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Activiteiten september- oktober
Lombrosiana heeft weer een heleboel leuke activiteiten op het programma staan.
Het is belangrijk bij sommige activiteiten dat je je snel inschrijft, want VOL = VOL.
Meer informatie (omschrijving, kostprijs,...) over alle activiteiten kan je terugvinden op de site www.lombrosiana.be. Op deze site dien je jezelf en je vrienden in
te schrijven bij de activiteitenlijst.

Datum

Uur

Naam

Plaats

26-09-2011

12:00

Eerste schooldag

Ledeganck / Petrus café /
Pere Total

28-09-2011

12:00

Lombro @ Student Kick Off

Sint - Pietersplein

2011-10-03

19:00

Kroegentocht oud Gent
! INSCHRIJVEN VERPLICHT !

Petrus /
Historisch stadscentrum Gent

11-10-2011

21:00

Openingsfuif Criminologie:
Mobnight Part Two

Rector

17- 10-2011

19:00

Quiz Lombrosiana
! INSCHRIJVEN VERPLICHT !

Therminal

20-10-2011

20:00

Introductiecantus

Latin Quarter

24-10-2011

12:00

IFT

GUSB

24-10-2011

20:00

Schachtenverkoop
+ Party

Pere Total

26-10-2011

20:00

Overpoortrolling
! INSCHRIJVEN VERPLICHT !

Overpoort

27-10-2011

13:00
21:00

Doop + Doopcantus

Sint- Piertersplein
Latin Quarter

03-11-2011

19:00

Halloweenfilm +
Halloweenparty

Auditorium/ Pere Total

10-11-2011

20:00

Lombro Goes To Leuven
! INSCHRIJVEN VERPLICHT !

Leuven

17-11-2011

19:00

Etentje
! INSCHRIJVEN VERPLICHT !

Colmar

22-11-2011

22:00

Longdrink Night

Pere Total

28-11-2011

20:00

Verbroederingscantus

Latin Quarter
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Ook het FK heeft weer plannen voor het nieuwe academiejaar, hieronder worden
ze voorgesteld.
Het FaculteitenKonvent, kortweg FK, is de studentenorganisatie die al 70 jaar (jawel, een lustrumjaar!)
25 richtinggebonden kringen aan de UGent overkoepelt. Lombrosiana is er 1 van, maar ook kringen verbonden aan de talen, rechten, economie, ingenieurs,
wetenschappen, politieke en medische richtingen
horen hierbij.
Alles samen vertegenwoordigt het FK 18000 studenten.
In eerste instantie zorgt het FK voor de ondersteuning van de kringen en
dit zowel logistiek, organisatorisch als financieel. Er worden activiteiten georganiseerd om de kringen met elkaar in contact te brengen en er wordt geprobeerd
om duidelijke en goede overeenkomsten te maken met instellingen die voor alle
kringen interessant zijn. Zo zit het FK regelmatig met de universiteit en stad Gent
aan tafel.
Maar het FK is er ook voor alle leden van de kringen. Enkele data zijn dan
ook al in jullie agenda te noteren voor komend academiejaar. Allereerst wordt
er op 12 oktober opnieuw een Beiaardcantus georganiseerd. Dit is een grote
openluchtcantus voor 750 studenten op het Sint-Baafsplein, onder begeleiding
van de beiaardier van Gent. Op 18 oktober is er de Studentikoze Opening
van het academiejaar in een tent op het Sint-Pietersplein, waar het (licht)
officiële gedeelte bestaat uit speeches van onder andere de rector,
de burgemeester en de FK Voorzitter, waarna iedereen samen enkele drankjes
kan nuttigen terwijl Nigel Williams ons vermaakt en we ten slotte rustig afsluiten
met wat loungemuziek.
Als alle openingsfuiven en dopen dan eens gepasseerd zijn, komt het FK
op de proppen met een gratis FK Fuif in de Vooruit op 23 november, omdat
er ook later op het semester eens een goed feestje mag gebouwd worden.
Het semester helemaal afsluiten, kan op de Massacantus in Flanders Expo op
14 december, een organisatie in samenwerking met het SK (SeniorenKonvent,
de erkende streek- en hogeschoolclubs) en het HK (HomeKonvent, de homes
dus).
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l o m b ro s i a n a
De grootste evenementen van het FK staan echter
in het tweede semester op het programma. Zo is er
op 22 maart de Dies Natalisfuif in het ICC. Omdat
niemand les heeft op 23 maart, kan iedereen zich
eens goed smijten en dat resulteert dan ook al
enkele jaren in deze fuif in 2 zalen, goed voor bijna
4000 feestende studenten. Op het programma staan
steeds enkele grote namen uit het studentenmilieu.
Zo bracht 2011 onder andere Samtex, Les Mecs, TLP
en Camo & Krooked.
Het FK is er ook voor de culturele en sportieve mens onder ons. Hét bewijs daarvan is de jaarlijkse 12urenloop. Die staat geprogrammeerd op 25 april op het
Sint-Pietersplein. 12 uur lang strijden de kringen om de titel van sportiefste kring
van Gent. Dat doen ze overigens ook al tijdens het jaar in de verschillende interfacultaire kampioenschappen. Niet te missen activiteiten voor de sportieve
student! Maar de 12urenloop biedt ook veel randanimatie voor de passieve
sporter en de mogelijkheid om een hapje of een drankje te nuttigen in het
fakbardorp. Muzikale inbreng komt van een heuse DJ-contest en het geheel wordt
afgesloten door een afterparty op het plein! Ambiance de hele dag verzekerd!

Veel meer interessante weetjes vind je op www.fkgent.be. Hierop is onder andere
een handige kalender ‘wat is er te doen vanavond’ te vinden, maar ook een
uitgebreide FK Kalender met alle kringactiviteiten, foto’s van de evenementen,
sportuitslagen en nieuwtjes over het FK. Zeker in de gaten houden!
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Voorwoord
Beste nieuwelingen en anciens,
Elk academiejaar is uniek: 1ste bachelors criminologie leren proeven van het echte
studentenleven terwijl oudere studenten weer nieuwe vakken voorgeschoteld krijgen
(met eventueel wat overschotjes). Beiden krijgen een heerlijke portie vol studiegenot en
Lombrosianaplezier cadeau.
Dit fantastische brouwsel , wordt u naast een ander heerlijk brouwsel (bier) geschonken
door een nieuw praesidium. Mijn naam is Bo Fagardo en ik maak vanaf dit jaar deel uit van
de Lombrosianacrew als scriptor.
Via ‘t Schavotje zal ik jullie maandelijks op de hoogte houden van enkele gebeurtenissen in de studentenstad Gent, de richting criminologie, the places to be en natuurlijk de
activiteiten van Lombrosiana. Al kan ik je op voorhand mededelen dat het teleurstellend kan zijn als je leest hoe leuk het was op een Lombro- activiteit en jij er niet bij was.
Dus be there or be square! Voorproefjes kan je alvast lezen in onze eerste uitgave.
Honger naar meer? Iedereen: jong of oud, jongen of meisje, master of chef,...
kan meeschrijven aan het ‘t Schavotje. Het is de bedoeling om een hecht team te vormen
die samen een meesterwerk creëren. Dat wilt zeggen dat je je absoluut niet gegeneerd
moet voelen om fouten te maken want als team zal niemand je op de vingers tikken en
als beginnende scriptor maak ik ook wel eens fouten. Samen lossen we het probleem op!
Een echte redactie met leden die gespecialiseerd zijn in verschillende disciplines; een
kook-, sport-, film-, muziek-, theater-, spelletjes-, interview-,... rubriek het staat allemaal
op de agenda, maar kan alleen gerealiseerd worden
met jouw hulp. Werk je liever als freelance, geen enkel
probleem. Laat me weten wanneer je tijd hebt en wat je in
gedachten hebt zodat ik het kan op een perfect moment
kan toevoegen aan ‘t Schavotje. Mailen kan naar scriptor@lombrosiana.be.

Bo Fagardo
Scriptor 2011- 2012

Activiteiten 7
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Praeses Dixit
Beste criminoloog in opleiding of sympathisant,
Er is weer een nieuw academiejaar aangebroken: voor sommigen een eerste (spannende) stap in het studentenleven, voor andere een leuk weerzien van medestudenten en
vrienden. Ook Lombrosiana, dé studentenkring voor de criminologiestudent, staat weer
klaar om er een fantastisch jaar van te maken.
Even heel kort voor de mensen die nog niet van Lombrosiana gehoord hebben: onze hoofdtaak is buitenschoolse activiteiten en ondersteuning aanbieden aan elke criminologiestudent en dat op verschillende vlakken: feest, cultuur, sport en studie! Op een andere manier
gezegd: wij proberen jouw studentenleven makkelijker en geanimeerder te maken. We zijn
een vereniging door studenten, voor studenten. Ik kan dan ook niet genoeg benadrukken
dat iedereen welkom is op onze activiteiten, of het nu een gewone clubavond is, een grote
fuif, een culturele uitstap of een sportactiviteit.
Wat valt er dit jaar nu allemaal te doen? De toppers van vorig jaar worden behouden,
verbeterd en aangevuld met enkele nieuwe activiteiten. Om op de hoogte te blijven kan je
lid worden van onze facebookgroep of regelmatig de activiteitenkalender op onze website
bekijken. 11 Oktober is al zeker één datum dat je absoluut moet vrijhouden: de openingsfuif criminologie zal ook dit jaar weer een knaller van formaat worden.
Zoals de meeste studentenkringen hebben wij naast deze algemene activiteiten ook een
studentikoze werking: doop, cantussen, hechte vriendschappen en dergelijke dragen ook
wij hoog in het vaandel. Dit is dan ook een oproep aan elke eerste bachelor student om de
doop serieus in overweging te nemen: het is een ervaring die je nooit vergeet en waar je
veel aan overhoudt. Als gedoopte kan ik zeggen dat ik nog geen seconde spijt heb gehad
van mij te laten dopen. Om het is één zin samen te vatten: gedoopt worden is niet leuk,
maar gedoopt zijn is super!
Om dit alles te bereiken sta ik natuurlijk niet alleen.
Er is weer een gemotiveerd team bijeen gekozen die er
op toeziet dat al deze activiteiten en bijhorende administratie in goede banen wordt geleid. Ik kan zeggen dat
ik er alle vertrouwen in heb dat ze dit tot een goed einde
zullen brengen. Ook wil ik mijn voorganger, Mathieu Baert,
bedanken voor het vorige jaar, het was onvergetelijk!
Ik hoop dat ik je al een klein beetje heb kunnen warm
maken voor het nieuwe jaar en hoop jullie allen te zien
tijdens een van onze vele activiteiten.
Vriendelijke groeten
Simon Verschaeren
Praeses Lombrosiana ‘11- ‘12
Praeses@lombrosiana.be
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Voorstelling praesidium
Praeses: Simon Verschaeren
Na een uitgebreide voorstelling van onze praeses Simon is het waarschijnlijk niet meer
noodzakelijk om hem hier nog wat te laten schrijven over zichzelf en zijn plannen met
Lombrosiana. Heb je toch nog enkele vragen, twijfel dan zeker niet om hem aan te
spreken!
Vice- praeses: Said Chioua
Said was te druk bezig met te slapen,
waardoor hij na 4 maanden tijd nog
steeds niet zijn tekstje had geschreven.
Daarom kreeg ik, als scriptor, het recht om
Said kort voor te stellen.
Said is een 22 jarige criminologie student
die je steeds op de dansvloer vindt en
aan zijn tweede jaar in de studentenkring begint.
Na een uitstekend jaar als feestpraeses
was het dan ook niet zo moeilijk om hem
te upgradeden. Nu zal hij zich moeten bezig houden met iets serieuzere zaken en daarvoor
moet hij goed uitgerust zijn tegen de start van het nieuwe Lombro- jaar. Said kijkt er alvast
naar uit om jullie een onvergetelijk jaar te bezorgen!
Scriptor: Bo Fagardo
Mijn naam is Bo Fagardo,
ik ben 18 jaar oud en een student bij de
crimi’s van Gent. Dat drinken, dat zuipen
dat ben ik nu al gewend. Rood en wit zijn
de kleuren van mijn favoriete studentenvereniging want Lombrosiana staat altijd
voor plezier.
Pas op, uit de weg want uw scriptor is
hier! Ik hou me naast het schrijven van
‘t Schavotje” bezig met te dansen, zwemmen, meezingen met de radio (valse
noten inclusief) en plezier maken met de
talrijke activiteiten van Lombrosiana.
Mijn eerste jaar aan de universiteit was
een groot succes dankzij de grote inspanningen die de studentenvereniging doet
voor de nieuwe criminologie studenten
en zijn toekomstige schachtjes.
Join us!

Voorstelling préesidium 9
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Cultuur: Britt Lauryssen en Joeri De Caluwé
Goedendag studentikoze vrienden!
Ik ben Britt Lauryssen, 2de jaar criminologiestudent en
trots lid van Lombrosiana. In mijn eerste jaar aan de universiteit ben ik stapelverliefd geworden op het wondermooie
Gent. Dankzij Lombrosiana heb ik geweldige mensen leren kennen en onvergetelijke momenten beleefd. Samen
met Joeri en mijn noodzakelijke, gezonde dosis gekheid
wil ik jullie een cultureel jaar bij Lombrosiana bezorgen.
Wij nemen jullie mee op een ontdekkingsreis van een
knotsgekke stadskroegentocht, over een amusante quiz,
tot een diepzinnig debat en nog veel meer. Ik kan jullie
alleen maar aanraden om naast het studeren zoveel
mogelijk te genieten. Ik wens iedereen alvast een heerlijk jaar toe vol memorabele momenten en tot snel!
Zon op al uw wegen, ciao!
Hallo! Ik ben Joeri (aka Samson) en ik ben dit jaar
samen met Britt cultuurpraeses! Als trotse Gentenaar zal
ik jullie wat proberen meegeven van deze ‘schuune’ stad.
Er zijn natuurlijk weer de klassiekers, zoals het politiebezoek
en de kroegentocht, maar we hebben ook voor nieuwe
activiteiten gezorgd! Zo belooft de Lombro-Quiz nu al een
avond te worden om niet te vergeten! Geniet van u jaar,
en tot aan den toog

Sport: Jan Meysman, Julie Neyt en Rany Aayad
College,
Als je aan de unief denkt, denk je niet aan sport. Komen
we naar hier om te sporten? Doen studenten aan sport?
Neen.
Oke, scratch that. We doen aan sport, ***sport. Who knows
zien we elkaar misschien in deze competitie....
Toch zal men dit jaar aan sport kunnen doen, de jongens
kunnen zo hun bierbuikje kwijt, trust me he will come. De
meisjes houden hun strakke lijntje en zo blijft iedereen blij.
De “collega’s” en ik zullen daarvoor zorgen, niet alleen met
de regulars zoals: voetbal, volleybal, zwemmen, etc. Maar
ook collegestyle, tenslotte we zitten in de unief: beerpong,
jeneverhonkbal, ...
After all; Life is about having fun! Sportieve groeten! Jan

10
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Mijn naam is Julie Neyt,
ik ben 20 jaar en sta in voor de sport samen met
Rany en Jan. Na al dat feesten (en fastfood) kan ik me wel
inbeelden dat sommige onder jullie last gaan krijgen van
een ‘bierbuikje’. Allemaal niet erg, want daar dienen wij
voor! We krijgen dat in no time er weer af en je blijft altijd in
conditie. ;) Er staan al veel activiteiten op het programma
zoals de competitiesporten (voetbal, volleybal, zwemmen,
…) maar we hebben ook aangepaste sporten.
Waarom kiezen tussen drinken of sporten als je het beide
kan doen op hetzelfde moment? Ik heb het natuurlijk over
de bierbowling. Ook een skireis komt aan bod!
Samen sporten schept banden, en samen een reis doen
al zeker! Ik kan al niet wachten om samen met jullie een
onvergetelijk jaar te starten. ;)

“

Sport is where an entire life can be compressed into a few
hours, where the emotions of a lifetime can be felt on an
acre or two of ground, where a person can suffer and die
and rise again on six miles of trails through a park. Sport
is a theater where sinner can turn saint and a common
man become an uncommon hero, where the past and
the future can fuse with the present. Sport is singularly
able to give us peak experiences where we feel completely one with the world and transcend all conflicts as
we finally become our own potential.” - 		
George A. Sheehan
De citatie van hierboven windt er geen doekjes om,
mijn naam is Rany en ik zal dit jaar samen met mijn
2 andere collega’s, Jan & Julie, de sport organiseren.
Het zal gaan van recreatief zwemmen tot IFT basketbal
spelen en zelfs tot het spelen van een IFK finale! Vorig jaar
zijn we met de mannen tot in de finale van het IFK voetbal
geraakt! We can do it all.
Dus als je dit jaar zin hebt om Lombrosiana aan wat meer trofeeën te helpen of enkel wil gaan lopen,
zwemmen, lasershooten, etc. laat ons dan maar iets weten!
Greets.

Voorstelling préesidium11
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Feest: Katia Sayapina en Joëlle Haesebroeck
Hello feestneuzen!
Ik ben Katia en ik ben volgend jaar verantwoordelijk om de fantastische feestjes te
organiseren.
Mijn thuisstad is Oostende, ik ben 20jaar en
studeer al 2jaar criminologie.
Na één jaar actief te feesten bij en met Lombrosiana, neem ik nu zelf de touwtjes in handen.
Het doel voor volgend jaar is om jullie feestbehoeften te vervullen met onze beruchte Longdrink
Nights, Sexual Deviation Night, Men vs Woman en
nog veel meer.
Don’t forget, there aint no party like a Lombrosiana party! Cheers!

Liefste criminoloogjes,
Ik ben Joëlle, 19 en kom uit Blankenberge.
Samen met ons allerliefste Katia zorg ik dit jaar
voor de feestjes van Lombrosiana.
Vorig jaar waren ze al legendarisch: jullie
hebben misschien al gehoord van onze
befaamde ‘Sexual Deviation Night’.
Dit jaar zullen we ze nog beter maken!
Want naast al dat studeren, moet er ook nog
ontspanning zijn en onze feestjes zijn daarvoor
de beste manier!
Om van dit jaar een topjaar te maken, hopen
we dat jullie massaal aanwezig zullen zijn. Suit up
because it’s gonna be legend-...wait for it...and
I hope you’re not lactose intolerant because the
second half of that word is DARY!
Espero verlos a todos nuestras fiestas! (vertaling:
ik hoop jullie allemaal te zien op onze feestjes)

12
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Vele groetjes!
Pr- intern: Ariane Cools
Hallo iedereen!
Ik ben Ariane, 19 jaar oud en geboren in Gent.
Men zegt dat de studententijd de mooiste tijd van je leven
is en tot nu toe kan ik dat alleen nog maar bevestigen.
Natuurlijk speelt Lombrosiana daar ’n belangrijke rol in!
Dit jaar vervul ik de functie van “PR-Intern” in mijn favoriete studentenvereniging. Ik ga jullie dus op de hoogte
houden van alle activiteiten die Lombrosiana organiseert
via o.a facebook, flyers, affiches,…
Hopelijk tot snel! X

Pr- extern: Bo Wildemeersch
Naast de reeds alom bekende Fagardo is ook mijn naam
Bo. Jullie zullen me vast nog niet kennen, maar begin
almaar aan mijn gezicht te wennen.
Op de saaiste momenten zal ik in de les plots vooraan
staan en proberen jullie warm te maken om met ons mee
uit te gaan! Plezier maken is wat telt, mààr “geen feestje
zonder geld” ( ☹ )
Daarom zal ik het komende jaar proberen voor
Lombro geld binnen te halen om alle activiteiten te kunnen
betalen.
Met een grote lach en een goed humeur ga ik graag voor
jullie van deur tot deur!In ruil daarvoor zou ik jullie graag
op elke activiteit zien verschijnen om samen met ons jullie
studiezorgen voor even te doen verdwijnen!

Schachtentemmer: Jelle Van De Velde
Ik ben Jelle Van De Velde, ik ben al jaren actief in
Lombrosiana, maar ik heb pas dit jaar de stap naar
praesidium gezet.
Als schachtentemmer en hoofd van het, opnieuw
ingevoerde, doopcomité ben ik degene die de deuren
van het doopgebeuren voor jullie zal openen. Naast
de doop ( die ik iedereen sterk aanraad ) zal ik ook koten overpoortrollingen organiseren en er voor zorgen dat
niemand alleen aan de toog zit in de legendarische nachten die we ongetwijfeld zullen beleven.
Tot op den doop

Voorstelling préesidium13
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Secretaris: Wendy Van Geertruy
Dear kings and queens!
Vanaf heden gaat er een nieuw hoofdstuk open, met als
hoofdrol ‘Criminologie’ en hopelijk daarbij ook een stukje
Lombrosiana ;) (of andersom?)
Ik ben Wendy - ook wel bekend als Holland (hmm how could
that be?) - 21 jaar, derdejaars studente en secretaris van
Lombro. Mijn inspanningen houden vooral het “serieuzere”
gedeelte in; verslagen, vergaderingen, shiftenlijsten,.. Serieusheid moet echter ook wel eens afgewisseld worden met...onserieusheid?! Vandaar dat ik
zo heel af en toe ook wel eens te vinden ben in het nachtleven van Gent ;) Hoe ik als
vreemdeling voor de eerste keer in de Overpoort terecht kwam, ben ik er nu al perongeluk
verschillende keren gepasseerd. De kans zit er dan ook in dat we elkaar nog eens tegen
komen! Hoe dan ook; jullie komen niet zo maar van ons af: Lombro is watching you! Smak
Cantor: Isabelle Baert: I
Ik ben Isabelle Baert aka Isa en het oudste, meest versleten
praesidiumlid met waarschijnlijk het minst overblijvende
hersencellen en de dikste bierbuik van de hoop.
Dit jaar zal ik voor de vierde keer de functie van cantor
vervullen. Dit houdt in dat ik mij bezighoud met cantussen:
de zaal vastleggen, de liedjes inzetten, voor sfeer proberen
zorgen en hopen dat de ruiten van de zaal niet kapotspringen door eventuele valse noten! Hopen dat de artritis
of levercirrose niet te vroeg toeslaat waardoor ik
mijn jaar volledig kan uitdoen en tot het einde van het academiejaar mee kan
bouwen aan een onvergetelijk Lombro-jaar! Verder wil ik nog een laatste melding doen:
“Mijn studentenleven is bijna ten einde en ik kan bevestigen wat iedereen je zegt:
Het zijn echt de beste jaren van uw leven, dus go for it & enjoy to the fullest!”
Penning en zedenmeester: Gregory Baert
Elleeeu, ik ben Gregwaar- yeah that’s right- jullie penning en
zedenmeester voor dit nieuwe crazy Lombrojaar!
Je kan mij vanaf nu beter te vriend houden, door me te trakteren op bvb. appeljenever- ice tea’s, want ik zal degene zijn
die voor de orde en tucht zal zorgen tijdens onze cantussen.
Dit zal ik doen door rijkelijk strafjes uit te delen, so beware.
Daarnaast zal ik samen met Silke de kas goed onderhouden
zodat we onze decadente feestjes kunnen behouden en
jullie op veel gratis bier kunnen trakteren.
Als je me niet op kot vindt, vind je me hoogstwaarschijnlijk wel in de Pere Total of in de
Petrus. Bij Lombrasiana weten we naast studeren ook het maximale uit je studentenleventje te halen! So come and join, want samen met mij uitgaan is altijd dolle pret ‘ cause
c’mon look at me ;) !

14
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Penning en cursus: Silke Van Gool
Beste mede crimi’s- in spe,
Ik ben Silke Van Gool, rond de tijd dat jullie dit lezen ben ik 21
jaar oud geworden. Ik zal dit jaar mijn masterjaar criminologie combineren met mijn stage uit het derde jaar. Ook dit
jaar zal ik weer degene zijn die jullie er soms aan herinnert
dat er meer is dan enkel feesten. Ik zorg ervoor dat jullie dit
jaar op trijd zoveel mogelijk cursussen aan studentenprijsjes
kunnen krijgen en dat de boekenverkoop zo vlot mogelijk zal
verlopen. Samen met Bjorn proberen we de boekenverkoop
zoveel mogelijk elektronisch te laten verlopen. Hierover verder
meer uitleg!
Zoals jullie uiteraard allemaal weten staat achter elke
succesvolle man een sterke vrouw. Daarom zal ik samen met Gregory ook de penningsfunctie vervullen. We zullen erop toezien dat elke cent studentikoos wordt benut.
Hopelijk zien we jullie op zoveel mogelijk Lombro- activiteiten want ook dit jaar ziet het er
weer naar uit dat het onvergetelijk zal worden. Veel succes en tot snel!
Webmaster: Bjorn Vanhaeren
Hello! Mijn naam is Bjorn, 21 jaar en dit jaar begin en eindig ik hopelijk ook mijn Master criminologie. Vorig jaar was ik
actief als webmaster van Lombrosiana, en ik wou dit gerust
nog een jaar doen. De studenten kennen mij waarschijnlijk
als de maker van de examenbrochures waarin info over het
examen en examenvragen van vorige jaren in te vinden zijn,
die elk semester zeer handig zijn tijdens het blokken. Daarnaast is de website vorig jaar goed onder handen genomen
en staat onze uitgebreide collectie samenvattingen (meer
dan 200 op dit moment) mooi geordend per vak online.
Er is nu ook een systeem van inschrijvingen voor activiteiten,
een shoutbox, spelletjes en veel meer te vinden op de site.
Mijn taak is het onderhouden van de site en het forum, de Facebookgroep en pagina,
meehelpen met de boekenverkoop, publiciteit maken voor activiteiten en natuurlijk het de
rest van het praesidium bijspringen.
The place to be: http://www.lombrosiana.be. Tot binnenkort!
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Overpoortstraat 7
9000 Gent
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Elektronische boekenverkoop
Beste medestudent,
Zoals beloofd hier een beetje meer uitleg over de boekenverkoop. Want jawel,
naast al het feesten, sporten, de gezellige clubavondjes, de cultuurgerichte
activiteiten, m.a.w. naast al het plezier van het studentenleven, moet er natuurlijk
ook af en toe eens gestudeerd worden. Wij zullen jullie ook daarin zoveel mogelijk
proberen steunen.
De boekenverkoop zal ook dit jaar weer elektronisch verlopen. Via onze site
zullen jullie zelf een boekenpakket kunnen samenstellen, kiezen of jullie al dan
niet willen genieten van de vele voordelen door jullie lid te maken, boeken
bijbestellen,... Wij doen ons uiterste best de site te openen vanaf 26 september en
een eerste verkoop te doen voor de eerstejaars op vrijdag 30 september. Vanaf
maandag daarop zullen onze deuren ook openstaan voor de andere jaren.

!

Hou zeker de site in de gaten: http://www.lombrosiana.be/studie-boekenverkoop.htm . Hierop zullen we zo snel mogelijk meer informatie ter jullie beschikking
stellen. Ook openingsuren zullen hier te vinden zijn.
Op deze site zal je dan binnenkort je boeken kunnen bestellen. Wij leggen deze
dan voor je klaar zodat je ze vlot kan afhalen. Om deze vlotheid te verhogen
en wij GEEN bancontact hebben, is het gemakkelijk moesten jullie zo gepast
mogelijk betalen.
De boeken kunnen jullie komen afhalen in de kelder van de universiteitstraat 4.
We zullen genoeg papieren uithangen zodat iedereen de weg naar daar vlotjes
vindt.
Verder proberen wij er ook voor te zorgen dat er in november een examenbrochure zal klaarliggen. Hierin zullen we per jaar en per vak proberen enkele tips
mee te geven die het studeren vergemakkelijkt!
Jullie horen snel meer van ons. Alvast veel succes, maar nog veel meer plezier het
komende jaar!

!

Groetjes Silke en Bjorn.
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Dé doop
Beste schachten in spe,
Jullie vragen zich waarschijnlijk bepaalde
dingen af zoals ‘Wat is de doop?’ ‘Is het de
moeite om mij te laten dopen?’ en ‘ Zijn de
verhalen waar of niet?’
De doop is een manier om te testen of
jullie de moed, de wilskracht en het doorzettingsvermogen hebben om later zélf
een van de leiders van onze grootmacht
genaamd ‘ Lombrosiana ‘ te worden.
Het is iets waar niemand die gedoopt
is ooit spijt van gehad heeft, ondanks
de zware beproevingen, zowel mentaal
als fysiek, weegt dit niet op tegen de talloze
voordelen.
Diegenen die onze doop met succes volbrengen zullen geprezen worden als goden
onder de crimi studenten. Enkel jullie zullen
binnen mogen op onze legendarische
cantussen, enkel jullie zullen meer gratis
drank mogen (soms moeten) drinken dan
ooit tevoren en enkel jullie maken een kans
om op het einde van het jaar zich als een
van ons te kunnen noemen.
Er gaan veel verhalen rond over de gruwel
van vele dopen en sommige verhalen zijn
wel degelijk waar maar ook wij zijn sinds
kort gebonden aan bepaalde regels dus
er is geen enkel moment waar jullie enig
fysiek gevaar lopen.

Ik ga het kort houden want ik moet jullie
niet overtuigen, jullie moeten MIJ overtuigen!. Onthoud gewoon dat dit iets is
wat uw leven zal veranderen in de meest
positieve zin van het woord.
Waar en wanneer schrijf ik me in?
Op 24 oktober om 20u in de Pére Total is
de schachtenverkoop, daar zullen jullie
alvorens gedoopt te worden verkocht
worden aan een reeds gedoopt lid die zich
als peter/meter zal ontfermen over jullie.
Deze persoon zal jullie steun en toeverlaat
zijn zowel op vlak van bescherming, studietips, feestjes, etc. ( Hoe duurder u bent,
des te beter wordt u behandeld dus een
act of dergelijke is in uw voordeel! )
Daar zullen ook alle details van de doop
meegegeven worden, u bent VERPLICHT
hier aanwezig te zijn.
Als jullie nog vragen hebben kunnen deze
gestuurd worden naar jelle.schachtentemmer@gmail.com
Do you have what it takes?
Vol verwachting,
Schachtentemmer Lombrosiana ‘11 - ‘12
Jelle Van De Velde
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Voorstelling cultuur
Er waren eens twee 1ste jaarstudentjes criminologie, Britt en Joeri genaamd.
Jong en onbezonnen begonnen ze aan een avontuur in het mooie, grote Gent.
Dat Lombrosiana zo een grote indruk zou nalaten, hadden ze nooit durven
dromen…
Na een bijna- doodervaring bij de doop en momenten van extase in de Pere
Total, dachten ze alles al gezien te hebben. Toen er plots, vanachter een boom,
twee cultuurtjes kwamen gesprongen. Ze huppelden van de ene activiteit
naar de andere en namen alle schachten en schachtinnen mee op hun pad.
Ze leerden samen Gent kennen, van café tot agent, van debat tot Gravensteen.
Maar schachtjes blijven niet klein en begonnen ervan te dromen ook praesidium te zijn. Zoals in alle sprookjes, werden ook de dromen van deze schachtjes
waar. Na een jaar als volwaardige schacht, werden Britt & Joeri tot cultuurridders
geslagen.
Na al die onvergetelijke momenten die ze zelf hebbenen beleefd, zijn ze bereid met volledige overgave te strijden voor het culturele peil van hun favoriete
studentenvereniging. Ze zullen te kampen krijgen met profestrollen en examijnen,
maar niets zal hen kunnen verslaan. Niets, maar dan ook niets, zal hen kunnen
stoppen.
Britt & Joeri, jullie cultuurridders, vechten voor de welsprekendheid en na
een bloederig gevecht mondt dit uit in een debat. Ze nemen het op tegen de
profestrollen, waaruit onverwacht een broederlijk verbond voortkomt in de vorm
van een jobbeurs. Onderweg komen ze plaatsen met lekkere brouwsels tegen en
spijzen ze de nieuwe lading schachtjes rijkelijk. Na griezelachtige taferelen op
groot scherm is het ook tijd voor het testen van de hersencellen (die na een tijdje
studentenleven toch nood hebben aan wat training) in een gigantische quiz.
Stap mee in dit avontuur en leef samen met de ridders van de cultuur nog lang
en gelukkig!
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Stuvers aan het woord
Dit is wat ik je kan vertellen na een jaar
stuver te zijn aan de Univesiteit Gent.
Toen ik hoorde dat ze een studentenvertegenwoordiger zochten voor de 1e bachelors criminologie was dit voor mij een
makkelijke stap om te nemen. Het was een
soort automatische aansluiting aan de
6 jaar leerlingen- en klassenraad waar ik
lid van was in het middelbaar. Toen ik na
een vlotte verkiezing verkozen werd, leerde
ik waar het stuverschap echt om draait.
Een groot deel van deze taak is uitzoeken of er problemen of opmerkingen zijn
binnen de studentengroep. Vorig jaar was
er slechts één echt probleem dat aan
de oppervlakte kwam in verband met
giscorrectie en dit was relatief snel opgelost.
Als stuver word er ook van je verwacht om
aanwezig te zijn op de opleidingscommissie en vakgroepraad, zodat de studenten
steeds vertegenwoordigd zijn. Deze vinden
maandelijks plaats en worden bijgewoond
door proffen, medewerkers en andere
stuvers. In de loop van het jaar leer je snel
hoe het systeem werkt en wat er van je
verwacht wordt. Er is dus zeker geen reden
om je niet kandidaat te stellen.

Ten slotte kan ik alleen maar zeggen dat
ik met veel plezier de studenten van de 1e
bachelor criminologie vertegenwoordigd
heb. Ik hoop dan ook dat er een waardige
opvolger komt die met net zoveel plezier de
belangen van de student wil verdedigen.
Want de belangen van de student hebben
een stem nodig !
Yelien Parewyck
Stuver 1e bachelor criminologie 2010- 2011

Overpoortstraat 38
9000 Gent
09/224.24.18

in
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Beste collega-crimi’s,
Mijn naam is Gwen Herkes en ik ben al twee
jaar jullie Stuver, jullie studentenvertegenwoordiger. Ik ben jullie stem in de vele commissies en raden in deze faculteit die met
onze richting te maken hebben.
Drie jaar geleden stond ik in jullie schoenen
en vond ik het concept ‘studentenvertegenwoordiging’ nogal saai en ongeloofwaardig.
Feit is, in die paar jaren heb ik gemerkt dat
er aan deze universiteit heel wat mogelijkheden zijn om als student wat te kunnen
betekenen. In onze faculteit zijn er verschillende raden waar belangrijke beslissingen
genomen worden (faculteitsraad, opleidingscommissie, toelatingscommissie, …) bij al
deze raden zijn de stuvers aanwezig en wordt
er dus wel degelijk geluisterd naar de stem
van de studenten. Zo is er bijvoorbeeld de
opleidingscommissie criminologie waar alles
besproken wordt betreffende onze programmahervormingen, vakken, proffen, evaluaties
enzovoort. Hier is de stem van de student
van onschatbare waarde omdat wij weten
welke problemen er zich allemaal voordoen
binnen onze opleiding, wat er beter kan en
wat het beste is voor de student zelf. Eigenlijk heb ik als stuver een dubbele functie;
aangezien ik op de raden en commissies

aanwezig zal zijn, zal ik het reilen en zeilen
van onze opleiding kunnen volgen en zal ik
mijn best doen jullie hier zo goed mogelijk
over te informeren. Anderzijds kan ik moeilijk
de stem van de student vertolken als ik geen
stemmen te horen krijg. Het is dus belangrijk
dat wanneer er zich een probleem voordoet
betreffende een vak, een prof, een examen,
onduidelijke uitleg, … jullie mij hierover inlichten zodat ik dit kan aankaarten in de raden
en commissies waar er dan een oplossing
voor gezocht kan worden. Aangezien ik ook
dikwijls op lombro-activiteiten aanwezig zal
zijn, kunnen jullie mij steeds persoonlijk aanspreken. Natuurlijk mag je ook steeds een
mail sturen naar gwen.herkes@ugent.be .
Verder wens ik jullie veel succes en studeer
af en toe, maar bovenal : Amuseer u goed!
Groetjes Gwen!

Wetenschappelijke
Boekhandel

STORY-SCIENTIA
Sint-Kwintensberg 87
9000 Gent
Tel : 09/225 57 57
Fax : 09/233 14 09
info@ story.be www.story.be
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De opleiding ‘CriminologischeWetenschappen’
Door Prof. Dr. Lieven Pauwels Co-directeur
Onderzoeksgroep
Sociale Veiligheidsanalyse,
onderzoekslijn “Urban Crime & Delinquency”
Beste studenten, het nieuwe academiejaar
staat voor de deur. Ik wens allen mede
in naam van mijn collega’s binnen de
vakgroep een fijne start toe en een leerrijk criminologisch jaar. Ik richt mij echter
in het bijzonder tot de nieuwe lichting
criminologiestudenten die voor het eerst
zullen proeven van de veelzijdigheid die
onze geliefde discipline rijk is.
Criminaliteit is van alle tijden, evenals de
vraag hoe men als samenleving moet
reageren tegenover criminaliteit. Misdaad
loont uiteindelijk niet voor criminelen, maar
voor criminologen! In Groot-Brittannië
likt men de wonden na van de rellen die
in Londen zijn ontstaan en overgewaaid
naar uitzichtloze buurten in Liverpool. In
Noorwegen staat men versteld te kijken
dat, in een anders zo vredelievende staat,
iemand er in geslaagd is na jarenlange
voorbereiding het politieke hart van het
land te raken en koelbloedig tientallen
mensen te vermoorden. Wat speelt er in de
geest van zo iemand? Is die “criminally insane”? Er is extremisme rondom ons, er is
religieus fanatisme, er is sprake van zinloos
geweld,… Terwijl ik dit schrijf bevechten
street gangs zoals the Bloods & The Crips,
MS-13,… elkaar in de straten van Los Angeles, op nog geen 10 minuten rijden van
de grote boulevards waar de bekende

sterren paraderen en komt wellicht ergens
een nieuwe lading Oost-Europese vrouwen
Europa binnen in een container, rijp voor
de prostitutie.
Het klinkt cynisch, maar nu terug serieus: hoe ernstig is het probleem van de
criminaliteit eigenlijk en kunnen we überhaupt wel de oorzaken ervan achterhalen?
Intussen kondigen sommige regeringen
aan om te besparen op politiepersoneel
en zitten onze gevangenissen overvol. Hoe
moeten we eigenlijk best omgaan met
die criminaliteitsproblemen? En hoe past
het strafrecht zich aan? Hadden we niet
verwacht dat het strafrecht potentiële
daders zou afschrikken? Hoe zit het tenslotte met de hulpverlening aan slachtoffers en daders? En op welke manier
kunnen we criminaliteit best voorkomen? Want is voorkomen niet beter dan
genezen?
Van criminologen verwacht men een
genuanceerde kijk op heel veel zaken,
waarvan ik er illustratief enkele genoemd
heb. En die genuanceerde kijk word je
bijgebracht van bij de start van de
opleiding, vanaf dag één. Verkondig
tijdens het uitgaansleven dat je criminologie studeert, en je krijgt gegarandeerd
een pak cynische opmerkingen over
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het falen van het rechtssysteem en de
“afgenomen moraliteit onder jongeren”,
of een “alarmerende onveiligheidsbeleving” als een emmer met vuilnis over je heen.
De criminoloog in spe (en zelfs de
doorgewinterde criminoloog) moet zich
soms hard weren in het maatschappelijke
debat. Hoe trachten we de nieuwe student
daartoe op te leiden? U heeft het reeds
gelezen in de brochure dus een woordelijke theoretische uiteenzetting lijkt me weinig
zinvol. Daarentegen lijkt het me nuttiger om
de algemene principes en de opbouw van
de opleiding te illustreren.
Een criminoloog moet van vele markten
thuis zijn. In het eerste bachelorjaar leggen
we de fundamenten, de stenen waarop
u dient verder te bouwen gedurende de
volledige opleiding. Dit gebeurt middels
een aantal algemene wetenschappelijke
opleidingsonderdelen en enkele specifieke
criminologische
opleidingsonderdelen.
De algemene opleidingsonderdelen zijn
algemeen vormend bedoeld, maar worden
ook toch voldoende specifiek gegeven.
De lesgevers zijn zich bewust van het feit
dat hun publiek criminologen in spe bevat. Maar algemene opleidingsonderdelen
zoals Belgische binnenlandse politie,
sociale psychologie, biologische antropologie bevatten noodzakelijke raamwerken
waarbinnen u het fenomeen van de criminaliteit en de maatschappelijke reactie
erop dient te kunnen plaatsen. Een preventiebeleid gebeurt bijvoorbeeld niet in het
luchtledige, maar is gekleurd door de opvattingen over wat wenselijk is, en daar verschillen politieke strekkingen wel eens over.
Dit is maar één voorbeeld om aan te tonen
dat er goed is nagedacht over de linken

tussen de algemeen vormende opleidingsonderdelen en de specifiek criminologische opleidingsonderdelen. We hebben er
als opleiding voor gekozen om de student
van bij het eerste jaar specifieke criminologische inzichten mee te geven. Ik ga het in
hoofdzaak over de echte criminologische
vakken “pur sang” hebben en toelichten wat
je daarvan kan verwachten in je opleiding.
Ik blijf wat langer stilstaan bij dat eerste jaar,
dat zullen de studenten die dit jaar overleefd
hebben me wel vergeven. Heel belangrijk is
die inleiding tot de criminologie, want daar
maakt u voor het eerst kennis met al die verschillend opvattingen over wat criminaliteit
nu eigenlijk is. Zo eenvoudig het woord in
de mond genomen wordt, zo moeilijk is
het om het fenomeen te definiëren. Criminologen zijn het er lang niet over eens en alleen
al de definitie van wat bij wet verboden is,
is niet altijd en overal hetzelfde. Maar laat
deze vaststelling u vooral niet ontmoedigen, ze is aanleiding geweest tot heel wat
interessante debatten die nuttige inzichten
heeft opgeleverd. U krijgt o.m. voor het eerst
inzicht in (1) de grote klassieke verklaringsmodellen voor het ontstaan van criminaliteit
(wat zet mensen ertoe aan om (geen)
criminaliteit te plegen) en (2) de vraag naar
de mechanismen van het strafbaar stellen
van gedrag (de criminalisering als deel van
het reactievraagstuk). Criminologie is een
wetenschap en dat impliceert het gebruik
van wetenschappelijke methoden. Methoden hebben we nodig want zij helpen ons
bij het geven van antwoorden criminologisch relevante probleemstellingen.
Sommige criminologen wijden heel hun
leven aan wetenschappelijk onderzoek in
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een van de deeldomeinen van de criminologie en vooral deze groep criminologen
maakt intensief gebruik van methoden.
Maar elke criminoloog dient voor zichzelf te
kunnen uitmaken of een onderzoek goed is
gevoerd en dient dus een goed inzicht te
hebben in de criminologische methoden
en technieken die ons vakgebied rijk is. In
de criminologie maken we gebruik van
kwalitatieve en kwantitatieve methoden.
De probleemstelling bepaalt grotendeels
welke methoden gevold zullen worden. In
het eerste jaar maak je kennis met de statistische methoden die criminologen gebruiken. Lap, het woord is gevallen,‘statistiek voor
criminologen’. Ik maak van de gelegenheid gebruik om hier even het belang ervan
te onderstrepen. Ik hoor sommigen al op
voorhand vloeken, en over statistiek worden
voldoende grapjes gemaakt... “Les statistiques, c’est comme les bikinis : ça donne
des idées mais ça cache l’essentiel”.
Waarom is dat opleidingsonderdeel dan
belangrijk in een eerste jaar? Een kritischwetenschappelijk criminoloog moet enorm
goed weten wat de mogelijkheden en
beperkingen van de statistiek zijn. Burgemeesters en politici gebruiken statistieken
als wapen in hun strijd en smijten met cijfers naar elkaar! Cijfers die één ding gemeenschappelijk hebben: de cijfers van
de tegenpartij zijn fout. Veel vragen kunnen
nochtans mits correct gebruik van de statistiek worden beantwoord: hoe zit dat met de
ruimtelijke spreiding van overlast in grootstedelijke buurten? Je kan de proef op de
som nemen en door Gentse buurten wandelen en graffiti en zwerfvuil observeren. Op
vrijdagochtend vind je in sommige buurten

een “alcohollijk” langs de stoep. Het zal je
zeker nog opvallen tijdens je verkenningstochten in Gent dat er grote verschillen
zijn tussen buurten, maar hoe groot zijn die
nu? Met behulp van de statistiek kunnen we
die verschillen kwantificeerbaar bestuderen
en kunnen we de samenhang met andere
kenmerken nagaan.
Daar zit het criminologisch belang van de
statistiek. Statistiek is gewoon een van de
“tools of the trade”. Net zoals de anatoompatholoog zijn scalpels gebruikt bij een
dissectie van een lijk, zo gebruikt de criminoloog statistische methoden om kwantitatieve onderzoeksvragen te beantwoorden.
In de eenentwintigste eeuw doet de PC het
grootste rekenwerk. Daarom voorzien we bij
statistiek een introductie tot statistische verwerkingspakketten, zodat je met echte data
aan de slag kan als je dat wil in het kader
van je masterproef. “Weg met die koudwatervrees” en “oefening baart kunst” zijn mijn
twee boodschappen.
In het tweede bachelorjaar wordt verder geborduurd op de inzichten uit het eerste jaar
en passeren de hedendaagse theorieën
over oorzaken van criminaliteit de revue, krijg je een verdieping in de kwantitatieve en
kwalitatieve methoden om criminologische
vraagstellingen te beantwoorden, leer je de
veelzijdigheid aan criminologische bronnen
kennen via het opleidingsonderdeel encyclopedie en krijg je inzicht in het jeugdrecht
en de jeugdcriminologie.
Tevens wordt aandacht besteed aan de
welzijnszorg en het sociaal beleid, en aan
Europese instellingen en organisaties.
Bovendien kan je vanaf het tweede jaar je
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curriculum zelf kruiden door keuzevakken te
kiezen die in je eigen interessesfeer liggen.
Wil je je verdiepen in juridische vakken, dan
bestaat die mogelijkheid. Wil je meer weten
over hulpverlening of onderzoek, er zijn
mogelijkheden genoeg. Er is in het tweede
jaar sprake van graduele verdieping in de
theorie en de methodologie en er komen
enkele nieuwe vakken bij kijken.

ziel in kan leggen gedurende een geheel
jaar.
Ik zou nog langer kunnen doorgaan, maar
dit lijkt me niet zinvol. Ontdek het zelf: “the
proof of the pudding is in the eating”. Maak
er een mooi jaar van met voldoende evenwicht tussen ontspanning en criminologie.

In het derde jaar wordt een prominente
plaats gehouden voor de studie van het
materieel en formeel strafrecht, drugsfenomenen, forensisch welzijnswerk en de criminografie. Ook hier is er weer sprake van verdieping. Met al deze intellectuele bagage
wordt je verondersteld voldoende achtergrond te hebben om een stage aan te kunnen. Onze stageplaatsen kunnen worden
gekozen in vier grote sectoren, die grosso
moddo overeenkomen met de sectoren die
de “core business” van de criminologie uitmaken. De stage is voor velen een verademing want eindelijk wordt de theorie die in de
praktijk wordt omgezet.
Het derde jaar wordt afgesloten met een
bachelorproef, de kroon op de bacheloropleiding. Daarna komt de echte verdieping gedurende de masteropleiding,
waarin je geacht wordt een masterproef te
schrijven. Deze dient te getuigen van maturiteit en onthoud alvast: de masterproef
wordt je visitekaartje als je later solliciteert
voor een job als criminoloog. Als je per se
in een bepaalde sector je professionele
carrière wenst uit te bouwen, dan moet je
je toekomstige werkgever overtuigen van je
criminologische kwaliteiten. Reden te meer
om dit niet als ballast te zien maar goed na
te denken over een onderwerp waar je je
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Onze geliefde stamcafés
Als je na een dag in de les of in je bed, nog hard moet beginnen studeren en je zin hebt om
nadien goed te ontspannen, dan biedt Lombrosiana de perfecte oplossing. Onze succesformule is al langer gekend onder de studenten criminologie, maar kan enkel verwezenlijkt
worden dankzij 2 fantastische stamcafés. Ik stel ze u met plezier voor:
Petrus Café :
Hier kan je zowel lekker eten als een glaasje drinken. Uitbater en eveneens peter van
Lombrosiana, Jelle zorgt voor een vriendelijke bediening en tapt naast bier ook graag
enkele moppen. Petrus Café is zeer gezellig ingericht en is de geschikte locatie om rustig
wat bij te praten met vrienden. Dankzij de openschuifbare ramen krijg je de mogelijkheid
om buiten te zitten, wat ik persoonlijk een pluspunt vind.
Elke dinsdag houdt Lombrosiana hier zijn clubavond, wat zeker een aanrader is om
het praesidium en medestudenten beter te leren kennen. Iedereen is welkom, ook de niet
criminologie/Lombrosiana leden.
Praktische info:
Sint Amandsstraat 15 Gent
Openingsuren: 11:00 - 01:00
Bieren van ’t vat: Pils
Pere Total:
Fond gelegd bij Petrus Café en genoeg
gebabbeld? Dan is het tijd om het
opgenomen voedsel te verbranden en
dat is perfect mogelijk in Pere Total. Dit
danscafé is al 18jaar onze vaste plek om
helemaal uit de bol te gaan. Meter An
draait de beste plaatjes en zorgt ervoor
dat niemand nog op een barkruk zit terwijl peter Herrik je bedient van een ruim
assortiment van drank. Van een doodgewone fruitsap tot een begeerlijke daaimodderfokker. Let op! Het is verleidelijk om
te blijven tot de vuilkar passeert…
Praktische info:
Overpoortstraat 17 Gent
Openingsuren: 20:00 - 10:00
Bieren van ’t vat: Jupiler en Malheur
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l o m b ro s i a n a
Het clublied
Tekst: Wim Gansemans en Kathleen Kets
Melodie: The Wild Rover

Ik ben een student bij de Crimi’s van Gent
Het zuipen het drinken dat zijn we gewend.
Dat rood en dat wit staat altijd voor plezier.
Gaat allen opzij want de Crimi’s zijn hier.
Refrein:
Lombrosiana boven (sex on
the floor!), en dat voor altijd!
Van hartzeer en zorgen voor immer bevrijd!
We leren van moorden van seks en geweld
Maar niemand van ons die
daardoor wordt gekweld.
Want na het studeren dan gaan we op pad.
We stoeien, we flirten, we krijgen ze plat.
Lombrosiana boven, en dat voor altijd!
Van hartzeer en zorgen voor immer bevrijd!
Lombrosiana boven, en dat voor altijd!
We willen elkander voor nimmer meer kwijt!

28 Clublied
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Wedstrijdpagina
De groene pen
Op de broeders van de ziekenauto na, waren inspecteur Winters en dr. Goochem
de enige aanwezigen in bowlingcentrum ‘De Vijvers’. Zij stonden om een jonge
vrouw heen die languit bij de voordeur lag met een mes in haar rug.
‘De Vijvers sluit om middernacht,’ zei de inspecteur. ‘Een van mijn mensen
ontdekte om vier uur vannacht het lijk en ik liet u onmiddellijk roepen.’
‘Ongeveer een uur dood,’ zei Goochem. ‘Wie was zij?’
‘Roberta Vijver,’ antwoordde inspecteur Winters.’ Zij was pas met Theo Vijver,
een kapitein bij de koopvaardij, getrouwd voor hij vorige week scheep ging naar
Hawaï.’
‘Hebt u al een verdachte op het oog?’
‘Karel Baret misschien. Roberta gaf hem voor Theo de bons.’
Goochem liet bij de deur een groene balpen vallen. ‘Laten we die meneer Baret
dan maar eens een bezoek gaan brengen.’ De verdachte woonde achter de
benzinepomp waarvan hij de eigenaar was.
Goochems eerste woorden waren: ‘ Weet u dat Roberta vermoord is?’ ‘Nee!’ riep
Baret ontdaan uit.
‘Tja, dat was da n voor deze keer wel voldoende,’ zei Goochem.
Toen scheen hem nog iets te binnen te schieten want hij liet erop volgen: ‘Ik moet
mijn vulpen bij de voordeur waar we het lijk aantroffen, hebben laten vallen. Over
een uur heb ik een andere afspraak. Zou u de pen morgen voor me willen ophalen en hem bij de inspecteur afgeven?’
Baret scheen niet goed te weten wat dit te betekenen had. Hij haalde zijn schouders op. ‘Mij best.’
Toen hij de pen later die ochtend op het bureau afgaf, werd hij meteen gearresteerd.
Waarom?
Denk je het antwoord te weten, mail dan zo snel mogelijk het juiste antwoord
naar scriptor@lombrosiana.be en wie weet maak jij kans op een mooie prijs!
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Verantwoordelijke uitgever : Simon Verschaeren
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