bovenste verdieping gedropt met een heerlijk glas Trollenbier in de
pollen. Hier moesten we spijtig genoeg al afscheid nemen van de enkelen
die de dag erna gemotiveerd en zonder kater op hun stage wilden zijn.
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Desalniettemin werd de sfeer er ingehouden en zetten we onze koers
verder naar een van de mooiste cafés van Gent, namelijk het Waterhuis
aan de Bierkant. Hier dronken we uit goede gewoonte hun eigen
brouwsel: Galvanum.
Met voor sommige een tussenstopje bij het Dreupelkot zijn we dan
uiteindelijk nog in het laatste cafeetje geraakt. Kana Karam is een klein
cafeetje dat we vorig jaar per toeval ontdekt hebben en dat we dit jaar
niet ongezien voorbij konden laten gaan. Hier stond een overheerlijke
Chimay op ons te wachten. De meesten hebben zich daar voor een
langere tijd op de kussens gestort en anderen zijn na een tijdje
vertrokken naar de Pere Total voor een after-kroegentocht-feestje.
Het was zoals altijd een gezellig boeltje, met de ene persoon al wat zatter
dan de andere! Zeker voor herhaling vatbaar!
Tekst: Ulrike Geerts

Cocktailnight
Wat? Lombro’s 2nd Cocktailnight. Wanneer?
26 februari jongstleden. Waar? Pere Total.
Hoe was ‘t? Een waar succes!
Voor de verandering boden we onze
cocktails een keer aan in ons nachtelijk
stamcafé en dat was een werkelijk een schot
in de roos. Sex on the beach, Madras, Sea
Breeze en Electric Smurf… Zegt het u iets?
Ons al vast en zeker! Alle componenten
waren aanwezig om er een beestig feestje
van te maken, we konden alleen maar
hopen dat het publiek daar ook zo over
dacht.
Om 23u gingen de deuren open en om
middernacht zat het al stampvol! Uiteraard
waren de diehards van de partij, maar
daarnaast mochten we ook vele anderen verwelkomen. Er werd
gedronken, gelachen, gedanst en gefeest tot in de vroeg uurtjes, voor de
één al wat vroeger dan voor de ander.
Kortom, ook de tweede cocktailnight mag naar de annalen vertrekken
met verschillende pluimen op de hoed!
Tekst: Sara ‘Sea Breeze’ Bonnaerens
Meer foto’s van de activiteiten van Lombrosiana vind je op de 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 maart om de oren zullen
slaan!

Wo 12/03

Dropping
° Gent en verre omstreken
° Vanaf 20.00u (afspraak in Pane & Vino Café)
° Deelname: €3 (inschrijven via forum)

Do 20/03

Lombrosiana Zangavond
° Pane & Vino Café (Savaanstraat)
° Vanaf 20.00u
° Toegang: gratis
° Cantusliederen

Do 20/03

Dies Natalisfuif
° Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat)
° Vanaf 22.00u
° Toegang: gratis
° FK-fuif met grote delegatie van Lombrosiana aanwezig

Wo 09/04

Twaalf Urenloop
° Sint-Pietersplein
° Vanaf 11.00u
° Deelname: gratis
° 12 uur lang rondjes lopen tegen andere verenigingen

Vr 25/04

Lombrosiana Galabal
° Sint-Pietersabdij (Sint-Pietersplein)
° Vanaf 20.30u
° Toegang: VVK: €12 / ADD: €14
° Kaarten in VVK te verkrijgen bij de praesidiumleden, in
Pane & Vino Café, in Pere Total en in Den Buroo.

Updates en last-minute wijzigingen vind je steeds op de activiteitenkalender op onze website www.lombrosiana.be.
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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 ons studentenforum (op
www.lombrosiana.be).

Vandalen

hebben het standbeeld van de gouden leeuw in het Gentse
Citadelpark met witte en zwarte verf beklad. Toevallig zijn dat ook de
kleuren van de Nieuw-Gentse Alliantie, maar die zou met de hele zaak
niets te maken hebben. N-GA ijvert op een ludieke manier voor een
onafhankelijk Gent en een stop aan de West-Vlaamse immigratie in de
Oost-Vlaamse provinciehoofdstad. In een reactie stelt de N-GA dat de
leeuw echt lelijk geverfd is en dat het dus geen streek van hen is.

Een rechter in Kortrijk heeft een 47-jarige man uit Kortrijk veroordeeld
tot acht jaar cel en een boete van 11.000 euro. De man, in het milieu
bekend als Master Mario, had in de kelder van zijn woning een SM-ruimte
ingericht waar hij onder meer twee minderjarige jongens liet misbruiken.
Om lid te worden van de SM-club betaalden de leden jaarlijks 150 euro
aan Master Mario.

Een onbekende man heeft geprobeerd een 36-jarige vrouw uit Overijse
te wurgen toen ze aan het joggen was in het Zoniënwoud in Tervuren. De
joggende vrouw werd voorbijgereden door een bromfietser die haar even
verder in het bos opwachtte. De man sloeg haar een paar keer met zijn
helm, waarop hij haar probeerde te wurgen. Om een nog onbekende
reden stopte hij zijn actie en zette hij het op een lopen. De vrouw raakte
lichtgewond.

In

de
gevangenis
van
Merksplas
zijn
de
langverwachte
uitbreidingswerken begonnen. Op de binnenkoer komt een prefabgebouw
met plaats voor 60 geïnterneerden. Volgend jaar zullen er ook nog 34
cipiers en 41 psycho-sociale begeleiders aangeworven worden.

Een parkwachter heeft het lichaam van een pasgeboren baby ontdekt in
het park Rivierenhof, in de Antwerpse deelgemeente Deurne. Bij het
stoffelijk overschot werd een anonieme afscheidsbrief gevonden. Daarin
verklaarde de moeder dat ze haar dochtertje niet kon houden vanwege
haar geloof.
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Lombro Sportief
Februari stond in het teken van de Lombrosiana-voetballers. De
poulewedstrijden van Lombrosiana 1 werden in december afgelast
waardoor de matchen pas in februari op het programma stonden.
Lombrosiana 2 werd reeds uitgeschakeld in de eerste ronde (in
december). Vorige maand was het dus de beurt aan Lombrosiana 1 om de
rood-witte eer te verdedigen. Wat het geworden is, lees je hieronder.
HEREN VOETBAL (1E RONDE IFK-COMPETITIE)
De twee poulewedstrijden van Lombrosiana 1 werden opnieuw op de
velden van het GUSB gehouden. De grasmat lag er goed bij en het
beloofde een spannende voetbalavond te worden. Lombrosiana 1 werd in
een poule geloot met Politeia en VPPK. VPPK leek het zwakkere broertje in
de poule dus zou de match tussen Lombrosiana 1 en Politeia wellicht over
de kwalificatie voor de volgende ronde beslissen.
Lombrosiana 1 – VPPK: 5-0 FF
De eerste overwinning van de avond was meteen een feit. VPPK kwam
niet aan voldoende spelers en stuurden dus hun kat. Een 5-0 forfaitzege
voor Lombrosiana was een feit. Maar ook Politeia won dus met 5-0 FF van
VPPK. Daarom zou de match Lombrosiana 1 – Politeia nu zeker over
groepswinst en kwalificatie voor de volgende ronde beslissen.
Lombrosiana 1 – Politeia: 1-1 (penalty’s: 4-3)
In een oefenwedstrijdje in oktober speelden Lombrosiana en Politeia nog
2-2 gelijk. Op het IFT-tornooi stonden beide ploegen ook tegenover elkaar
en werd het 0-0. Beide ploegen waren dus aan elkaar gewaagd wat
steeds garant stond voor een spannende wedstrijd. En dat het opnieuw
een Hitchcock-verhaal is geworden, hebben de spelers en supporters aan
de lijve ondervonden.
Lombrosiana begon sterk aan de wedstrijd en gebruikte de flanken (op de
linkerkant met Arno en Stefaan, op de rechterkant met Davy en Pieterjan)
zeer goed om enkele aanvallen op te zetten. Politeia ging vaker centraal
tot de aanval over maar werd telkens eenvoudig opgevangen door de
sterke centrale as van Lombrosiana Kenny-Samet-Wesley-Niels.
Voorin werden Jens en Yannick aan het werk gezet en liepen achter elke
bal aan. Bij een diepe bal kon Yannick op doel afstormen en trapte de bal
op de te ver uitgekomen doelman. De doelman van Politeia raakte de bal
met de hand buiten het strafschopgebied maar kreeg hiervoor slechts een
gele kaart. Een rode kaart had het enige logische gevolg moeten zijn.
Politeia had het meeste balbezit in de eerste helft maar was nauwelijks
gevaarlijk. Als er al een schot richting doel ging, stond Tom steeds op de
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juiste plaats om de kans onschadelijk te maken. Lombrosiana speelde
veel efficiënter en kreeg de beste kansen. Pieterjan trapte een bal diep
richting Niels D die alleen op de keeper kon afgaan. Niels D aarzelde niet
en bracht Lombrosiana op 1-0.
Politeia vond geen antwoord en kreeg geen goede kans bijeen
gevoetbald. Het was integendeel Lombrosiana die net voor de rust nog
bijna een tweede keer scoorde. Pieterjan trapte een vrije trap voor doel
waar Wesley de bal rakelings over doel kopte. We gingen rusten met een
1-0 stand.
Na de rust werd Politeia sterker en werd Lombrosiana op de eigen helft
geduwd. Na 10 minuten in de tweede helft kwamen Nick en Niels S in de
plaats van Stefaan en Jens. De eerste baltoets van Nick was meteen bijna
raak. Hij vuurde op doel maar de bal spatte uiteen op de onderkant van
de lat. Hier was de match bijna beslist.
Ondertussen werd de sfeer op het terrein grimmiger. De frustraties bij
Politeia kwamen bovendrijven en enkele spelers van Lombrosiana kregen
het op hun heupen van de agressieve spelstijl van Politeia. Tot twee keer
toe moesten er brandjes op het veld geblust worden.
Vijf minuten voor tijd gebeurde dan toch wat er zat aan te komen. Politeia
scoorde na een schot uit de tweede lijn: 1-1. De laatste minuten leverden
geen kansen meer op en een gelijkspel was dan ook een logische uitslag.
Maar om de groepswinnaar aan te duiden (wat voor kwalificatie zorgde)
moesten penalty’s getrapt worden. Het begon slecht voor Lombrosiana
toen Yannick zijn penalty over trapte en Politeia wel scoorde. Maar
Wesley, Niels S en Stefaan scoorden nadien wel. Doelman Tom stopte
ondertussen nog twee penalty’s van Politeia. Niels D trapte de laatste
penalty en kon Lombrosiana dus kwalificeren voor de volgende ronde. Hij
werkte de klus beheerst af: 4-3.
Lombrosiana werd groepswinnaar en is daarmee geplaatst voor de
achtste finales, waarin ze het moeten opnemen tegen de favorieten voor
de titel, het HILOK (de sportleraars dus)!

Kern: Tom Van Bouwel, Davy Ben Tahar, Kenny Caekebeke, Samet Özel,
Arno Gybels, Pieterjan Vandierendonck, Wesley Van Camp, Niels
Deriemaecker, Stefaan Springael, Yannick Geluykens, Jens Van De Velde,
Nick Faes en Niels Scheerlinck.
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SPORTKALENDER MAART

HEREN MINIVOETBAL
Ma 10/03 (20.00u)
Ma 17/03 (20.00u)

Lombrosiana 1 – VLK 3 (1/8e finale)
[bij winst: kwartfinale tegen VTK1 of VTK2]

HEREN VOETBAL
WO 12/03 (19.00U)
Wo 19/03 (19.00u)

Lombrosiana 1 – HILOK
[bij winst: kwartfinale]

(1/8e finale)

DAMES EN HEREN BADMINTON (DUBBEL GEMENGD)
Do 13/03 (18.00u)
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YourSpace
MySpace is out! Leve YourSpace! Dit is de pagina van alle
criminologiestudenten. Wil je de groetjes doen aan die felle gast, die
steeds voor je in de les zit? Of breekt het angstzweet je al uit als die
brunette achter je recht in je ogen kijkt en wil je nu eindelijk wel eens
een date vragen? Laat het ons weten! Een liefdesverklaring? Een
verjaardag te melden? Een roddel? Een wist-je-datje? Of gewoon een
lieve groet? YourSpace is your space! Stuur je ding (al dan niet met je
naam) door naar schavotje@lombrosiana.be. Jullie scriptor garandeert
(indien gewenst) de anonimiteit, uiteraard…
De boodschappen van deze maand:
Het praesidium
In maart vieren we 2 verjaardagen binnen het praesidium. Julie werd op
2 maart 22 jaar. Kristof wordt op 20 maart ook 22. Een dikke proficiat
aan beide jarige Masters vanwege het praesidium!
Lili en Titi
Via ‘t Schavotje willen we zeggen da we Bart een lekker dier vinden :p.
Kusjes van Lili & Titi!
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FFFF
Het studentenforum is zo vurig als een uitbarstende vulkaan. De F*cking
Foolish Forum Facts blijft dan ook een succesvolle rubriek. Hou je vast
voor een nieuwe portie versgebakken forumquotes.

‘Shadow’ en haar medicijntjes…
Beetje belabberd, verkoudheid, te lage bloeddruk en bijgevolg een
beetje slapjes, een spier en zenuwontsteking aan mijn linkerbovenbeen
en een chronische keelirritatie. Dat die cocktailavond maar snel begint, I
need some energy!
Lachen met ‘Interpol’ … les 1 … door ‘Joey’.
Wist je dat je int midden vant leslokaal moet gaan zitten? Wist je wel
niet voor de projector? Wist je dat Piette werkelijk hilarisch is? Wist je
dat mijn buikje pijn doet van het giechelen? Wist je dat Whaaaaaaaaa!
De max!
Waarom gebeurt zoiets alleen bij ‘Kaaskroket’?
Verward! Ik krijg net een telefoontje van iemand met de vraag of hij
binnen 10 minuten mag bellen. Dus iemand belt mij om te vragen:"Kan
ik je bellen?" Strange things are happening.
Hoe houdt ‘Babarrr’ haar figuur op peil?
Pizza'tje gegeten en voor de goesting nog een bickyburger als dessert.
‘Julleke’ living on the edge…
Ik ga de film ‘Vacancy’ bekijken helemaal alleen in een donkere kamer
terwijl ik alleen thuis ben. Het huis staat toegankelijk voor alle
voorbijpasserende ongure figuren. I love thriller/horror!
Even de ‘off-topic-luller’ aan het woord laten… ‘Joey’?
Ik heb daarnet HELEMAAL ZELF de knopjes weer aan mijn jas genaaid!
Echt, soms verschiet ik van mijn eigen genialiteit. En ik heb maar één
keer in mijn vinger geprikt met de naald. Flinke meid ben ik toch
geworden, seg! Ik heb, na mijn mama, mijn oma dus ook niet meer
nodig. Al heb ik voor de zekerheid de knopen er opzettelijk opgenaaid
met een donkergroene draad, ipv een zwarte. Zodat, als mijn oma het
ziet, ze het tegoei wil doen met de juiste kleuren en ze zich niet
overbodig moet voelen! Ik ben niet alleen geniaal. Attent ben ik ook nog!

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 (muziekbands)
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Zoek de volgende muziekgroepen:
AIR TRAFFIC - ANOUK - ARID - BABYSHAMBLES - BEIRUT - DEUS EDITORS - EELS - GOOSE - INTERPOL - JUSTICE - KANE - KEANE - KORN
- MILOW - PAPA ROACH - QOTSA - REM - SNOW PATROL - THE HIVES THE KOOKS - TOOL – ZORNIK.

De overgebleven letters vormen twee bands die
in juli op het podium van Rock Werchter zullen staan:

……………………………………………… & ………………………………………………
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Klier (www.klier.be)

Sudoku
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Klier (www.klier.be)

Optische illusie
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Win-win-win-pagina
Ook deze maand verschijnt er op deze win-win-win-pagina een quiz
waarbij je een hippe prijs kan win-win-winnen. Los de vragen op en
verzamel op die manier het 12-letterwoord van de maand.

→ Tip van de maand: we zoeken iets uit de planten- en bloemenwereld.
1. Welk getal staat hier in Romeinse cijfers: CMLIX
199 (L)
959 (H)
469 (K)
1609 (S)
2. Onder welke naam is striptekenaar Georges Rémi bekend?
Hergé (Kuifje) (E)
Peyo (De Smurfen) (L)
Merho (Kiekeboe) (T)
Morris (Lucky Luke) (A)
3. Welke cijfers draai je eerst als je naar Antwerpen wilt bellen?
0900 (K)
03 (R)
02 (A)
050 (N)
4. Wat ontbreekt er aan het standbeeld van de ‘Venus van Milo’?
Neus (S)
Ogen (E)
Armen (D)
Borsten (A)
5. Welk nummer staat er op de motorkap van de filmauto ‘Herbie’?
35 (I)
53 (E)
36 (N)
63 (G)
6. Wat is het best verkochte boek ter wereld?
De Koran (N)
Guinness Book of Records (V)
De Bijbel (R)
Kama Sutra (M)
7. Welke Vlaamse ‘babe’ poseerde nog niet voor Playboy?
Tanja Dexters (D)
Phaedra Hoste (L)
Ann Van Elsen (A)
Veronique De Kock (S)
8. Wie componeerde ‘Für Elise’?
Mozart (O)
Wagner (F)
Vivaldi (B)
Beethoven (T)
9. Hoeveel karakters kan één sms’je maximaal bevatten?
150 (P)
170 (I)
160 (A)
180 (E)
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10. In welk jaar vond de slag om Waterloo plaats?
1302 (A)
1815 (S)
1789 (K)
1830 (N)
11. Wat is het huisnummer van Samson en Gert?
1 (E)
100 (I)
10 (A)
101 (J)
12. In welk jaar stierf koning Boudewijn?
1991 (R)
1995 (N)
1993 (E)
1997 (L)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Vind je het 12-letterwoord, stuur het dan ten laatste op 23 maart 2008
door naar schavotje@lombrosiana.be (samen met je naam, studiejaar, email en gsm-nummer zodat we je kunnen bereiken). Een willekeurige
student(e) uit Criminologie vormt de onschuldige hand die de winnaar uit
de lijst van deelnemers selecteert.
Prijzen in maart: We smijten opnieuw 3 DVD’s de deur uit:
- The Wind That Shakes The Barley (winnaar Gouden Palm)
- Paradise Now (winnaar Golden Globe)
- Million Dollar Baby (winnaar 4 Oscars)
Winnaars december (oplossing: Destelbergen)

Kim Gavel
2e Bachelor
- Yahtzee -

Zoë De Clercq
1e Bachelor
- Risk -

Maaike Vankeirsbilck
2e Bachelor
- Monopoly -
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Passie voor poëzie
Hallo poëzieliefhebbers,
Ook deze maand maken het tot slot van het Schavotje weer even stil voor
een vleugje poëzie. Vandaag maak ik plaats voor het werk van Hendrik
Hoogland. Hendrik Hoogland beschrijft zijn eigen poëzie als “een
beschrijving van de contrasten, net zoals in het leven vervat, in teksten
ontstaan door mijmeringen uit het leven over romantiek, fantasie of
dromen, wat is en niet is, verleden, heden en toekomst…”
Geniet van de pracht der woorden…

In alles wat ik zie, hoor en voel
Ik wou dat ik niet alleen een traan
een traan van geluk op je wang was
maar ook in een zomers ochtendblauw
de dauw van levenskracht tot jou was
Doorheen alles wat ik zie, hoor en voel
in alles is het dat ik jouw spiegeling herken
als een zeebries me lokt met gefluister
weerklinkt het lied van je zachte stem
Als de branding in avondrood gaat slapen
is het als jouw gloed waar ik naar tracht
en zoals de sterren aan de hemel stralen
twinkelen je ogen voor mij in de nacht
In de branding van onze dromen verweven
geef ik me helemaal over aan jou
en in alles wat ik zie, hoor en voel
ben jij m’n liefste,
een droom waar ik het meest van hou.

Tot in april!
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In samenwerking met…
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