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Activiteiten april

Hopelijk hebben jullie een beetje kunnen genieten van de paasvakantie en ook 
de tijd genomen om de boeken en cursussen wat van naderbij te bekijken. Want 
de examens komen jammer genoeg steeds dichter. Toch is er nog geen enkele 
reden om je nu al thuis/ op kot te isoleren want deze maand hebben we weer 
enkele leuke activiteiten gepland! Zodat jullie zeker niets anders plannen op de 
afsluitende maand mei, heb ik de voorlopige kalender erbij gestoken!  

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.

Hopelijk tot op één van onze activiteiten!

Datum Uur Naam Plaats

17-04-2012 20:00 CLUBAVOND Café Petrus

19-04-2012 22:00 SexUAL DeVIAtION NIght Vooruit

24-04-2012 20:00 CLUBAVOND Café Petrus

25-04-2012 10:00 12- UreNLOOP Sint- Pietersplein

01-05-2012 20:00 CLUBAVOND Café Petrus

02-05-2012 20:00 DeBAt Blandijn

04-05-2012 22:00 BAL Der CrImINOLOgIe Tijuana

08-05-2012 20:00 ONtgrOeNINgSCANtUS Frontline

10-03-2012 20:00 DrOPPINg Geheime locatie 

activiteiten april
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29e 12-urenloop

De Gentse 12-urenloop is een sportieve en studentikoze 
activiteit voor alle studenten van Gent. Het is in de 
eerste plaats een loopwedstrijd, waar alle ploegen 
door aflossing in 12 uur zoveel mogelijk rondjes rond 
het Sint-Pietersplein proberen te lopen. Elk jaar zijn er 
ook weer speciale rondes: vorig jaar waren er bijvoorbeeld de salsaronde, de 
bananenronde en de schaars geklede mannen- en vrouwenrondes.

Dit jaar heeft het evenement plaats op woensdag 25 april. De rector zal het 
startschot geven om 10u, waarna er tot 22u wordt gelopen. Het evenement is dan 
natuurlijk nog niet gedaan: er zal een heuse afterparty zijn tot 2u!

Bovendien zal er doorheen de 
gehele loopwedstrijd een DJ-contest 
georganiseerd worden. Indien je een 
opkomende DJ bent, is het zeker 
interessant om hier aan mee te doen! 
Voor meer informatie, mail naar 
urenloop@fkserv.ugent.be.

Wim Bekaert
Pers & Communicatie 
12-urenloop 2012

12-urenloop
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Voorwoord

Lieve lezers, 

Na een hopelijk deugddoende paasvakantie met hopelijk nog meer chocolade 
dan vorige jaren, kunnen we voor de laatste keer dit academiejaar er nog eens 
volledig invliegen. 

Laten we zeggen dat april nog niet de maand is om je volledig onder te dompelen 
in de interessante literatuur dat de criminologie ons rijk is en dat je gerust van nog 
wat Lombro activiteiten kan/ mag proeven. Meer hierover kan je verder lezen in 
het boekje of op onze website.

Verder zal deze oproep waarschijnlijk een beetje te laat komen, maar beter laat 
dan nooit. Mensen die geïnteresseerd zijn in een plekje bij het nieuwe praesidium 
konden tot 16 april hun kandidatuur door sturen. Heb je dit niet gedaan wegens 
tijdsgebrek, verloren gelopen tijdens het zoeken van paaseiren of eender welke 
andere reden en wil je toch doodgraag in het geweldige praesidium zetelen? Stuur 
snel dan je kandidatuur naar verkiezingen@lombrosiana.be, een praesidium 
is echt noodzakelijk voor een goed 
functioneren van een studentenkring 
en voor de voordelen dat deze met zich 
meebrengt. 

Je hebt tot 17/04 de tijd, aangezien 
de deadlines voor lijst opstelling en 
verkiezing elkaar snel opvolgen.

Ik wens jullie nog veel leesplezier en 
hoop jullie allemaal te zien op onze 
activiteiten!

Groetjes, 

Bo Fagardo, jullie scriptor 2011- 2012
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Praeses Dixit        

Beste Crimi’s,
Zo stilletjes aan komt er een einde aan dit academiejaar, een academiejaar vol 
leuke momenten, vol Lombrosiana activiteiten en vol met nieuwe mensen die 
we nooit gaan vergeten. Maar zo sentimenteel voel ik me ook weer niet want in 
mijn achterhoofd weet ik dat er weer een fantastisch team gaat klaarstaan om 
er volgend jaar weer een knallend jaar van te maken. Maar voor we de fakkel 
definitief doorgeven op de ontgroeningscantus (8/05) zijn er nog een paar 
Lombro evenementen die u zeker niet mag missen!

Allereerst staat er een speciale clubavond gepland nl. “inhuldiging van het 
clubschild clubavond” (17/04). Zoals jullie allemaal weten hebben wij sinds 
dit jaar een nieuw stamcafé, Café Petrus, waar onze peter Jelle de pintjes tapt.  
Nu het clubschild eindelijk zijn weg naar de muur heeft gevonden vinden wij 
dat een goede reden om nog allemaal eens gezellig samen te komen. Pulls van 
Lombrosiana die besteld en betaald zijn zullen hier kunnen opgehaald worden.

Daarna is het tijd om nog eens helemaal uit de bol te gaan op Sexual Deviation 
Night (19/04)! Mocht u nog geen kaart hebben kunnen bemachtigen kan u 
nog steeds de avond zelf proberen aan de deur waar nog 200 toegangstickets 
worden verkocht.

De week erna staat er een clubavond (24/04) op het programma en een gaan 
we samen op stap naar de Gentse 12-uren loop (25/04). Meer info over de 
12-urenloop kon u reeds enkele pagina’s geleden vinden, maar binnenkort ook 
op onze site en via onze Facebook pagina.

Ons jaarlijks debat (02/05) zal dit jaar over 
drugs gaan en in het bijzonder cannabis, 
een echte aanrader voor mensen die van 
een goed debat houden en voor mensen die 
geïnteresseerd zijn in drugswetgeving! Vrijdag 
daarop volgt dan de kers op de taart: “het 
galabal der Criminologie” (04/05)! Een 
absoluut topfeest in de Tijuana (Korenmarkt) 
met cava bar, hapjes en sexy criminologie 
people om samen mee te vieren!

Voorlopig is dat alles wat ik te zeggen heb en 
ik hoop nog veel van jullie tegen te komen de 
komende weken!
Met criminologische groeten,

Simon Verschaeren
Praeses Lombrosiana ’11 – ‘12

Kraanlei 27
9000 Gent

 09/225.14.25
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Overpoortstraat 7
9000 Gent

 0475/84.32.74 

Kraanlei 27
9000 Gent

 09/225.14.25

! 10% korting op dinsdag 
op vertoon Lombrosiana- lidkaart !

info@beerandginhouse.be                                                                                                                                               
       ! 10% korting  

op vertoon Lombrosiana- lidkaart !
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U heeft weer wat gemist

Skireis Les Deux Alpes 2012

3 Februari, 19 uur: Allen staan we vertrekkensklaar met onze valiezen, ski’s, 
snowboards en in onze gedachten veel sneeuw, nog meer dan er die avond 
reeds gevallen was, mooie bergen en vooral zalige après-ski’s. Met een ‘kleine’ 
vertraging zijn we uiteindelijk toch richting Les Deux Alpes kunnen vertrekken. Aan 
de busrit konden we reeds merken dat het een weekje vol plezier, veel nieuwe 
vrienden, heerlijke feestjes, etc. zou worden! En dat is ook hoe we dat weekje het 
best kunnen beschrijven, als een AWESOME PARTY!! 

Overdag brachten de meesten hun tijd door in de bergen, de sneeuw lag 
fantastisch en goed ingeduffeld hielden we het daar uren uit. Rond drie uur ’s 
middags trokken de meesten naar de Pano bar, de beste après ski bar op de 
pistes in Les Deux Alpes! Maar daar konden we natuurlijk niet de hele avond 
blijven, dus zakten we met ons allen af naar iemands appartement voor een 
paar glazen cava of naar de yeti bar voor een gratis vat, jenevershotjes, enz.

Zo zou ik nog elke minuut van de skireis uitgebreid kunnen beschrijven, maar 
‘What happens in Les Deux Alpes, stays in Les deux Alpes’. Het is aan al 
diegene die het dit jaar niet hebben kunnen meemaken, om het volgend jaar 
zelf maar eens allemaal te ontdekken. Maar ik kan jullie alvast zeggen dat het 
meer dan de moeite waard is!

Valérie Moens

u heeft weer wat gemist
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Schachtenkoniging aan het woord

20 maart om 21.00 begon de strijd 
om de titel van schachtenking en 
schachtenqueen. 

Een titel die me nog lang zal bij 
blijven. Het begon allemaal met 
de praeses die de cantus inleidde 
en na een paar liedjes volgde al 
snel het schachtenexamen met 
als vragen: ‘Hoeveel jaar zit onze 
super Isa al in het praesidium?’, 

‘Wie was de stichter van 
Lombrosiana?’ enzovoort. Na 
enkele minuten wisten we wie 
door mocht naar de volgende 
ronde en wie niet. We wisten 
allemaal dat de echte strijd dan 
pas zou gaan beginnen. 

Toen kwamen de ad fundums.

De jongens mochten naar voor 
komen en nadat Axel zijn bekertje 
had leeg gedronken mochten ze 
hun kelen openzetten en het bier 
naar binnen laten stromen. De 
meisjes mochten hetzelfde doen 
na een paar liedjes. 

Elke ronde werd het aantal pintjes verhoogd en moesten we ze om ter snelst 
opdrinken tegen elkaar. En zo ging de wedstrijd verder tot aan de finale. 

Ik heb de titel gewonnen van Schachtenqueen en daar ben ik toch wel trots op! 
Het was niet makkelijk, maar het was de moeite waard. In de grote finale mocht 
ik het opnemen tegen de schachtenking, Kenneth. Ik dacht: “dat is onbegonnen 
werk”, maar ik heb me toen helemaal gegeven en wonder boven wonder ben ik 
zelfs tegen hem “gewonnen”. Hij had het gewoon opgegeven en ik had dat beter 
ook gedaan, want na die 4 pintjes zijn alle lichten bij mij uitgegaan!  

                                                                                        

Shakira Ostyn

u heeft weer wat gemist
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U heeft weer wat gemist

April weetjes

1) Bij deze willen we Heleen en Kenneth 
proficiat wensen met hun zwangerschap 
van hun eerste zoontje! Hopelijk lijkt hij 
niet teveel op zijn ouders...

2) Tijdens een examen kijk je omhoog voor inspiratie, naar beneden voor 
concentratie en naar links en rechts voor informatie.

3) Uw scriptor wou tijdens de paasvakantie 
al beginnen met studeren. Stap 1 om als 
blondine goed van start te gaan: kleur 
je haar bruin zodat je niet meer als dom 
blondje wordt aanzien. 
Ik kan u ook mededelen dat naast blonde 
mensen, ook personen met een andere 
haarkleur in mijn 1 april grap trapte! 

4) Onze cantor Isabelle was iets té 
enthousiast, toen ze hoorde dat de 
paasklokken waren aangekomen. Ze 
stormde naar buiten en belandde 
onder de talrijke paaseiren. 

5) De paashaas is weer in het land en dat 
zullen sommigen onder jullie wel gemerkt 
hebben. Deze beginnende paashaas 
moest nog veel leren, waardoor ze te wijs 
werd en haar wijsheidstanden moest laten 
trekken.

Overpoortstraat 38
9000 Gent

09/224.24.18

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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Overpoortstraat 38
9000 Gent

09/224.24.18

Sint-Kwintensberg 87
9000 Gent

Tel : 09/225 57 57
Fax : 09/233 14 09

info@ story.be   www.story.be

Wetenschappelijke
Boekhandel
STORY-SCIENTIA
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Sexual Deviation Night       

Op donderdag 19 april 2012 komen Lombrosiana 
en VBK opnieuw bijeen voor het zotste feestje 
van het jaar! Ja hoor mensen, de enige echte 
SEXUAL DEVIATION NIGHT is weer van de partij. 
Mensen die er vorig jaar bij waren, zjn getuige 
dat dit écht wel het beste feestje van Gent is. 
Velen spreken er nog steeds over!

Indien jullie nog niet overtuigd zijn, zal dit het 
wel doen… 
Het gaat weer door in de Vooruit, wat het 
ook alweer wat grootser en wilder maakt. 
Bovendien hebben we ook dit jaar weer een sterke 
line-up. Jullie kunnen dit jaar het beest uithangen op de zwoele beats 
v a n DJ REDKING. Hij heeft al op vele feestjes in de 

Vooruit gedraaid, dus hij weet hoe hij het feestje 
los moet maken. Daarnaast hebben we nog een 
topper van formaat, nl. MYSTIQUE. Hij is resident DJ 
in Noxx, Antwerpen en weet zelf hoe hij Laundry 
Day moet aanpakken. Als afsluiter hebben we 
dan onze eigen DAVIDOV, het andere deel van 
de Ghent Bangers. Je kon hem al verscheidene 
keren aan het werk zien in Culture Club en wij 
zagen al lang dat het goed was. 

Indien deze machtige line-up nog niet genoeg is 
om jullie te overtuigen, dan zullen de striptease 
en paaldans acts dit zeker wel doen. Ook er is 
dit jaar een tombola waar jullie sexy gadgets 
kunnen winnen…

En om ongewenste zwangerschappen te 
voorkomen, worden er ook dit jaar gratis 

condooms uitgedeeld! 

Reasons enough I think ‘cause the sexiest party in town will be even more sexier 
than last year! 

Niet twijfelen: gewoon je kaartje kopen en komen, want vorig jaar was het volledig 
uitverkocht en dit wil je echt niet missen! Heb je geen ticket kunnen bemachtigen? 
Wees dan zeker op tijd aan de Vooruit zodat je daar nog een ticket kan kopen 
voor €8 !
                         Tot dan!

Vooruit gedraaid, dus hij weet hoe hij het feestje 
los moet maken. Daarnaast hebben we nog een 
topper van formaat, nl. 
in Noxx, Antwerpen en weet zelf hoe hij Laundry 
Day moet aanpakken. Als afsluiter hebben we 
dan onze eigen 
de Ghent Bangers. Je kon hem al verscheidene 
keren aan het werk zien in Culture Club en wij 
zagen al lang dat het goed was. 

Indien deze machtige line-up nog niet genoeg is 
om jullie te overtuigen, dan zullen de 
en paaldans acts
dit jaar een tombola waar jullie sexy gadgets 

Op donderdag 19 april 2012 komen Lombrosiana 

Bovendien hebben we ook dit jaar weer een sterke 

sexual deviation night

Overpoortstraat 17 - 9000 Gent

Sint-Amandsstraat 15 - 9000 Gent
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E R IJ E K K N IJ E G L E F A T M A I E

D S K N A A H F R P O T A F N A I D H

R Z E G C R U E I S O R A V S T R U W

U U L E H T M E E G N A L E R A O A N

S T K IJ R E O V R A I D N E I D O I E 

E B S E I S L N E N S V E A G A T S E

R N T R E P U S Z G E O R A I N A N G

E E I G P E I T N A E E R R E R C I D

V A T E R E G O N G R T T A S U H T E

R W H N D H C D I R E N I L I O H K L

E A C U O M S S V E R G E F A S T M E

E R E L V E S I V E R P S R E M A N K

L A N H T A I S E L I E N L A N M E E

M A A C N E E N T T S M A P T S Y S T

N E I T S I D E D U A R T O N K L O B

wedstrijdpagina 

Wedstrijdpagina

Woordzoeker

Aangezien ik van enkele lezers, te horen heb gekregen dat de sudoku van vorige 
maand een beetje te moeilijk was, geef ik jullie nu een doolhofwoorzoeker!

De woorden zijn als een slang in het diagram verstopt. De twee onderlijnde letters 
geven de positie van de begin- en eindletter aan. De laatste letter van een woord 
is tevens de beginletter van het volgende woord. Van hieruit staat de volgende 
letter steeds links, recht, boven of onder de letter.

Veel plezier ermee!
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Denk je te weten welke zin/ woord je kan maken met de overgebleven letters? 
Mail dan zo snel mogelijk het juiste antwoord naar scriptor@lombrosiana.be en 
wie weet maak jij kans op een mooie prijs!

1) BOLKNOP

2) DIAMANTAFVAL

3) EIGENDOM

4) ENTHOUSIASME

5) ERFLATING

6) FIJNHAKKEN

7) GAAROVEN

8) GANZENVEER

9) GESPRIEM

10) GESTADIG

11) GODSVERERING

12)  LADINGSPOORT

13)  LEERWAREN

14)  MANKE

15)  MATRAS

16)  MESSCHERP

17)  NACHTKLEDING

18)  NACHTRUMOER

19)  NACHTVLUCHT

20)  NAUWHEID

21)  NEERSTROOIEN

22)  PEPER

23)  PLANSYSTEEM

24)  RANGEERTERREIN

25)  REISLUSTIG

26)  RIJKSBESTUURDER

27)  RIJKSZEGEL

28)  STUDENT

29) TAFELGERIEF

30)  TAVERNE

31)  TELEVISIEDIENST

32)  TIENMAAL
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A =                     B =                     C =

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!

De winnaar van vorige maand met de sudoku A= 4  B= 4 C= 9 is:  
Nick Van Veldhoven!

2 6 1 4 8

A 1 3 2

2 8 5

9 3 5 C

2 4 4 9 1 1 6

1 7 4 6

3 2 1

1 4 7 2

8 1 6 2 8 B

Spelletjes

Sudoku

spelletjes 
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SCHAVOTJE 
a c a d e m i e j a a r  2 0 1 1 - 2 0 1 2
e d i t i e  a p r i l
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