Jaargang 2009

V.U. Dimitri Claerbout

‘ t schavotje

Oktober 2009

Inhoud

Oktober 2009

Woordje vooraf

p4

Praeses dixit

p5

Voorstelling praesidium

p6

Actualiteit

p8

Activiteitenkalender

p9

Doop, voordoop en cantussen

p10

Een terugblik op de activiteiten

p12

Win-win-win pagina

p19

Persoonlijke mededelingen

p21

Lombro-forum

p22

Spel en raadsel pagina

p23

Stamcafés

p25

Cultuur: poëzie

p26

Sponsors

p29

Woordje vooraf

p4

Beste lezers,
De maand oktober is al een tijdje begonnen, en daarmee is nieuwe schooljaar ook al een
aantal weken gevorderd. De eerste contacten zijn gelegd, de eerste boeken zijn gearriveerd en
ook al wat activiteiten zijn gepasseerd.
Zo was er de introductiedag voor de nieuwe eerstejaars, de eerste themaclubavond. Het is
duidelijk dat er al heel wat feestjes achter de rug zijn.
Jullie vragen zich dan waarschijnlijk ook af waarom jullie geen schavotje van de maand
september hebben gezien. De enige, expliciete verklaring is dan ook dat we het schavotje voor
de maand september reserveren voor de eerstejaars. Dit schavotje werd dan ook speciaals
voor hen gemaakt. Als bij wijze voor een goede introductie voor hen te zorgen, nl. want zij
(natuurlijk zouden wij dat ook nog moeten zijn) de toekomst.
Vanaf deze maand is het schavotje weer gericht tot elke criminologie-student.
En wat zoal kunnen jullie hier dan weer in terecht vinden:
Eerst en vooral mag een voorstelling van het praesidium niet ontbreken, diegene die voor
jullie dit jaar het zo aangenaam proberen te maken ifv. boeken, feestjes, sport, cultuur,…
De student(en) criminologie zullen ook een terugblik geven over de activiteiten van de
voorbijgaande maand. In dit schavotje zullen tekstjes aanwezig zijn van het bachelorweekend,
de introductiedag, thema-clubavond.
Een aankondiging van de komende activiteiten zal dan ook zeker niet ontbreken.
Om jullie toch iets op de hoogte te houden van de actualiteit zal telkens weer wat nieuwe,
relevante actua verschijnen.
Ook de spelletjes en de cartoons om tijdens die sommige saaie lessen of op de trein toch iets
nuttig te presteren, zullen hierin verschijnen.
Het schavotje zal elke maand aan jullie criminologie-student gratis worden uitgedeeld en dit
met uitzondering van januari en juni, omdat wij ook die grote stress-momenten kennen
waarop we al dan niet ogenschijnlijk die cursussen dreigen te vergeten indien we ze niet
genoeg heeft opengeslagen.
Ik wens jullie dan ook veel leesplezier en een goed academiejaar.
Hopelijk dan tot op een van onze wonderbaarlijke activiteiten, of tot in de les.
Jullie scriptor van dit jaar,
Niels Scheerlinck

Praeses dixit
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Beste partijgenoten,
Het was pijnlijk te moeten vernemen dat er geen interne mails van onze vereniging in de pers
zijn uitgelekt. Daarom zal ik mij hier genoodzaakt zien u een en ander mede te delen.
Vooreerst zal de rest van dit Schavotje in dit uitermate saaie taalgebruik geschreven worden,
zijn er niet langer drankactiviteiten en is ondergetekende zinnes alles af te schaffen waar u
Lombrosiana graag voor had. Vernieuwing moet pijn doen en zo hoort het! En bij dit alles
plannen we allesbehalve met u, de trouwe deelnemer, rekening te houden…
Wie op dit punt mijn tekstje nog serieus neemt of zich al lichtjes aan het opwinden is,
adviseer ik rustig een valiummeke te slikken en nog een Jommeke te gaan lezen. Aan de
anderen: uw favoriete studentenvereniging is back in full force! En dat zal u geweten hebben!
Een nieuw praesidium staat voor u klaar, en het is niet het minste praesidium dat u gekend zal
hebben. Een wervelende mix van ervaring, enthousiasme, frisse ideeën, kritische doch
constructieve spirit… dat kan niet anders dan mooie activiteiten opleveren!
De nieuwe generatie studenten hebben al massaal de weg naar Lombrosiana gevonden. Het
kennismakingsweekend aan zee was een groot succes en een geweldig feestje! De eerste
clubavonden in de Artevelde waren stuk voor stuk voltreffers en dan vergeten we nog de
spontane feestjes in de Pere. Sprekende van de Pere, we gaan er daar na de cantussen en
schachtenverkoop ook een stevige lap gaan opgeven! ’t Is niet omdat Herrik al weer een dagje
ouder is, dat we ons moeten inhouden ;).
De fuif in de Artevelde volgens nieuw concept werd blijkbaar ook heel goed gesmaakt.
(Blijkbaar in die mate dat het Schavotje nu al anonieme inzendingen krijgt ook… maar eerlijk,
ik heb ook geen idee wie het is.) Wat ik persoonlijk heel leuk vond aan het concept is dat
Sadam er ook niet rijker op geworden is… ’t Is misschien een doordenker, maar u begrijpt het
wel, die “organisatie” die zich voor fraude dient te gaan verantwoorden ;).
Enfin, Lombrosiana loopt terug op rolletjes, en nu is het aan u om tijdig op de kar te springen.
(Denk er aan, u mag enkel nog vooraan opstappen…). Ik ga jullie verder met rust laten, want
er staan hier nog een hoop boeiendere zaken verderop!
Hou jullie allemaal goed, have fun, kom af naar onze activiteiten, en verwaarloos jullie
studies niet!
Greets
Dimi
Praeses 2009-2010

Voorstelling praesidium
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Praeses

Vice-praeses

Dimitri Claerbout
Oostakker (Oost-Vlaanderen)

Emily Van Landeghem
Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Major / Cantor

Secretaris

Isabelle Baert
Overpelt (Limburg)

Dimitri Flameng
Antwerpen (Antwerpen)

Schachtentemmer/cultuurpraeses

Penning

Axel Van den Abbeele
Lokeren (Oost-Vlaanderen)

Simon Maes
Brugge (West-Vlaanderen)

Sportpraeses/zeden

Pr-extern

Yannick Geluykens
Zandhoven(Antwerpen)

Melissa Van Calenberg
Wetteren (Oost-Vlaanderen)

Webmaster

Scriptor

Yves Pairot
Antwerpen (Antwerpen)

Niels Scheerlinck
Aalst (Oost-Vlaanderen)

Cursusmeester

Cultuur

Vincent Riley
Koekelberg (Vlaams-Brabant)

Mihael Waegemans
Halle (Vlaams-Brabant)

Sport

Sport

Stefaan Hooft
Sint-Denijs-Westrem (Oost-Vlaanderen)

Mathieu Baert
Kortrijk (West-Vlaanderen)

Feest

Feest

Anke Vermeulen
Antwerpen (Antwerpen)

Isabelle Verschoore
Veurne (West-Vlaanderen)
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“Het echte werk is blijkbaar voor de volgende regering.”
Carl Devos (Politicoloog ugent) in het Nieuwsblad op 21 september 2009
“Er scheelt iets aan ons jeugdrecht.”
Paul Geudens (Hoofdredacteur) in Gazet Van Antwerpen op 23 september 2009
“Het staat vast dat de politie in die wijken niet meer de baas is.”
Bart Velle (politievakbond NSPV) in P-magazine op 29 september 2009
“Binnenkort hotelkamers voor personen in voorhechtenis?
Guy Tegenbos (Redacteur) in de Standaard op 30 september 2009
“De Vlamingen zullen het in hun portemonnee voelen. Wie dat ontkent, verkoopt prietpraat.”
Boudewijn Vanpeteghem (Redacteur) in Trends op 1 oktober 2009

 Het proces Habran moet worden overgedaan! Dit kostbaar proces is niet meer, wegens
geen motivering van de uitspraak. Het is nu door de Europese wetgeving verplicht om
de uitspraak te motiveren, om tegemoet te komen aan de rechten van de beklaagde.
De verdediging eist nu de vrijspraak.
 Antwerpse politie ronselt criminelen! Door een fout in het bestand van het korps werd
brieven verstuurd naar een aan Antwerpse gevangene om bij de politie te gaan werken.
 Ieren zeggen ja tegen het EU-verdrag. Een belangrijke zege voor het Verdrag van
Lissabon, waar vernieuwingen mbt. tot de Eu vermeld wordt. Waarin het vorige
referendum in Ierland het nee-kamp nog won, is er nu een duidelijke overwinning
voor het ja-kamp.
 Minister Turtelboom wil een verzamelplaats voor 150 arrestanten in het Brussels
justitiepaleis. Dit idee komt er vooral na de rellen in Molenbeek. De minister van
Binnelandse Zaken pleit tevens voor een hardere aanpak van de drugs en autozwendel,
voor snelrecht en benadrukt dat repressie nodig is (maar niet alleen dat, ook
preventie).
 Nederlandse en Belgische politie gaan beteren samenwerken in de aanpak van
grenscriminaliteit. Ze willen er zo voor zorgen dat de burgers zich in de grensstreken
veiliger dan ooit gaan voelen.
 Dienst vreemdelingzaken onderzoekt steeds meer schijnhuwelijken.

Activiteitenkalender

13/10: Introductiecantus @ Pere Total (21u)
15/10: Schachtenverkoop @ Pere Total (20u)
20/10: Doop @ St-pietersplein (16u30)
Doopcantus @ Pere Total (21u)

Voor meer uitleg, voorbeschouwingen, reacties alsook de foto’s
kan je terecht op onze site www.lombrosiana.be
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Doop, voordoop en cantussen?
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Voordoop, doop, schachtenverkoop, doopcantus, … Sekwasa?
Aangezien velen onder jullie voor het eerst een academische carrière op zich nemen, kunnen
wij wel begrijpen dat deze termen nogal verwarrend of geheel onbekend overkomen. Juist
daarom dat we hier even alles op een rijtje zetten, en nog wel in chronologische volgorde!!

Voordoop:
Een unieke kans om mensen te leren kennen in een situatie waarin niemand verplicht wordt
zich onderdanig op te stellen en/of een ware kans voor de die hards om zich al eens te
bewijzen (of dan toch proberen…). Eveneens een unieke kans voor diegenen die twijfelachtig
staan tegenover de doop om alles al eens op voorhand (uiteraard volledig vrijblijvend) af te
tasten. Alles staat in het teken van humor, en we doen ons best om ervoor te zorgen dat
IEDEREEN er zich thuis kan voelen. Maar, we horen jullie al roepen en wees gerust, een
douche zal nog niet nodig zijn.
Onze voordoop vindt plaats op 13 oktober aan de Kouter aansluitend met de les
Grondslagen van het Strafrecht.

Schachtenverkoop:
De traditie gebiedt ons elke schacht toe te wijzen aan een toegewijde meter of peter. Wat
houdt dit in? De meter en peter staan in voor de educatieve ontwikkeling van de schacht!
Zoals jullie weten is er voor het onderdeel Encyclopedie van de Criminologische
wetenschappen een taak voorzien. Zij zullen u dan ook met veel plezier bijstaan in het
behalen van uw eerste A aan de Universiteit Gent! Ook andere vragen in verband met de
unisversiteit of financiële problemen op het moment dat u zich in het stamcafé van
Lombrosiana bevindt, kunnen steeds aangekaart worden.
Op de schachtenverkoop wordt er van jullie verwacht dat jullie zich op een originele manier
“verkopen” aan het praesidium (de actieve medewerkers) en communitones (de reeds
gedoopten zonder actieve functie). Jullie worden dan per opbod verkocht aan jullie eventuele
meter of peter. Het blijft ludiek en er wordt altijd gelachen! Dit kan gaan van een absurd
dansje tot een romantisch gedicht! Iedereen is natuurlijk vrij om met originele ideeën af te
komen, hoe meer hoe liever! Wie naar de schachtenverkoop komt heeft sowieso een gratis
doopcantus! Wie alleen op de doop aanwezig is krijgt een ander alternatief!
De schachtenverkoop vindt plaats op 15 oktober in de Pere Total. De schachten en
eventuele meters of peters dienen zich om 20u aan te melden.

Doop:
Een unieke kans om volwaardig lid te worden van de beste studentenvereniging ter wereld:
Lombrosiana!! Wat wordt er van jullie verwacht???
Men dient aanwezig te zijn in kleren die vuil mogen worden, of zelfs gewoon in de vuilbak
mogen belanden. Over een avondmaal dienen jullie geen zorgen te maken; die wordt met veel

plezier door ons verzorgd. Voor alle duidelijkheid: bij Lombrosiana wordt er niets gedaan in
verband met naaktloperij, slachtafval of andere ontoelaatbare losbandigheden! Dit in
tegenstrijd met vele verhalen die jullie reeds te horen kregen. Kijk eens goed naar ons
praesidium…. Als wij het overleefd hebben , kunnen jullie dat zeker!
De doop gaat door op 20 oktober om 16u30 aan het Sint-Pietersplein.

Doopcantus:
Schachten krijgen na den doop, voor de cantus uitgebreid de gelegenheid zich te douchen!!!
Vanaf het moment dat de doopcantus van start gaat wordt er NIET meer bevuild! Vanaf dan
focussen we ons alleen maar op onze specialiteit: drank en spel! Uzelf zal dan als schacht de
eer krijgen een lint te dragen van onze vereniging en op alle volgende cantussen welkom te
zijn. Wie immers niet gedoopt is kan bij geen enkele vereniging een cantus bijwonen. U krijgt
met dat lint ook voorrang op activiteiten waarvoor ingeschreven dient te worden. En uiteraard
hebt u recht op de eeuwig liefde, trouw en ander minder aangename eigenschappen van onze
geliefde schachtentemmer Axel!
Op de introductiecantus (na de voordoop) krijgen jullie een boekje en een half uur uitleg van
uw geliefde schachtentemmer over hoe een cantus juist verloopt.
Zo ziet u maar, alweer staat Lombrosiana u bij om elke twijfel, vraag of angst uit uw leven te
verbannen! Wij verwachten jullie dan ook allemaal op 13 oktober op de voordoop. Vanaf
daar zal voor u een nieuwe wereld opengaan vol plezier, gelach en voornamelijk ook
drinkgedrag (en voor de minder voorzichtigen…Aids!!!).

Geschreven door Axel (schatentemmer/cultuurpraeses)

Een terugblik op de activiteiten
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Eerste bachelorweekend (16-18september)
Eerst en vooral kunnen we terugkijken op een mooi en zonnige eerste bachelorweekend. Dit
was zeker een geslaagd initiatief. De eerstejaartjes hebben zich meer dan geamuseerd en daar
zijn wij zeker blij om. Het is dus zeker voor herhaling vatbaar (hinthint)! Om terug te blikken
op dit geslaagd weekend, laat ik het woord over aan een aantal mensen die present waren:

Woensdag 16 september, de start van ons eerste bachelor weekend aan de zee. Nadat Lombro
enkele jaren dit weekend had afgeschaft, was het aan ons om er het beste van te maken. Onze
gasten kwamen woensdagmiddag aan in het gezelschap van enkele praesidiumleden. De sfeer
zat er al meteen in en zou de stemming voor het verder verloop van het weekend zetten.
Diezelfde avond gingen we verder met kennismakingspelletjes en natuurlijk een goed feestje.
Er werden meteen vriendschappen gesmeed, alhoewel sommige onder ons het wel iets te bont
maakte.
Na een kort nachtje stond bijna iedereen de volgende ochtend aan het ontbijt. Na het ontbijt
kregen ze van onze praeses een korte uitleg over wat de eerstejaars nog te wachten staat de
komende jaren in hun opleiding criminologie.
Natuurlijk kan een weekend aan zee niet doorgaan zonder een bezoekje aan het strand. Daar
waren enkele waaghalzen die het koude zeewater trotseerden. Toch kon niet iedereen het
koude zeewater even goed verdragen. Zo zou een van ons praesidiumleden bijna verdronken
zijn moest hij niet de hulp gehad hebben van 2 andere vrienden en de vorige nacht niet zo veel
hebben gedronken. Na een middagje zee keerden we terug en zette we de avond verder met
een gezellige quiz. Onze gasten moesten zaken uitbeelden, een nieuw clublied verzinnen
waarbij het ene al wat beter was dan het andere maar ook natuurlijk vragen beantwoorden
over Gent en Lombrosiana. Maar natuurlijk, zoals we Lombro kennen zou ook na de quiz nog
een zwaar feestje uitbarsten.
De volgende ochtend was ons weekend al voorbij. Iedereen nam afscheid en de eerstejaars
werden terug naar het station van Oostende gebracht. Natuurlijk moesten de 2 gebouwen
waar we verbleven nog opgekuist worden. Hiervoor waren er nog 4 praesidiumleden en 2
vrijwilligers achtergebleven. Zij hebben geschrobd, staan afwassen, .. Het heeft hen bloed,
zweet en stront gekost maar zijn er uiteindelijk geraakt!
Het was een fantastisch weekend en we hopen dit volgend jaar nogmaals te doen!
Emily Van Landeghem
(vice-praeses 2009-2010)

3 memorabele dagen in De Haan. Dat is wel het minste wat we erover kunnen zeggen.
Oorspronkelijk dacht ik dat het een informatief, stijf weekend ging worden met veel te veel
uitleg over de richting. Haha wat een vergissing (gelukkig maar). Ik herinner me nog de
momenten op het strand. De nachtelijke gesprekken en interventies door Michael en Mathieu.
De spelletjes zoals ‘ik heb nog nooit” en “boomke leggen”… Onder de nog niet zo geoefende
drinkers onder het gezelschap was dat laatste een hele beproeving (ik kan erover
meespreken). Alle gekheid op een stokje, het weekend was een geweldige aftrap voor het
academiejaar. Iedereen heeft zich ongetwijfeld geamuseerd en veel nieuwe vriendschappen
zijn ontstaan tijdens het weekend. Driewerf hoera voor ons gemotiveerd praesidium!! Oléé,
olé olé olé… Lombrosiana! Lombrosiana!
Wendy Meganck (1e bachelor)

Met een bang hartje vertrokken we met de trein naar zee, waar we een eerste grote
kennismaking hadden met het studentenleven. We leerden heel wat nieuwe gezichten kennen.
Vooral eerstejaars, net zoals wij, maar ook veel oudere studenten. Zo maakten we kennis met
het Praesidium van Lombrosiana. Ze gaven ons een introductie over de richting criminologie
maar uiteraard werd het studentikoze niet vergeten. Dat hebben we dan ook aan de lijve
ondervonden, voor velen duurde het feestgedruis voort tot in de vroege uurtjes. Overdag
konden we weer rustig bekomen op het strand en terwijl ook nog genieten van de laatste
zonnestralen. Aan dit leuke uitstapje kwam jammer genoeg een einde, maar nu konden we met
een geruster gemoed onze eerste dag op de universiteit aanvatten. Nogmaals bedankt voor het
toffe weekend!
Sarah Ponnet & Veerle Spelters (1e bachelor)

Ik denk dat deze tekstjes meer als genoeg zeggen en dat ik daarbij niet veel meer hoef toe te
voegen, of misschien toch wel ….
!!! PS: Ik wil een speciaal dankwoord(je) geven aan de mensen die op dit weekend de benen
van onder hun lijf hebben gelopen om als in goede banen te kunnen leiden, zeker en
vast een dikke merci.

Een compilatie van fotootjes mag dan zeker niet ontbreken!!

Themaclubavond: de provinciestrijd
Beste crimi's in spé,
We zijn nu al enkele weken verder sinds de dag dat jullie begonnen met jullie universitaire
carrière. Hopelijk hebben we jullie nog niet teveel bier gegeven dat jullie de provinciestrijd
nog kunnen herinneren! Desondanks dat mijn provincie de das omgedaan werd (mede dankzij
menig Linkeroevervolk :P) kunnen we beamen dat deze avond toch een avondje van jolijt en
drinkgelag was.
De avond startte met de chaos van het voetbal, een pijn in ons anaal kanaal dat sommigen
wisten te appreciëren, anderen dan weer niet. Maar toen iedereen zijn muzikale talenten
mocht bovenhalen besloten we ons naar rustigere oorden te begeven. Na mislukte
boeropdrachten, absurde eetgewoontes of het gebrek aan creativiteit bij sommigen konden we
met trots en pijn in het hart Brabant als superieure provincie bekronen. Maar waarom? Hoe
kan het dat deze neutrale grijze kolonie van witloofvreters plots uit de duistere gluren van
België kan oprijsen met hun huiselijke middelmatigheid waar elke Belg, maar vooral de
Brabander, zich goed in voelt.
Laten we dat eens van naderbij bekijken.
Om te beginnen moeten we één groot misverstand uit de weg ruimen: Antwerpen heeft jullie
laten winnen (ja, zo genereus zijn wij). West-Vlaanderen, daar valt geen mening over te geven
en de enigste echte provincie dat wat concurrentie kon bieden was Oost-Vlaanderen. We
kunnen elk beamen dat hun creativiteit een kneukeltje verdient, maar hun zangtalent is echter,
zoals we al langer weten, ver te zoeken. Let hier duidelijk op dat Limburg met opzet vergeten
is (vernoemenswaardig kunnen we echt niet noemen).
Dus hoe komt het dat onze witloofkwekers plots afkomen met vingervlugge eetsnelheid,
uitzonderlijke boertalenten en muzikale kunsten die zelfs ons kunnen overtreffen, over het
overduidelijk superieure Antwerpen, het venijnige subtiele Oost-Vlaanderen of het... Jah, dat
West-Vlaams geval (die patatenvreters).
Laat ons eerst en vooral duidelijk zijn dat er geen antwoord op deze vraag is. Maar als we
allen mogen geloven dat Brabant dan toch gewonnen heeft, is het omdat wij andere
provincies voor één keer besloten hebben zo hard tegen elkaar te vechten, dat we allemaal
onbewust die ***provincie blijkbaar krediet gegeven hebben. Neem het van een
Antwerpenaar: ik wou zelfs dat West-Vlaanderen won. Zoals velen wel weten, en anderen nu
ondertussen wel doorhebben, is Gent één grote veldslag tussen de West-Vlamingen en de
Antwerpenaren. De Oost-Vlamingen zijn vriendelijk en leeg genoeg om dat allemaal te laten
gebeuren, en heel deze oorlog houdt ons blind voor het trage Limbrug, of dat nutteloos
***volk uit Vlaams Brabant. Wederom hebben we zo hard liggen strijden, dat wanneer twee
honden om een been vechten, Brussel ermee gaat lopen!
Ondertussen hoop ik dat jullie door hebben dat dit tekstje voornamelijk bestaat uit zever en
nog eens zever, met als enigste doelstelling jullie nu al wat warmer te maken voor de
volgende provinciestrijd van volgend semester, waar we nog harder elkaar te vuist gaan.
Daarnaast wil ik zeker onze twee feest- en events verantwoordelijken feliciteren voor hun
uitstekend werk. Desondanks dat het de eerste keer was dat we zoiets in elkaar gezet hebben
en dat er plots een scherm tussen ons hing, was het in mijn ogen een geslaagde avond waar

ook wij veel uit geleerd hebben om ervoor te zorgen dat de volgende editie een knaller wordt!
Aan sommige gezichten te zien de volgende dag op de boekenverkoop, denk ik dat jullie dat
alleen maar kunnen beamen!
Kom zeker naar onze volgende activiteiten, zo hebben we een doop waar iedereen wel angstig
tegenover staat, en gaat het niet lang duren of ik kan u persoonlijk ergens in de wildernis
achterlaten! Dolle pret verzekerd!
U krijgt trouwens mijn felecitaties als u tot hier bent geraakt! Ik hoop dat dit tekstje nu menig
vurige ruzies, aggressieve conversaties en moordaanslagen heeft ontketend. Ik wens jullie dan
ook een verdere klopjacht verder. (Aan de ouders van verwonde studenten, mea culpa. Mea
cupla!)
Wrok
(Webmaster 2009-2010)

Openingsfuif 06/10

Het was woensdag avond, een mooie avond want het was gestopt met regenen en nog vrij
warm. En niet te vergeten: de openingsfuif van Lombrosiana in café Artevelde. Ik keek uit
naar deze avond aangezien er op het eerste feestje van lomborsiana heel wat volk beloofde af
te komen en ik heel wat mensen van vorig jaar voor het eerst zou terugzien. Bovendien was
die ook het eerste feestje in het nieuwe stamcafé dus het beloofde, ondanks mijn iets mindere
fysieke gesteldheid, een leuke avond te worden.
En een leuke avond was het. Het Artevelde café was een stuk gezelliger dan de oude Twieoo
zaal: wat wil zeggen leuke sfeerverlichting, houten vloer, podium, drank en een grote hoop
volk. Ook de muziek was dik in orde met niet teveel harde jump en technotronics . Kortom alle
ingrediënten voor een leuk feestje.
Ik heb me dan ook goed geamuseerd, nuja tot een uur of een dan. Want toen moest ik
voortijdig opgeven. Maar respect voor lombrosiana, deze avond was een stuk beter dan veel
feestjes vorig jaar van lombrosiana en zeker een succes. Het volgende feestje in Artevelde
wordt zeker iets om naar kijken!
Anonieme schrijver

De eerste grote fuif van lombro zit er weeral op. Voor één keer vond het feestje niet plaats in
de befaamde pere maar in artevelde en ook ons nieuw stamcafé werd volledig feestelijk
goedgekeurd. Alles was aanwezig voor een superparty: drank natuurlijk, mensen in
gigantische feeststemming en niet te vergeten goeie muziek met de verplichte “ foute “ plaat
ertussen. En of de “ foute “ platen aanslaan in de criminologie. “ Het is een nacht “ werd
luidkeels door iedereen, wel we zullen dat dan maar meezingen noemen zeker. De sfeer zat er
wel degelijk in dinsdagavond en de zeer vroege woensdagmorgen met de hitte in artevelde als
bewijs hiervan. Dus op naar het volgende feestje!
Dorien Denijs (3e bachelor)

Win-win-win pagina
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Omdat we zoveel over hebben voor onze criminologie-studenten en we ze graag in de watten
leggen, delen we met dit schavotje (de ddaaropvolgende) 2 prijzen weg.
Los de volgende vragen op en combineer met de 12 letters het nieuwe woord.

1. Onlangs is beslist waar de olympische zomerspelen 2016 doorgaan. Welke stad heeft
de eer om ze te organiseren?
Chicago ( s )
Madrid ( t )
Peking
(w)
Rio de Janeiro ( c )
2. Deze zomer is “The king of pop” heen gegaan. Wanneer precies is hij gestorven?
16 juli 2009
(b)
25 juni 2009 ( r )
16 juni 2009
(g)
5 juli 2009 ( m)
3. Welke nationaliteit heeft de huidige voorzitter van de Verenigde Naties?
Zuid-koreaan ( i )
Amerikaan ( i )
Rus
(o)
Fransman ( v )
4. Van welke ploeg verloor Standard Luik zijn openingsmatch in de champions league?
Liverpool ( s )
AZ ( j )
Arsenal ( m )
Ajax ( h )
5. Waarom mocht “de drugsboer van Veurne” de cel verlaten?
Hij werd vrijgesproken. ( a )
Hij had zijn volledig straf uitgezeten. ( u )
Wegens procedurefouten. ( i )
Zijn vrouw heeft de borg betaald. ( e )
6. Hoeveel gevangenen (ong) telt België?
8500 ( u )
9000 ( f )

10000 ( n )
11500 ( k )

7. Wie nam na de laatste verkiezingen (Federale en vlaamse) ontslag als gouverneur van
Limburg?
Johan VandeLanotte ( e )
Louis Tobback ( p )
Caroline Gennez
(a)
Steve Stevaert ( o )

8. Welke coalitie zal waarschijnlijk gevormd worden na de parlementsverkiezingen in
Duitsland? (winnaars vd verkiezingen)
SPD-FDP ( a )
CU-SPD ( x )
CDU/CSU-FDP ( l )
CU-FDP ( w )

9. Wanneer vallen de eerstvolgende verkiezingen bij ons?
2010 ( f )
2012 ( q )
2011 ( o )
2013 ( y )

10. Hoe lang bestaat Lombrosiana al?
50 jaar ( z )
51 jaar ( k )

53 jaar ( b )
52 jaar ( g )

11. Wanneer valt onze favoriete activiteit dit jaar?
15 maart ( u )
20 oktober ( i )
6 oktober ( o )
14 december ( e )
12. Wie is de huidige decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid?
P. Taelman ( e )
P. Hebberecht ( z )
L. Van Wiemeersch ( s )
P. Ponsaers
(a)

1… 2… 3… 4… 5… 6… 7… 8… 9…

10… 11… 12…

Denk je het juiste woord gevonden te hebben, wacht dan niet om het door te sturen naar
schavotje@hotmail.com en dit uiterlijk op 12 november (vermeld duidelijk hierbij je naam,
studiejaar, e-mail en gsm-nummer zodat we je uiteraard kunnen bereiken).
Uit de juiste antwoorden duidt een onschuldige hand 2 winnaars aan.
De 2 winnaars mogen zich aan een mooie prijs verwachten!!

DE KORT & PARTNERS
PRIVATE RECHERCHE

Persoonlijke mededelingen
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Om toch nog wat paginakes te kunnen vullen, maar omdat onze webmaster toch zo graag het
woord nam, wil ik hem dat niet ontnemen. En eerstejaartjes: let vooral op hoe je het dit jaar
zeker en vast niet moet doen.

Hoe het niet moet
=================
Jullie zijn waarschijnlijk onze brainwashtechnieken beu en willen eens de waarheid horen. Is
criminologie echt zo geniaal? Is het echt zo bangelijk om bij de Lombro te zitten? Sta u mij
toe om even een anekdote te schrijven van hoe het niet moet, en dan zal u al deze vragen
beantwoord zien.
Het begon allemaal op 7 april 1988 toen ik geboren werd (voila! Nu weet ge allemaal mijn
verjaardag, ik verwacht kado's!!!!). Na enkele jaren ben ik net zoals jullie terecht gekomen in
Gent als beginnend student criminologie. Voor ik het besefte was dat jaar voorbij, en wat
voor een jaar was het! Ik moet eerlijk toegeven, ik ben niet veel naar de lessen geweest en heb
me zelfs overslapen voor een examen. Ik was veel te druk bezig met andere zaken en geloof
het of niet, ze zijn niet allemaal biergerelateert... Alle... Soit...
Om verder te gaan, het was een bangelijk jaar waar ik bij dag 1 al mensen heb leren kennen
die ik nu toch als één van mijn beste vrienden mag noemen, zowel in als uit het praesidium.
Ze organiseerden leuke activiteiten en daarnaast waren de lessen toch interessanter als je dat
achteraf bekijkt.
Waarom zeg ik dit? Omdat ik na één jaar er de brui aan gaf. Ik had me dat jaar ook niet laten
dopen en dat zijn misschien twee zaken waar ik de rest van mijn leven spijt van zal hebben.
Na criminologie heb ik even de Arabische taal en de Hebraristiek mogen genieten, maar ook
dat leek niets te worden, misschien zelfs veel minder.
Zoals jullie kunnen zien ben ik geen voorbeeldig student. Maar toch sta ik, desondanks ik een
jaar eigenlijk niets met de criminologie te maken heb, nog altijd voor jullie met het roodwitte
lint, hopend dat jullie met datzelfde lint naast mij kunnen staan! Neem mijn advies maar aan
als ik u zeg dat een doop echt zo erg niet is (en iedereen in het praesidium kan beamen hoe ik
over heel het concept "doop" en "schacht" denk...), dat je hier een nieuw leven gaat beleven
ook al besef je dat nu nog niet, en dat je toch wel rekening moet houden dat je lessen hebt die
belangrijk zijn! Neem het aan van iemand die weet hoe het niet moet, en ik kan je garanderen
dat je bij één van de tofste richtingen en studentenverenigingen in Gent... Wat zeg ik? In heel
België bent belandt! Waarom anders zou ik hier nog ronddwalen tussen al die andere
richtingen waar ik ook mee zou kunnen rondlopen? ;-)
Wrok
(Webmaster 2009-2010)

Het lombro-forum
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Het forum van Lombrosiana is een zeer belangrijk hulpmiddel om voor deze examens te
slagen. Je vind er allerlei examenvragen van de voorbijgaande jaren (zie archief), alsook kan
je er communiceren met de andere studenten over de leerstof en taken.
http://www.lombrosiana.be/forum/

Op deze site zullen de verschillende activiteiten worden aangekondigd, alsook foto’s van de
voorbijgaande activiteiten.
Ook kan je hier belangrijke samenvattingen vinden, die zeer nuttig kunnen zijn bij het
aanleren van het boek of cursus.
Deze sites zijn dus meer dan eens een bezoekje waard!!
http://www.lombrosiana.be

Als jullie iets kwijt willen en dat willen delen met je mede-student kan je dat altijd opsturen
naar het persoonlijke adres van het schavotje en zal dit worden gepubliceerd in de
daaropvolgende maand (als je dit anoniem wilt doen, garanderen we dit zeker)
Evenals je een gedichtje wilt schrijven voor het concept cultuur dat in de volgende schavotjes
zal verschijnen, als een verjaardag wilt vermelden van iemand die wilt verrassen kan
natuurlijk altijd worden doorgegeven.
Wil je net als wrok in de persoonlijke mededelingen komen, kan je tekstje, alsook een
verjaardag, als een mooie liefdesbrief, of het eender wat dat je wil delen met ons kan je steeds
opsturen.
Je begrijpt dat we niet geïnteresseerd in de kat van je buurvrouw, maar wel met de
belevenissen en belangrijk niet te vergeten zaken van de criminologie-student tijdens de
lessen of activiteiten van Lombrosiana.
Denk je een verhaaltje of gedicht of verrassing hebt, wacht zeker niet om ons dat door te
mailen.
schavotje@lombrosiana.be

Persoonlijk wil ik alvast een paar verjaardagen aankondigen:
Emily Van Landeghem 17/10
Dimtri Flameng
16/11
Alvast een zeer gelukkige verjaardag voor onze trouwe praesidium-leden !!!!

Spel en raadsel pagina
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Raadsel 1
Op een eiland wonen ridders en schurken: ridders spreken steeds de waarheid, schurken
liegen. Als toerist kom je in de lokale herberg waar 13 mannen aanwezig zijn. Je vraagt aan
iedereen: “Als je jezelf niet meetelt, hoeveel ridders zijn er hier dan aanwezig?”. Je krijgt de
volgende antwoorden: "7, 4, 3, 6, 4, 0, 1, 2, 4, 4, 9, 2, 4". Kan je weten hoeveel ridders er zijn,
indien ja: hoeveel?
Raadsel 2
Er is een gevangenis met 100 gevangenen. Op een dag besluiten de bewakers een spelletje te
spelen. Ze zetten 100 dozen op een rijtje op de koer, met in elke doos de naam van 1
gevangene (bij elke gevangene hoort 1 doos). Elke dag mag 1 gevangene naar de koer komen
om 50 van de 100 dozen te openen, en zijn naam proberen te vinden. Na 50 dozen moet hij de
koer
+
dozen
net
zo
laten
als
toen
hij
aankwam.
Dit gaat zo 100 dagen verder. Wreed als de bewakers zijn hangt er natuurlijk iets aan vast. Als
elke gevangene zijn naam heeft gevonden, worden allen vrijgelaten. Indien niet, worden allen
geëxecuteerd.
De gevangen krijgen nu nog een dag de tijd om een strategie te overleggen voor het spel van
start gaat. Toon aan dat er een optimale strategie bestaat die het spel meer dan 30% kans op
slagen geeft (in het voordeel van de gevangenen dus).

Woordzoeker
A
U
Q
Q
V
E
P
E
H
U
L
P
U

C H T E R B U R
I X V H X O V N
B E S C H A A F
NO G M A A L S
U S M C R B O T
E I Q E C V E E
T U T G F Z G G
O E L T N G O R
V KE E E O E K
F B E X N K N Y
Q T D R I E T A
I L X U E B F N
R VS E N N W X

E
M
D
T
W
A
B
Q
X
V
L
P
C

N X G
G N F
I L S
E T T
R E R
I B L
C E N
O DG
M I U
P E L
O N Z
S D I
T E G

Achterburen, bediende, beschaafd, compost, drietal, gewelf, gulzig, hulp, nogmaals, oogarts,
pokeren, quitte, suikerbiet, uiteenzetting, veteraan, veulen

Oplossingen raadsels
-Er zijn 5 ridders aanwezig zijn (4+1) want ridders spreken de waarheid en 4 komt steeds
terug.
-Geef alvorens aan het 'spel' te beginnen elke gevangene een nummer, en nummer ook de
dozen van 1 tot 100. Telkens een gevangene binnen gaat, opent hij de doos die correspondeert
met zijn nummer. De unieke naam die hij daarin vindt, komt wederom overeen met een
nummer, vervolgens opent de gevangene de doos met dat nummer. Zo blijft ie doorgaan, tot
hij zijn eigen naam tegenkomt, of totdat hij zijn eigen naam niet tegenkomt. De kans dat de
gevangene nooit zijn eigen naam tegen komt, komt overeen met de kans op het bestaan van
een cykel (= sequentie) van meer dan 50 dozen. We tellen op: de kans op een cykel van 51
dozen + kans op cykel van 52 dozen + ... + kans op cykel van 100 dozen =
1/51+1/52+...+1/100. Doe nu 1- voorgaande kans, dan bekom je een kans groter dan 30%.

Stamcafés
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Als je hier binnenstapt, kom je zeker en vast criminologie studenten tegen. Tussen of na de
lesuren, ’s avonds voor een toffe babbel of een feestje tot in de vroege uren, ambiance is er
steeds verzekerd.

Artevelde café
Sint-Pietersnieuwsstraat 204
9000 Gent
http://www.arteveldecafe.be

Pere Total
Overpoortstraat 17
9000 Gent
http://www.peretotal.be

Den Buroo
Frans Spaestraat 2
9000 Gent

Twieoo
Overpoortstraat 9
9000 Gent

Cultuur: poëzie
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Maandelijks zetten we een groot schrijver/schrijfster in the picture. Deze maand:

Anna Maria Geertruida Schmidt
Ze werd geboren op 20 mei 1911 in Kapelle op Zuid-Beveland (Zeeland). Na de middelbare
school, de HBS in Goes, ging ze naar Den Haag om een notariaatstudie te volgen, maar die
ruilde ze al snel in voor een cursus steno en typen bij Schoevers. In 1930 werkte ze een poosje
als au pair in een gezin in Hannover. Terug in Nederland werd ze bibliothecaresse en in 1941
directrice van de Openbare Bibliotheek in Vlissingen. Daarna ging ze voor Het Parool
werken. Vanaf 1948 schreef ze wekelijks een column voor volwassenen en versjes voor
kinderen voor de krant.
Annie M.G. Schmidt debuteerde al in 1938 met twee gedichten in het tijdschrift Opwaartsche
Wegen, maar pas na de oorlog begon haar carrière echt. In 1950 verschenen drie bundels: En
wat dan nog?, Het fluitketeltje en Brood en Mangelpers. Het fluitketeltje was haar eerste boek
voor kinderen. Daarna begon ze met het schrijven van de verhaaltjes over Jip en Janneke,
waarvoor Fiep Westendorp de tekeningen maakte, en vertaalde ze met Han G. Hoekstra de
Gouden Boekjes. Later verschenen Abeltje, Wiplala, Minoes, Pluk van de Petteflet, Otje en
nog veel meer boeken die nu allemaal klassiek zijn geworden. Voor volwassenen schreef ze
columns, cabaretliedjes en teksten voor radio- en televisieseries, zoals Ja zuster, nee zuster.
Voor haar werk kreeg ze veel waardering. In 1965 ontving zij als eerste de Staatsprijs voor
kinder- en jeugdliteratuur (nu de Theo Thijssenprijs). En voor haar hele oeuvre kreeg ze in
1987 de Constantijn Huygensprijs. Maar het mooiste was toch toen zij in 1988 uit handen van
Astrid Lindgren de hoogste internationale prijs kreeg die er voor kinderboeken bestaat: de
Hans Christian Andersenprijs.
Op 21 mei 1995, in de nacht na haar vierentachtigste verjaardag, stierf Annie M.G. Schmidt.
Ze heeft één zoon, Flip van Duijn. Er is een aantal boeken over haar geschreven, waaronder
een biografie door Annejet van der Zijl: Anna (2002).

Debuut: En wat dan nog? (1950, poëzie)
Citaat: Doe nooit wat je moeder zegt, dan komt het allemaal terecht.

Bijzonderheid: Had op de middelbare school een 2 voor Nederlands.

Genres: Poëzie, kort verhaal, kinderboek, kinderversjes, toneel, cabaret, musical,
televisiescenario, radiotekst, essay

Zonder jou (by Annie M.G. Schmidt)

De wereld is wonderbaarlijk leeg zonder jou.
Er staat zo weinig meer in.
De hemel is aldoor zo hinderlijk blauw.
Waarom? Wat heeft het voor zin?
De merel zit zachtjes te zingen in ‘t groen.
Voor mij hoeft ie heus zo z’n best niet te
Doen.
De wereld kon van geluk zijn, maar nou:
Leeg, zonder jou.
Dat zonder jou nog een lente bestaat
Met ooievaars en met bloemen,
Dat er een meidooorn in bruidstooi staat,
Is zonder meer tactloos te noemen.
En wat is het nut van een lindelaan,
Als wij er samen niet langs kunnen gaan?
Langs alle heggetjes bloeit wilde roos
Nutteloos, zinneloos.
De wereld is wonderbaarlijk leeg zonder jou.
Er staat zo weinig meer in.
De hemel is aldoor zo hinderlijk blauw.
Waarom? Wat heeft het voor zin?
De merel zit zachtjes te zingen in t’groen.
Voor mij hoeft ie heus zo z’n best niet te
Doen.
De wereld kon van geluk zijn, maar nou:
Leeg, zonder jou.

http://www.annie-mg.com

Overpoortstraat 38
09/224.24.18

9000

Gent

Hovenierstraat 36/A 9090 Melle

09/230.88.44

