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Beste Lombrosianen en partners,
De maand december is ingezet. De koude is in het land. De man op het paard en die andere
dikke rode man zijn onderweg. Het moment is aangebroken om cadeautjes te geven en te
krijgen. Voor velen is dit een periode om naar uit te kijken, maar voor de huidige
schoolgaande jeugd is het de tijd om het eens van een nuchtere kant te bekijken.
Ook al staat Kerstmis en Nieuwjaar voor de deur, het is tijd om in isolement te gaan leven met
vele boeken en die tonnen cursussen.
Niettegenstaande deze mindere sociale periode waar we doorheen moeten, zorgen wij ervoor
dat er af en toe een welverdiende pauze is om het studeerwerk even opzij te leggen.
De clubavonden op dinsdag en het sinterkerstfeestje in de Artevelde bieden hiertoe volop de
gelegenheid! De Sint en zijn zwarte pieten hebben hun aanwezigheid bevestigd en zullen aan
de brave kindjes snoepjes uitdelen (schachtjes bij deze gewaarschuwd).
Niet alleen de Sint, maar ook het schavotje heeft deze maand de prijzen uitgedeeld. De 2
winnaars van de prijsvraag worden verderop in dit boekje vermeld. De winnaar van het
mooiste kleurplaatje zal ook nog persoonlijk worden gecontacteerd.
Om de traditie in ere te houden, zal er in dit schavotje ook weer nieuwe vragen worden
opgesteld en maken 2 winnaars kans op een mooie dvd, cd of boek.
Verder hoef ik in dit schavotje het praesidium niet meer te vermelden, in de gedachte dat
jullie allemaal weten wie welke functie voor zijn rekening neemt en zich dit jaar voor de
criminologie – student inzet! Naar maandelijkse gewoonte blikken enkele studenten terug op
de activiteiten van de voorbije maand; en ook cultuur zal niet ontbreken.
De actualiteit (meestal belangrijk als extra punt op examens), enkele weetjes, spelletjes en
cartoons vormen verderop ook de inhoud van dit schavotje
Dit schavotje is het laatste van het eerste semester en meteen ook van 2009. Op het volgend
schavotje zullen jullie iets langer moeten wachten als gewoonlijk. Ook de scriptor heeft
examens in januari en wil graag dat hij geslaagd is. Het volgende schavotje mag je midden
februari verwachten.
Alleszins nog veel studeerplezier gewenst, een fijne kerst, een gelukkig Nieuwjaar; en
hopelijk zie ik jullie met positieve resultaten terug in februari.
Tot dan!

Scheerlinck Niels
Scriptor 2009-2010

Praeses dixit
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2009 zit er zo goed als op! Het was voor Lombro een jaar met toffe activiteiten en ook een
jaar vol verrassingen. Ik denk dat we fier mogen zijn op wat we allemaal hebben bereikt .
Natuurlijk is het nog niet gedaan! Er komen nog enkele fijne activiteiten aan. Zo rijdt de Sint
ons dit jaar toch niet voorbij! En ook de Kerstman zal dit jaar van de partij zijn op ons
sinterkerstfeestje. Natuurlijk vindt er nog een massacantus plaats waar we voor de laatste
maal samen zullen zingen en Rodenbach drinken.
Maar niet getreurd in 2010 zijn we weer van de partij! We zullen nog meer zingen en dansen
volgend jaar. Enkele activiteiten van het eerste semester zullen zich herhalen zoals cantussen,
cocktailnights. Ook organiseren we in het tweede semester een quiz, een kroegentocht en nog
veel meer nieuwe activiteiten. Ik mag dan ook zeker niet onze eroticafuif vergeten, die dit jaar
nog beter wordt dan vorig jaar! De maand December brengt ons niet alleen tot het einde van
het jaar, maar ook bij het begin van de blokperiode. Daarom wil ik jullie veel succes wensen
en ik hoop jullie allemaal terug te zien in 2010 met natuurlijk goede resultaten.
Hierbij wil ik ook mijn praesidium bedanken voor de voorbije maanden!
Ze hebben het een voor een geweldig gedaan dus kan het in februari als we
onze linten weer uit de kast halen zeker niet misgaan.
Dit maal een korte dixit door gebrek aan inspiratie! Ik wens jullie een
prettige kerst en een gelukkig Nieuwjaar van het hele Praesidium!

Emily Van Landeghem
Praeses 2009 – 2010

Actualiteit:
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“De meest gepamperde premier.”
Luc Van Der Kelen in Het Laatste Nieuws op 25 november 2009
“Ja, ik heb fouten gemaakt.”
Yves Leterme in Metro op 26 november 2009
“De CVP is terug.”
Béatrice Delvaux in De Morgen op 28 november 2009
“In 2011 zit ik aan de onderhandelingstafel.”
Johan Vande Lanotte in Metro op 30 november 2009

 Aantal ongevallen is historisch laag. Voor het eerst sinds 43jaar ligt het jaarlijks aantal
verkeersdoden onder de 1000. De teller in 2008 stopte op 944, een daling met 12
procent t.o. 2007. Ook het aantal ongevallen daalde.
 Door de hype rond pokeren heeft de Kansspelcommissie in 2009 al een recordaantal
pv’s uitgeschreven voor illegale toernooien. In totaal gaat het om 56 pv’s.
 Het europees Parlement vraagt dat erin Europa minimumnormen komen voor de
voorwaarden van opsluiting en gevangenschap. Ook wil het parlement dat gevangenen
in heel de EU gemeenschappelijke rechten krijgen.
 Gent werkt aan de opvang Roma’s. Hulp werd gevraagd aan het rode kruis voor de
opvang van de Roma’s die momenteel nog in erbarmelijke omstandigheden wonen.
 Een Amerikaanse dief die afgelopen weekend een kerk had beroofd, heeft een briefje
achtergelaten waarin hij zich verontschuldigd voor zijn criminele daad.”Sorry, maar ik
ben arm” werd erop neergeschreven.
 Mullah Omar, de hoogste leider van de Taliban in Afghanistan, heeft een nieuw
voorstel van de Afghaanse president Hamid Karzaï afgewezen om deel te nemen aan
het politieke proces.
 Een dag na de goedkeuring van het nieuwe partijbestuur en de nieuwe visietekst, stapt
oud-voorzitter Frank Vanhecke uit het partijbestuur van Vlaams Belang. Hij
protesteert daarmee tegen de machtsgreep van de Antwerpse kopstukken.
 Minister Declerck belooft snellere parketten. Een gerechtelijk onderzoek duurt in ons
land gemiddeld 509 dagen. De cijfers steunen de minister in zijn ideeën over een
radicale hervorming van justitie, waarbij onder meer kleine parketten moeten
samensmelten.
 Iran veegt voeten aan resolutie Atoomagentschap.
 Zwitserland stemt voor omstreden verbod op minaretten.

Activiteitenkalender

STUDEREN moet je doen !!!!!

Voor meer uitleg, voorbeschouwingen, reacties en inschrijvingen
alsook de foto’s kan je terecht op onze site www.lombrosiana.be
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African night (10/11)
Dit jaar is Lombrosiana gestart met een
nieuw project: vanaf nu zal zij elk jaar 1
student financieel steunen die zich op de één
of andere manier maatschappelijk wil
inzetten. Lombrosiana zal hier dan een
activiteit voor organiseren waarvan de winst
naar de student gaat. Dit jaar hebben we
gekozen voor Maarten Hendriks. Hij is een
student 3de bachelor die in februari zijn
stage zal uitvoeren in Congo en zich daar
zal inzetten voor straatkinderen. Vandaar
dat we een fuif met een heel nieuw concept
uit de grond
hebben
gestampt: een African Night. Als locatie hadden we gekozen voor
de Club Wezon, een Afrikaanse danscafé gelegen in Klein
Turkije. Om 21.30u. gingen we van start. Heel langzaam aan
begon vanaf 22.30u. het volk toe te stromen. Sommigen waren
als echt Afrikaans stamhoofd verkleed, anderen kwamen gehuld
in een tijgervelletje. De Afrikaanse beats galmden luid uit de
boxen, en de heupen werden wild geshaket. Rond 2u kwamen
ineens ook veel Afrikanen de fuif bijwonen, waardoor de avond
er al snel een extra touch bij kreeg. Het werd een gezellige en
sfeervolle nacht en velen feestten nog door in de Overpoort tot in
de vroege uurtjes. De winst is op de clubavond aan Maarten
overhandigd en we wensen hem allemaal veel succes toe met zijn
stage in Congo!
Isabelle Baert
Major / Cantor 2009-2010

Hello,
Iedereen die afgekomen is of zo goed is geweest om
een kaart te kopen, een dikke merci! En hoop dat het
toch een beetje leuk was ook:). Ook zou ik
Lombrosiana willen bedanken, dat ze dit hebben
willen organiseren voor mij.
En nu op naar de Congo!
Maarten Hendriks

Karaoke (12/11)
Dit maal ging Lombrosiana niet alleen op stap maar ging ze samen een feestje bouwen in
Artevelde met andere studentenverenigingen zoals de Waase clus, Artema, Appolo, … Die
avond hadden we allemaal te samen een karaokemachine gehuurd en zouden we de pannen
van het dak gaan zingen. Natuurlijk kon Lombro ook hier weer op zijn vaste leden rekenen en
waren er zelfs enkele nieuwe gezichten aanwezig. Toch was het in het begin even wennen!
Maar toen werd het praesidium op
het podium geroepen en zongen
allen te samen ‘new york, new
york’. Toen was het startsein
gegeven en niet veel later hadden
de schachten al een liedje gekozen
en zongen uit volle borst . Onze
leden amuseerde zich zo goed met
het zingen dat de andere
verenigingen een hele tijd niet meer
op het podium konden komen. We
zongen het ene na het andere liedje.
Zeker een activiteit om over te
doen!!!

Emily Van Landeghem
Praeses 2009-2010

Bierbowling (19/11)
Het hing al weken in de lucht, de jaarlijkse bierbowling van lombrosiana was in aantocht.
Verhalen, anekdotes en avonturen die de buitenwereld mochten weten werden verteld,
sommigen werden nieuwsgierig, bij anderen kwam de schrik er al wat in. Dat er interesse
genoeg was hoeft geen betoog, slechts een halve dag na het openen van de inschrijvingen was
deze reeds volzet, gelukkigen
mochten de reserve met wat goede
wil van ons ook meedoen aan
het beruchtste sportavondje van het
jaar.
Met een 50 tal waren we reeds een
uur voor aftrappen aanwezig,
toen de tapkranen eindelijk open
waren was er geen houden
meer aan. De ballen werden even
vergeten en men stortte zich
op het bier als jonge wolven. Toen
de eerste pintjes de slokdarm
gepasseerd hadden, kwam de
aandacht voor het spel op de
voorgrond. De spelregels die op de
site stonden bleken quasi
onmogelijk, slechts enkele tafels
hielden het vol en zelfs voor
hen was het een onmogelijke
opdracht in het tweede
spelletje. De schachten daarentegen
haakten wel erg snel af, maar
daarvoor zijn het ook eerstejaars
die nog veel te leren hebben!
Na enkele uren van sport en vertier
werden de tapkranen afgesloten, kwamen de resterende pintjes gulzig in de mond van de
overgebleven mensen en werd er naar de Pere Total getrokken! Toch door de meeste, want in
de wandelgangen wordt gefluisterd dat er toch enkele mensen de Pere niet meer bereikt
hebben en dat zelfs hun kot terug vinden moeilijker bleek dan gedacht !
Maar als conclusie kunnen we stellen dat we een heerlijk avondje beleefden met het nodige
gerstennat en dat alle afwezigen zoals altijd op Lombro-activiteiten meer dan ongelijk
hadden.
Mathieu Baert
Pr-intern 2009-2010

Pokeravond (25/11)
25 november was het eindelijk zover, de
langverwachte casinoavond van lombrosiana. Er
was poker en black jack voorzien. Al snel draaide
de casinoavond uit op een heuse pokeravond. Met
1900 pokerchips en ongeveer 50 man begon de
eigenlijke pokeravond om 20u30. Aan de inkom
kreeg ieder zijn chips uitgeteld. Wegens het succes
waren de chips al snel op en werd het terug inkopen
dus zo goed als onmogelijk. Ook eventuele
laatkomers moesten we om die reden teleurstellen.
De sfeer zat er al snel. Ieder speelde op zijn manier
en tempo. Al moesten we af en toe de blindwaarden helpen verhogen omdat er niet genoeg
mensen van hun eigen afvielen. Vanaf 23u liep de avond op zijn einde. Tegen dan hadden we
nog iets van ongeveer tien deelnemers over. Diegene met de meeste chips won de hoofdprijs
natuurlijk. De winnaar kreeg een pokerset, een grote fles Duvel, een Guido en een boekje vol
lustopwekkende gerechten. Diegenen op de 2de en 3de plaats kregen ieder een Duvelfles in een
luxeverpakking. Na het afsluiten waren er gelukkig genoeg vrijwilligers die ons hielpen alle
pokerchips te sorteren om ze weer in de goede set te steken.
Anke Vermeulen
Feest 2009-2010

Dropping (26/11)

Het leven zoals het is op onze faculteit

 Studiedag: Beschermings
vermogensrecht

-

en

beveiligingsprocedures

p 13

in

het

familiaal

donderdag 10 december 2009, 19.00 uur (NB I)
In de reeks "studieavonden 2009-2010 ism CBR" vindt op 10 december 2009 de derde
studieavond plaats, getiteld "Beschermings- en beveiligingsprocedures in het familiaal
vermogensrecht".
Het familieleven wordt steeds complexer in een gewijzigde samenleving. Terwijl de
maatschappij voorheen werd opgebouwd rond het traditionele gezinsconcept, is dit vandaag
steeds minder waar. Dit roept talrijke vragen op naar het statuut van goederen tussen partners,
echtgenoten en erfgenamen, alsook naar de wederzijdse aanspraken en de middelen tot
vrijwaring en bescherming van het vermogen na (feitelijke) scheiding of overlijden.
De opzet van deze studieavond is een overzicht te bieden van preventieve en
beschermingsmiddelen in het familiaal vermogensrecht, vanuit een analyse van de meest
actuele rechtspraktijk, met aandacht voor procedurele aspecten. Daarbij zal ook aandacht
worden besteed aan de wettelijke beschermingsstatuten voor minderjarigen en onder
voorlopig bewindgesteld.

 Symposium:
"(straf-)rechtshandhaving
Uitreiking eredoctoraat aan Prof. dr. Cyrille Fijnaut

België-Nederland"

donderdag 10 december 2009 (Aula)
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Politiehervorming in Nederland en België: een terugblik met zicht op de toekomst;
- Rondtrekkende daders en local heroes;
- Justitiële en politiële samenwerking in strafzaken in de Europese Unie: bilan en
toekomstopties;
- Drugs in de Benelux: een gemeenschappelijk probleem, een gemeenschappelijke aanpak.
Na de afsluitende toespraken, door de ministers van justitie van België en Nederland, wordt
aan Prof. dr. Cyrille Fijnaut het eredoctoraat van de Universiteit Gent uitgereikt.

 European Globalisation Adjustment Fund - The law and the economics of a
groundbreaking European labour market policy (M. De Vos)
Tuesday, December 15, 2009 (Royal Flemish Academy of Belgium for Sciences and
Arts, Brussels)
The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) is a unique and innovative instrument of
labour market policy in the European Union. It is the European manifestation of a deliberate
employment strategy to promote active labour markets that are responsive to change. Created
in late 2006, its main aim is to support reemployment at Member State level for workers who
lose their jobs because of globalisation. Its scope has recently been enlarged to include job
losses
related
to
the
financial
and
economic
crisis.
The ongoing economic crisis has brought the EGF into the limelight. This timely seminar will
analyse the EGF from various angles and disciplines: from a labour market policy
perspective, from a legal and comparative perspective, and from a practical perspective. It
will offer insights, guidance and practical illustrations. It aims to reach the wide and varied
audience with a professional interest in the EGF and labour markets: lawyers, economists,
social scientists, policy-makers, unions, employers, and public officials.

 Recente publicaties:
. “Van pionier naar onmisbaar. Over 30 jaar Panopticon.”
(o.a. E. De Wree, P. Ponsaers, T. Vander Beken, G. Vermeulen (eds.))
. “Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen.”
(o.a. G.Martyn, D. Heirbaut (eds.))
. “Regards sur la police – Insights on police.”
(o.a. P. Ponsaers (ed.))
. “The informal economy and connections with organised crime: the impact of national social
and economic policies.”
(o.a. P. Ponsaers)
. “Procederen voor het Europees Hof voor de rechten van de mens.”
(o.a. Y. Haeck)
. “Een beknopte geschiedenis van het sociaal, het economisch en het fiscaal recht in België.”
(o.a. D. Heirbaut)
. “De ‘verpaarsing’ van de criminaliteitsbestrijding in België.”
(o.a. P. Hebberecht)
. “Buitenlandse arbeidskrachten op de Belgische arbeidsmarkt.”
(o.a. F. Van Overmeiren)

Het lombro-forum

p 15

Het forum van Lombrosiana is een zeer belangrijk hulpmiddel en kan in deze periode van
examens zeer handig zijn. 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.
Om de kans op het slagen voor de examens te verhogen zijn bezoekjes op deze site zeker aan
te raden.
http://www.lombrosiana.be/forum/
Op de volgende 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.
Je zult hier ook de informatie vinden alsook de contactgegevens van het praesidium.
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 als je een gedichtje wilt schrijven voor het concept cultuur dat in de volgende
schavotjes zal verschijnen, of je wilt een verjaardag van iemand vermelden kan natuurlijk
altijd worden doorgegeven.
Ook een mooie liefdesbrief, of het eender wat dat je wilt meedelen met ons kan je natuurlijk
vrij en gratis doorsturen. Als je dit wilt, kan de anonimiteit garandeert worden
Je begrijpt dat we niet geïnteresseerd zijn in de kat van je buurvrouw of het feit dat je nonkel
op het vorige familiefeest zich weer eens goed laten gaan heeft, maar wel met de belevenissen
en belangrijke niet te vergeten zaken van de criminologie - student tijdens de lessen of
activiteiten van Lombrosiana.

Dit alles kan je doorsturen naar het volgende adres:
schavotje@lombrosiana.be

Lombrosiana @ facebook
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Gezien de facebook - hype van het laatste jaar, kan onze geliefkoosde studentenclub
Lombrosiana er ook niet naast kijken. Ja, wij hebben ook onze eigen groep. Bij deze wil ik
jullie allemaal uitnodigen om lid te orden van “Lombrosiana”. Hier worden jullie à la minute
up-to-date gehouden. Dit kan dus wel zeer interessant zijn!!
Zoek ons dus zeker eens op bij de groepen en join us samen met jullie criminologievriendjes!

Handige informatie voor de blokperiode
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Hieronder tips om netjes en efficiënt te noteren wat je prof de hele dag uit zijn botten staat te
slaan. (www.guido.be)

1. Verzorg de lay-out





Markeer elke pagina: cursus, datum, paginanummer, enz.
Laat een marge aan de linkerkant van je pagina om er de structuur van de cursus
(titels) en persoonlijke aanduidingen in te noteren (tips, onvolledige passages, dingen
die je niet begrijpt, enz.)
Gebruik insprongen om een hiërarchie aan te brengen in je ideeën, laat wat ruimte om
de tekst luchtiger te maken (en bij herlezen makkelijker te begrijpen en te
memoriseren).

2. Noteer je info kort
Het is onmogelijk om te schrijven aan spreeksnelheid!
• Gebruik afkortingen en tekens/symbolen
• Kies de woorden die je noteert: schrijf niet alles “woord voor woord” (behalve bij
definities), maar eerder in telegramstijl (nominale of verbale zinnen)
3. Selecteer je informatie
• Als er een syllabus is, neem dan snel het hoofdstuk door voor de les. Zo zal je makkelijk de
elementen terugvinden die door de docent worden uitgewerkt en kan je enkel de extra
informatie noteren (anekdotes, voorbeelden die de leerstof verduidelijken, enz.)


Als er geen syllabus is, probeer dan de structuur van de cursus terug te vinden (in het
begin van de les overloopt de docent vaak de leerstof van die dag, op het einde van de
somt hij de belangrijkste punten nog eens op en legt hij uit wat er volgende keer
behandeld zal worden). Gebruik sleutelwoorden als geheugensteuntje voor belangrijke
anekdotes, sprekende voorbeelden, enz. Let hierbij op de specifieke woordenschat.

4. Breng orde in je notities
Verlies geen tijd met het overschrijven van je notities, maar herlees ze snel na de les en…
• Ga na of je alles begrepen hebt (zo kan je bijkomende uitleg vragen of zaken opzoeken
indien nodig).
• Markeer de algemene structuur door de titels en ondertitels te nummeren en schenk
aandacht aan de verbanden tussen de ideeën (gevolgen, tegenstellingen, enz.).
• Vul de passages die je in een “te telegrafische stijl” hebt genoteerd aan (de informatie zit
dan nog fris in je geheugen), herschrijf de anekdotes aan de hand van de sleutelwoorden.

To study or not to study?
De studenten zeggen:
• “Het is zinloos om twee maanden op voorhand te studeren, dan ben ik alles alweer
vergeten.”
• “Ik kan niet alles de dag ervoor studeren.”
Dat klopt! Als je een vak één keer gestudeerd heb, vergeet je de informatie erg snel. Als je er
daarentegen verscheidene keren tijdens het jaar aan werkt, memoriseer je sneller en kan je
makkelijker de antwoorden formuleren op het moment van de examens.
Wat betekent “verscheidene keren aan een vak werken”?
• Je notities in orde brengen, oefeningen opnieuw maken
• Een hulpmiddel opstellen dat je helpt bij het studeren (schema, samenvatting, vragenlijst,
woordenlijst, enz.)
• Memoriseren en je kennis toetsen
Plannen helpt je het werk aan te pakken
1. Maak een lijst op met de taken die je de volgende drie weken moet uitvoeren. Elke
lijn moet de volgende punten verduidelijken:
De cursus
De actie
De hoeveelheid De geschatte tijd
voorbeelden :
Engels, oefeningen hfdst. II → ¾ uur
Economie, samenvatting pagina's 23 tot 45 → ½ dag
2. Maak de nodige uren vrij
Tel op hoeveel tijd je nodig hebt voor al je taken en bepaal op welk moment je zal kunnen
werken gedurende de drie volgende weken.
Krijg je er niet alles ingestopt?
Er zijn twee oplossingen: ofwel verminder je de werklast die je voorzien hebt voor de drie
volgende weken, ofwel voorzie je meer werkmomenten.
3. Plan: zet elke taak op het meest geschikte moment
Bijvoorbeeld: je kan je notities in een halfuurtje in orde brengen, maar voor een samenvatting
heb je op zijn minst anderhalf uur nodig. Hou rekening met de rest van je tijdschema en je
voorliefde voor bepaalde cursussen.
4. Voer de voorziene taken uit
Je planning is een hulpmiddel om het werk dat je nog moet doen te visualiseren. Het is geen
bevelschrift: wissel gerust taken om, vervang een werkmoment door een vrij moment, enz.

Memoriseren is…
• informatie coderen in je geheugen
• die gegevens ergens opslaan
• doel: de info oproepen op het moment dat jij wil.
Als je een tekst intypt op de computer…
• codeer je de gegevens
• moet je het document een naam geven en opslaan
• doel: het bestand terugvinden wanneer je wil .
Slagen in een schriftelijk examen
1. De vraag begrijpen
Lees aandachtig elke vraag om te bepalen:
• wat het onderwerp is: waarover gaat het?
• welke actie je moet ondernemen: wat moet je doen? Het werkwoord van de vraag geeft aan
hoe je je antwoord moet organiseren (vb. opnoemen, vergelijken , aantonen, enz.)
• waar je moet beginnen en eindigen: welk aspect, welk deel? (vb. “som de voordelen van
een bepaalde verkooptechniek op”, het heeft geen zin ook de nadelen te geven noch de
voordelen van de overige verkooptechnieken).
2. Tijd hebben om alle vragen te beantwoorden
Gun jezelf voor elke vraag de tijd om te werken in functie van de moeilijkheidsgraad, de
lengte, je kennis… van de vraag. Als je die tijd overschrijdt, ga dan naar de volgende vraag en
kom later terug op de vorige. Zorg ervoor dat je geen klad moet overschrijven (zie hieronder).
Vergeet niet dat herlezen essentieel is. Hou dus nog een beetje tijd over.
3. Het antwoord opstellen
Een antwoord opstellen doe je in twee fases.
• Het klad: maak een schema van je antwoord. Noteer de algemene ideeën in telegramstijl.
Deze fase stelt je in staat om achteraf je antwoord te structureren, om het op een logische en
persoonlijke manier te ordenen (zo voorkom je dat het document dat je moet indienen vol
doorhalingen en pijlen staat). Check of je wel degelijk op de vraag antwoordt (zie hieronder).
• In het net schrijven

4. Herlezen
Deze laatste fase is belangrijk. Ze stelt je in staat om na te gaan of
• je niets vergeten bent
• de spelling en de syntaxis correct zijn, je antwoorden begrijpelijk en goed geordend zijn
• je de conventies gerespecteerd hebt (je naam, het nummer van de vraag…)
Slagen in een mondeling examen
Dé 3 essentiële elementen om te slagen voor een mondeling examen:
1. Jezelf voorstellen
Enkele elementaire raadgevingen om niet te vergeten:
•
•
•
•

Zeg goedendag als je binnenkomt.
Spreek met een heldere en zelfverzekerde stem (oefen je!)
Hou je recht, schouders achteruit, glimlach…
Kleed je correct en netjes om er niet te onverzorgd uit te zien.
2. De voorbereidingstijd

Als je voorbereidingstijd krijgt voor je op een vraag moet antwoorden, maak er dan maximaal
gebruik van om de stress te neutraliseren, je ideeën duidelijk te formuleren en je uiteenzetting
te structureren.
• Analyseer de vraag (zie pagina van april).
• Stel op je kladpapier een schematisch antwoord op. Noteer niet de zinnen die je gaat
zeggen, maar enkel sleutelwoorden en de verbanden tussen de ideeën.
• Structureer je antwoord (bepaal de volgorde waarin je de informatie naar voren zal
brengen).
3. Je antwoord naar voren brengen
Bij de docent, moet je
• het schema van je antwoord uiteenzetten. Geef een korte opsomming of beschrijf hoe je je
uiteenzetting naar voren wil brengen. De docent moet je kunnen volgen in je redenering.
• Op een gestructureerde en precieze manier antwoorden op de vraag, de hele vraag en niets
dan de vraag…
• Afronden met een slotzin, een laatste bedenking. De docent moet weten wanneer je klaar
bent.

Spel en raadsel pagina
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raadsels
Generaal Van Dam, beschuldigd van hoogverraad, wordt door de militaire rechtbank ter dood
veroordeeld. Hij mag nog één laatste uitspraak doen, waarna hij zal worden doodgeschoten als
die uitspraak niet waar is, en worden opgehangen als die uitspraak wel waar is. van dam
spreekt en wordt vrijgelaten. Wat kan hij gezegd hebben?
 "Ik zal doodgeschoten worden!"
Zeven bouwvakkers stappen één voor één in een lift. Boven stappen ze één na één weer uit de
lift. Hoe lang zaten de bouwvakkers in de lift?
 2 minuten. (om 12:59 stappen ze de lift in en 13:01 stappen ze de lift uit)

Je kan het wel achteraan sluiten maar nooit voorop beginnen, wat is het?
 Een file
Een huis heeft 4 muren met telkens een raam in. Als je door eender welk raam kijkt, zal je
altijd richting het noorden kijken. Hoe kan dit?
 Het huis staat op de Zuidpool.

Cryptogrammen

Mensen die rare seks hebben

> Mafkezen

Met oma achter de slee, krijg je een speciale geur

> Aroma

Een metalen klant

> Koper

Die auto bevat reeds een muzieknoot

> Alfa

op de vlakte

> Plat

Gewapende grond

> Beton

Meeteenheid van een vriend

> Maat

Ordinair Ontluikende schakelaar

> Knop

Plaatselijke klas

> Lokaal

Erge luchtdrukmaat

> Bar

Dieren die beuken

> Rammen

Win-Win-Win pagina
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Net zoals vorige maand geven we ook deze maand 2 prijzen weg. Zoals jullie straks zullen
zien, het is echt eens de moeite om je kans te wagen. Ook deze maand vliegen 2 dvd’s de deur
uit. Los de volgende vragen op en combineer de letters tot het juiste antwoord!!

 Karel De Gucht werd onlangs commissaris bij de Europese Commissie, maar welke
portefeuille neemt hij in?
Handel
Mededinging

(v)
(k)

Ontwikkeling en humanitaire hulp (m)
Economische en monetaire zaken (p)

 Wie werd wereldkampioen tennis (Masters) bij de mannen ?
R. Nadal
R. Federer

(e)
(o)

J. Del Potro
N. Davydenko

(u)
(a)

 Duid de naam van de voorzitter van Vlaams belang aan, die onlangs een nieuwe
visietekst voorlegde aan het partijbestuur.
F. Vanhecke (s)
B. Valkeniers (n)

F. Dewinter
G. Annemans

(c)
(v)

 Wie vertegenwoordigt België op het eurosongfestival van 2010 in Oslo?
Natalia
Leki

(t)
(b)

Tom Dice
Stan Van Samang

(r)
(z)

 Wanneer is het weer carnaval in Aalst?
14-15-16 februari
21-22-23 februari

(o)
(u)

18-19-20 februari (e)
24-25-26 februari (a)

 Ken je wereld: Wat is de hoofdstad van de Malediven?
Kingston
Malé

(f)
(m)

Port Louis
Praia

(q)
(p)

 Ken je politiek: Wie is de minister van Binnenlandse zaken?
P. De Crem
I. Vervotte

(e)
(u)

S. De Clerck
(l)
A. Turtelboom (p)

 Ken je land: Hoeveel provincies telt België?
9
8

(e)
(u)

10
11

(u)
(a)

 Wanneer is de scriptor jarig (hinthint) ?
01/02
02/01

(x)
(z)

02/02
01/01

(y)
(v)

Zoek nu met de juiste combinaties van de letters het 2-letterwoord.
(hint: zoek naar een persoon)

……… ………………

Gevonden? Stuur deze persoon dan maar door naar het volgende adres en natuurlijk ben je
dan één van de kanshebbers op een mooie prijs.
schavotje@lombrosiana.be

Bij deze maken we ook de winnaars van vorige maand bekend:

Nicki Rotthier

Christophe Vandeviver

(Elizabeth – The Golden Age)

(Hidalgo)

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

Guido Gezelle, dichter, taalgeleerde, vertaler en publicist, werd te Brugge geboren op 1 mei
1830. Na zijn collegejaren en priesterstudies, waarin hij al blijk gaf van een vlotte talenkennis
en schrijftalent, werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er
onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral
Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een eervolle opdracht als leraar in de
poësis,
het
voorlaatste
jaar
van
de
humaniora.
Het waren voor hem topjaren van taalstudie, pedagogische inzet, spirituele begeleiding en
poëtische activiteit. In een idealistische sfeer zette hij zich in voor de herwaardering van zijn
moedertaal, het Vlaams. Hij wist zich hierbij gestimuleerd door zijn overheid en door een
algemeen gunstig cultureel klimaat, een renouveau van het West-Europese katholicisme.
Gezelles actie concentreerde zich op de studie van de volkstaal en een zoektocht naar een
oorspronkelijke Vlaamse poëzie die hij met een groep van jonge katholieke intellectuelen, een
school
van
Vlaamse
dichters,
wilde
realiseren.
In die context ontstonden vanaf 1858 zijn eerste publicaties en poëziebundels,
Kerkhofbloemen, Vlaemsche Dichtoefeningen en de in 1862 verschenen verzamelbundel
Gedichten, gezangen en gebeden die zich vooral onderscheidde door een gedurfde
vernieuwing. Hij inspireerde zich onder meer op de procedés van de Bijbelse poëzie om een
eigen en authentieke Vlaamse poëzie te realiseren die baanbrekend is in de ontwikkeling van
de
Nederlandse
poëzie.
Nadat missioneringplannen voor Engeland niet werden ingewilligd, werd Gezelle leraar aan
het Engels Seminarie te Brugge. Opnieuw had hij een belangrijke intellectuele en spirituele
invloed op jonge katholieke studenten, die hij ook wist te vormen in hun nationale bewustzijn.
Op hun beurt zouden zijn leerlingen in het laatste kwart van de negentiende eeuw Gezelle als
een boegbeeld van hun katholieke Vlaamsgezinde
studentenbeweging gaan beschouwen.
In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk
pastoraal werk was hij bijzonder actief in het
katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de
secularisering van het openbare leven in België en
als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den
Heerd.
In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een
sympathiserende vriendenkring werd hij er de
gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde
hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke
postromantische en religieus geïnspireerde interesse
voor
de
volkstaal
en
de
poëzie.

De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet
opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela,
vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de
gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle
uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling
(Longfellows
Hiawatha)
als
oorspronkelijke
poëzie.
In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk
vestigde -een sinecure- en in 1893 zelfs ambteloos. Dit liet hem toe zich intens op zijn schrijfen studiewerk te concentreren. Het resultaat was onder meer de publicatie van twee
poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua
vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn.
Gezelles verfijnd en complex idioom was intussen zowel qua vocabularium als qua ritme
verrijkt met taalmateriaal dat hij tijdens zijn hele leven verzameld had, via de studie van oude
geschreven literatuur uit de Nederlanden en eigentijdse orale Vlaamse dialecten. In talrijke
realistische en impressionistische natuurgedichten realiseert hij klankharmonieën met een
expressieve symboolfunctie. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest,
P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse
poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en
recenter, Christine D’Haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse
dichter
in
Vlaanderen.
In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een
theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu
in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf vóór
het einde van de eeuwwisseling, op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling
uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden
gepubliceerd.

( bron: http://www.gezelle.be/index )

IK MISSE U (door Guido Gezelle)
Aan een afwezenden vriend
Ik misse u waar ik henenvaar
of waar ik henenkeer:
den morgenstond, de dagen rond
en de avonden nog meer!
Wanneer alleen ik tranen ween
't zij droevig het zij blij,
ik misse u, o ik misse u zoo,
ik misse u neffens mij!
Zoo mist, voorwaar, zijn wederpaar
geen veugelken in ‘t net;
zoo mist geen kind, hoe teer bemind,
zijn' moeder noch zij het!
Nu zingt men wel en ‘t orgelspel
en misse ik niet, o neen,
maar uwen zang mist de orgelklank
en misse ik al met een.
Ik misse u als er leugen valsch
wil monkelen zoo gij loecht,
wanneer gij zacht mij verzen bracht
of verzen mededroegt.
Ik misse u nog... waar hoeft u toch,
waar hoeft u niet gezeid...
Ach! ‘k heb zoo dikwijls heimelijk
God binnen u geleid!
Daar misse ik u, daar misse ik u
zoo dikwijls, en, ik ween:
geen hope meer op wederkeer,
geen hope meer, o neen!
Geen hope, neen, geen hoop, hoe kleen,
die ‘t leven overschiet;
maar in den schoot der goede dood
en misse ik u toch niet?

Varia
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 Ik wil mijn speciale dank betuigen aan Claudia De Buck voor de hele mooie foto’s.
Respect voor het vele werk die je erin steekt voor het nemen en publiceren van deze
foto’s, die zeer bruikbaar zijn voor de opmaak van deze schavotjes.

 Lombro-sport:
. Vriendschappelijke match veldvoetbal:
Lombro – vppk 6-2
. Match minivoetbal
Lombro – Home Boudewijn 4-2
. Bij deze een proficiat aan de voetballers voor de overwinningen.

 Persoonlijk wil ik alvast een paar verjaardagen aankondigen:
. Isabelle Baert

18/12

. Anke Vermeulen

01/01

. Isabelle Verschoore

02/01

. Vincent Riley

11/01

. Niels Scheerlinck

02/02

Alvast een zeer gelukkige verjaardag voor onze trouwe praesidium - leden !!!

 Ik wens jullie allen veel studiegenot en mooie examenresultaten !!!

Je zit pas echt ‘in den blok’, als…
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… je 2 volle maanden geen sociaal leven over hebt.
… facebook je enige contact met de buitenwereld is.
… je dosis cafeïne met de dag verdubbelt.
… je eens je uiteindelijk kan gaan slapen, je lichaam te hoge gehaltes cafeïne bezit waardoor
het fysiek onmogelijk is nog in slaap te vallen.
… je ‘den blok’ gebruikt als excuus om de tafel niet te moeten dekken.
… je om de 4 dagen een ingeving krijgt à la: f*ck college, ik word wereldreiziger.
… een bepaalde kleur markeerstift op is, je niet kan verder leren zonder eerst een nieuwe te
halen.
… je plots bedenkt dat die uitgeleende notities nog altijd niet terug zijn- voor de avond van
het examen.
.... met propjes papieren zakdoek begint te gooien naar een kaarsenhoedertje, en pas stopt als
het er eindelijk inzit!
… als je megahard begint te lachen met iets dat totaal niet grappig is, maar dan ook echt niet
é.
… als je bed plots voor alles functioneert, om te slapen, eten, leren.
… als nieuwsberichten/topics op sites van kranten,... plots verdacht veel met je leerstof te
maken hebben, terwijl dit tijdens het jaar nooit opvalt.
… je, je realiseert dat je blij bent dat je vriend/vriendin niet ziet hoe je er bij loopt.
… je ontdekt dat magneten ook wel plezant zijn.
… je druivenpitjes begint te verzamelen, en je in tijden van grote verveling er constructies
probeert mee te bouwen.
… als je niet gewoon je bioritme veranderd hebt, maar er gewoon geen meer hebt.
… als je een nieuwe definitie van 'bedtijd' maakt: Wanneer de vogeltjes beginnen te fluiten!
… je het geld dat je normaal uitgeeft aan drinken en weggaan uit begint te geven aan
knabbels en redbull (en het ook effectief allemaal op raakt).
… je alle soorten weerstandverhogende pillen probeert om toch ook maar niet ziek te vallen.

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 (Sluit zijn deuren deze maand!)
Frans Spaestraat 2
9000 Gent

Hovenierstraat 36/A 9090 Melle

Overpoortstraat 38
09/224.24.18

9000

09/230.88.44

Gent

