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Activiteiten maart
De examens zijn al een tijdje achter de rug en jullie hebben waarschijnlijk kunnen
genieten van een koude, maar welverdiende vakantie.
Diegene die mee zijn gegaan op skireis, hebben kunnen profiteren van de
prachtige Lombrosiana- activiteiten. Maar ook de komende maand staat er weer
van alles op het programma.
Bij sommige activiteiten is het belangrijk 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

01-03-2012

20:00

Jobbeurs Deel I

Universiteitsstraat

02-03-2012

20:00

Reüniecantus (gesloten)

Overpoort

06-03-2012

20:00

Clubavond

Petrus

08-03-2012

20:00

Jobbeurs Deel II

Universiteitsstraat

13-03-2012

22:00

Longdrink Night II

Pere Total

15-03-2012

20:00

Jobbeurs Deel III

Universiteitsstraat

20-03-2012

20:00

Cantus

Frontline

28-03-2012

20:00

Pokeravond

Les Deux Alpes

29-03-2012

22:00

Pre-party Sexual Deviation Night

Frontline
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Dies Natalis 2012

Ter gelegenheid van de verjaardag van de UGent is er Dies Natalis, een dag
waarop we allemaal geen les hebben. Meer reden om te feesten hoeft er dan
natuurlijk niet te zijn! Daarom organiseert het FaculteitenKonvent in opdracht van
de UGent één van de grootste fuiven in het Gentse op de vooravond van Dies
Natalis, de zogenaamde Dies Natalis-fuif.
Zoals elk jaar voorzien we grote namen om iedereen in beweging te krijgen.
Dit jaar passeren onder andere Fou Concept, Samtex, Otto Jan Han, TLP,
Drumsound and Bassline Smith en Subscape de revue.
Heb je zin om je eens goed uit te leven samen met 4000 andere studenten?
Kom dan op 22 maart vanaf 22u naar het ICC en we maken er samen weer een
geniale avond van!
Tickets (€6 VVK en €8 ADK) zijn verkrijgbaar bij het FK-praesidium, in de Salamander,
Pinuts, Yucca en de Therminal.

Julie Nevejan & Wim Bekaert
PR Intern FK 2011-2012
julie@fkserv.ugent.be
wim@fkserv.ugent.be

Jochen Merlier
Voorzitter FK 2011-2012
jochen@fkserv.ugent.be
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Voorwoord
Lieve crimi’s,
De eerste examenblok is hopelijk bij iedereen van jullie al helemaal verteerd,
of het resultaat nu positief of iets minder was, is niet echt bepalend voor je gehele
studeercarrière. Moorden worden ook niet enkel met de eerste bewijsstukken
opgelost. Blijf er dus steeds voor gaan en geloof in jezelf. Tot hier mijn moederlijke
steun, dus laten we nu maar overgaan tot de orde van de maand.
Eindelijk is het Schavotje terug van even weg geweest en ook deze maand staan
er weer van alle nieuwtjes in.
Zo is er een kleine opsomming van welke activiteiten hebben plaatsgevonden
de voorbije maanden, de activiteiten die nog zullen komen, the places to be in
Gent op gebied van bars en natuurlijk onze wedstrijdpagina.
Je kan zoals altijd een leuke prijs winnen door gewoon de oplossing door te
sturen. Geen reden dus om niet mee te spelen!
Graag zou ik nog even willen benadrukken dat ook op gebied van sport Lombro
het zeer goed doet en dat zowel mannen als vrouwen nog steeds kunnen
deelnemen aan toernooien in het voetbal. Meer informatie hieromtrent vind je bij
onze sportpraeses Julie (sport@lombrosiana.be).
Ook wil ik jullie er even aan laten herinneren dat het nog altijd mogelijk is om
mee te schrijven aan het Schavotje. Heb je hier interesse in, stuur dan gauw een
mailtje naar scriptor@lombrosiana.be !
Zo dit was het voorwoord voor deze editie
en verder hoop ik jullie allen terug te zien
op één van onze activiteiten!
Lieve groetjes,
Bo Fagardo
Scriptor 2011- 2012
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Praeses Dixit
Beste studenten,
We zijn weer begonnen aan een semester vol met lessen, taken, papers, stages
etc… Maar dat wil niet zeggen dat je je als criminologiestudent het komende
semester zal vervelen, in tegendeel!
Lombrosiana heeft weer een hele reeks activiteiten voor de criminologiestudent in
petto! Allereerst wil ik iedereen aanraden om zeker eens op één van onze jobbeurs
dagen “Wat te doen na de universiteit?” langst te komen. Voor mensen die later
in de sector politie, justitie of onderzoek en beleid willen belanden is het echt een
must om op 8 en/of 13 maart aanwezig te zijn in de faculteit rechtsgeleerdheid.
Meer info kan u vinden op onze website of op Minerva.
Naast een toekomstige job zoeken, kan een criminologiestudent zich ook met
andere dingen bezig houden. Daarom dat Lombrosiana al eens graag een
cocktailfeestje durft geven, namelijk Longdrinknight II! Ook deze keer belooft het
een feestje te worden om niet te vergeten (of juist wel?) en ook dit keer vindt het
plaats in ons geliefde fuifcafé PERE TOTAL! Het zullen weer cocktails zijn aan zeer
studentikoze prijzen dus wees allen paraat om erbij te zijn.
Ook op studentikoos vlak staat Lombro weer paraat met een cantus op 20 maart
in de frontline! Dus aan alle gedoopten: leg maar een goed laagske want ook
deze keer vliegen we er stevig in!
Tenslotte hebben we deze maand een pokertoernooi (voor meer info volg de
website) op de kalender staan en ter promotie van onze jaarlijkse Sexual Deviation
Night een pre-party in de Twitch op 28 maart in samenwerking met VBK.
Voor meer informatie kan je steeds mij
(praeses@lombrosiana.be), facebook of onze website
(www.lombrosiana.be) raadplegen.
Als allerlaatste puntje ben ik blij om aan te kondigen
dat de pullenverkoop van Lombrosiana gestart is!
We hebben dit jaar gekozen voor een zwart/ wit
model met rits voor de prijs van 25 euro. Je kan je pull
bestellen op www.lombrosiana.be/truien.
Voor de rest wens ik jullie allen veel succes met het
tweede semester en krijgen jullie de groeten van heel
het praesidium!
Simon Verschaeren
Praeses Lombrosiana ‘11- ‘12
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U heeft weer wat gemist
Politiebezoek
Op 30 november gingen we met een
20-tal crimi’s op bezoek bij de politie
van Gent! We werden ’s ochtend s
verwelkomd door Korpschef Filip
Rasschaert.
Het grote arsenaal aan infosessies
was niet alleen veelbelovend, maar
bleek achteraf ook de moeite waard.
Zo werden de ingangsexamens van
de politie uitvoerig besproken, kwam
het onderwerp ‘geweldbeheersing’
aan bod en kregen we alles te horen
over de verschillende politieafdelingen. Uitleg over de gebruikte wapens mocht
uiteraard ook niet ontbreken.
We kregen een aantal brochures en elk een set fietslichtjes.Inderdaad: de veiligheid
werd gepromoot! Naast deze infosessies, toonde men ons hoe de uitrusting van
de politie tijdens betogingen er uitziet. De binnenkant van de politiewagens die
uitrukken bij betogingen of voetbalgeweld, kregen we ook te zien.
Foto’s nemen mocht echter niet, omdat het allemaal ‘geheim’ moest blijven.
(Wij kregen het toch maar mooi te zien!) Daarna namen we een kijkje in de cellen en ten
slotte demonstreerde men hoe het scannen van vingerafdrukken en opnemen van
andere persoonsgegevens nu precies in zijn werk gaat! Een meer dan geslaagde dag.
Dergelijk soort activiteiten zijn zéker voor herhaling vatbaar!
Aurélie De Meester
Filmbezoek
Op 15 februari ging Lombro naar de film! Met een 20-tal man trokken we naar
de Decascoop in Gent om ‘The girl with the dragon tattoo’ te bekijken; een
ideale culturele afwisseling voor de zware openingsweek! Naar goede gewoonte
kwamen de laatsten pas toe als de reclames al bijna gedaan waren, dan nog
even snel eten en drinken meenemen voor 2-3 uren filmplezier en de zaal binnen.
(Bijna) Iedereen zat gelukkig op tijd voor het scherm!
De film zelf was dik in orde, en zeker een aanrader voor iedereen die graag eens
naar de cinema gaat.
Met Lombro naar de cinema gaan is eens iets anders dan onze normale
activiteiten; geen lintje, geen zatte mensen, gewoon een gezellig filmbezoek in

10 u heeft weer wat gemist
lombrosiana4.indd 10

04-03-2012 16:09:30

vriendengroep. Deze culturele activiteit was normaal gezien eenmalig, maar
gezien het enthousiasme van de deelnemers, en de belachelijk lage prijs komt er
misschien nog een vervolg!
Bedankt, en tot de volgende!
Uw cultuurpraesidium
Skireis
Er was eens een goede koude
avond met heel veel sneeuw
waar een bus veel te laat
toekwam. Toen hij eindelijk
aangekomen was hadden we al
heel wat op dankzij ‘’De kroon’’.
Nadat alles was ingeladen
werd er op de bus lekker verder
gefeest.
Sommige
mensen
hadden het na 5 pintjes al een
beetje zwaar. En een ‘Matthiaske’
werd gepleegd (voor diegene
die het niet weten, dat is iemand
betasten die KO ligt te slapen)
Achja, overal is er wel eens een
vies vuil ventje. Opeens kwam de buschauffeur klagen omdat de wc niet meer
zo proper was en dat we ze moesten opkuisen voor we aankwamen. Niemand
achtte zichzelf schuldig aangezien we dachten dat de buschauffeur (Bram) het
zelf had gedaan. Het ons niet aantrekkend, gingen we door met het ledigen van
onze flesjes! Na heel wat slokken jenever werd plotseling Chico wakker (onze
geliefde schachtentemmer) en begon hij heel wat rare zinnen uit te spreken,
zoals: “Wete gulle waarom dak kik zoveel moet drinken? Omdat gulle allemaal
zoooo lelijk zij!” Met die zin heeft hij niet alleen de voorste zetels omver geblazen
maar ook zichzelf, want hij vond zijn zitplaats terug op de grond.
Plots kreeg Chico het ook een beetje zwaar, hij begon net een beetje in te dutten
toen hij een slok tabasco in zijn mond kreeg gekieperd.
Dit was nog maar een tipje van de sluier genaamd ‘drama’. Ik zou zeggen, zet je
gemakkelijk want het is verre van gedaan.
Na de valiezen in de Yeti (zalig marginale bar) gezet te hebben, is ieder zijn eigen
weg gegaan. Iedereen voelde zich alsof ze op een boot zaten! We wankelde over
de straten in Les Deux Alpes. Plots kwamen we uit de roes van de bus en beseften
dat niet Nederlands de voertaal is, maar het Frans! Het was de moeite niet waard
om ons daarover druk te maken, dus kropen we vermoeid ons bedje in.
De volgende dag waren de beginnelingen op hun board het bezien waard. Het
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was zoals een dominospelletje. De een vloog op de ander of hij/zij viel op hun
gezicht. Na een hele dag lachen en gieren in de sneeuw werd het tijd om wat te
ontspannen en een glaasje te drinken (of flessen). Na een goede dag sporten
gingen we voor een apres ski in Pano. Hier vonden bepaalde mensen dat het
boven op de berg toch iets te warm was en vonden het dan nodig uit de kleren
te gaan. De apres-ski in de Pano was ook elke dag waar we met z’n allen naar
uitkeken om goed te ontspannen en zalig te feesten na een hele morgen grote
inspanningen te leveren. Ook de Yeti kon niet ontbreken en hier sloten we dan
ook telkens onze dag af met een slaapmutsje.
Er was gedurende de week nog wel vaak wat drama, zoals iemand even
buitensluiten uit die persoon zijn/ haar kamer zodat hij/zij nog een slaapplaats
moest gaan zoeken. Maar deze problemen werden telkens op een diplomatische
wijze opgelost (m.a.w. op jersey shore style). Maar buiten al die drama werd er
toch enorm veel plezier gemaakt, gefeest en gedronken.
De drank die voorzien werd tijdens de feestjes in de Yeti mochten er ook altijd
wel zijn. Nadat ze de jenever kwamen uitdelen, hebben we ook hier enorm van
kunnen genieten en welke manier beter om dat te doen dan… yeah you guessed
it right, drinkinggames!
De twee gratis vaten waren blijkbaar ook voldoende om ons een goede avond te
bezorgen. We hebben ze de avond zelf niet volledig kunnen legen, maar dat was
niet zo erg want we mochten ze de laatste dag nog legen.
Daar was dan de dag dat we moesten vertrekken. Deze begon redelijk chaotisch
vanwege de opkuis, maar ook dat hebben we goed doorstaan. Hierna zijn we
met z’n allen even iets gaan drinken, wachtend op de overheerlijke barbecue die
ons nog te wachten stond.
Voor we de bus opgingen, terug naar
huis, wisten we allemaal wat er stond te
wachten. Het lachen en zwanzen over
alle drama die er was geweest, maar
vooral het afwachten of we Chico
gingen te zien krijgen. Jammer genoeg
was iedereen redelijk vermoeid en was
niemand nog in staat om Chico te
worden en hebben we ons nog bezig
gehouden met het navertellen en
nagenieten van al die leuke momenten
tijdens het skiën, après-ski.
Thanks everybody for the awesome
week!
Kenneth Cuylaerts
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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

Overpoortstraat 38
9000 Gent
09/224.24.18
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Uitgaan in Gent

Tijuana
Verscholen achter de McDonald’s op de Korenmarkt, bevindt zich een club letterlijk
en figuurlijk underground. Via een trap daal je regelmatig af naar feestjes met
bekende nationale en internationale namen van de House en Elektro scene en
alle genres die ertussen liggen. Hoogstwaarschijnlijk zal dit jaar ook het ‘Galabal
der criminologie’ hier plaatsvinden. Een modern interieur met grondverlichting
maakt het compleet af. Meer info vind je op hun Facebook-pagina of op www.
tijuana.be.
Het geuzenhuis
Dit café is gelegen aan de Kantienberg op 2 straten van de Overpoort. Het café
is in 3 delen opgedeeld; café, salon en poolruimte. Het decor geeft je het gevoel
in een 18e eeuwse herenclub te vertoeven, al moet je geluk hebben om een
plaatsje te vinden in één van de zetels. Het geuzenhuis heeft een aangename
en, hoe kan het ook anders, huiselijke sfeer waardoor het een perfecte plek is om
iemand beter te leren kennen. Zeker de moeite waard dus en de drankjes zijn aan
standaardprijzen.
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Abou simbel
Dit café is gelegen naast de Frontline in de Overpoort. Het is een plaats om even
de batterijen op te laden tussen de feestjes door. Elke avond wordt er geniale
Electro gespeeld en het decor laat je denken dat je in een vreselijk gezellige
kelder bent terecht gekomen. Langs de kanten staan cinemastoeltjes die heel
goed zitten. De prijzen zijn de klassieke Overpoortpijzen.
Limonada
Diep verscholen in Gent en vrij moeilijk te vinden, staat een pareltje van een
loungeclub in de Heilige Geeststraat 7. Hier kom je tot rust in de relaxte zeteltjes
binnen een strak interieur. De cocktails zijn niet goedkoop, maar wel zeer lekker.
Als je op het juiste tijdstip komt, heb je zelf nog kans om eens te snoepen van de
gratis proevertjes die worden uitgedeeld. Er heerst hier een rustige sfeer waar je
zelfs in de examens tot rust komt. Naast een uitgebreide selectie aan cocktails is
er ook een ruime keuze aan Belgische bieren. Meer info op www.limonada.be
The Backdoor
De Backdoor is een echt rock ’n’ roll café dat bestaat uit 3 verdiepingen. Het
gezellige retro- interieur bestaat uit oude posters, opgehangen motors, oude
vinylplaten, gitaren, bierflesjes en dergelijke. Het is hier vrijwel altijd erg druk, op
tijd komen is dus de boodschap! Hier kan je meer dan 180 bieren op de kaart
vinden, waarvan verschillende van het vat. The Backdoor bevindt zich in de St.Amandstraat, dichtbij boekhandel Story-Scientia.
Polé-Polé
In de Lammerstraat (naast Vooruit richting ‘t Zuid) vind je enkele cafés in een
Afrikaanse stijl, de meest unieke is het Polé-Polé café dat vaak goed volzit. Het is
een gezellig café met 2 verdiepingen en 3 bars om zowel met je partner of met
vrienden cocktails te drinken in een gezellige sfeer met zomerse muziek op de
achtergrond.
Hasta Mañana
Aan de overkant van het Polé- Polé café, bevindt zich dit spaanse café. Je kan er
proeven van heerlijke tapas, risotto’s, tortilla enz. Ook verkopen ze cocktails aan
studentikoze prijzen. Zeker de moeite om eens te proberen is de ‘frozen mojito’.
Gezelligheid en zwoele Spanjaarden verzekerd!
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Spelletjes
Woordzoeker !
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Overpoortstraat 17 - 9000 Gent

Sint-Amandsstraat 15 - 9000 Gent
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Wedstrijdpagina
Deze keer geen raadsels meer over moord, diefstal en dergelijke, maar laat je
hersenen maar werken bij deze sudoku.
Veel plezier ermee!
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Denk je te weten welke cijfers a/b/c bevatten, 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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