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Beste lezers, 

December, ik denk dan aan sneeuw, Sinterklaas, kerstmis, 

oudjaar, … maar ook jammer genoeg aan EXAMENS! Tussen al 

dat vieren van die feestdagen zal er jammer genoeg deze 

maand tussen de boeken gezeten moeten worden . 

Speciaal voor jullie zal ik in het Schavotje een aantal studietips 

zetten, voor het studeren dan misschien toch een klein beetje 

aangenamer te maken. 

Wat spelletjes zullen uiteraard ook niet ontbreken want 

ontspanning is een must tijdens zo’n periode hé, en hoe 

ontspan je beter dan met spelletjes te spelen in het 

Schavotje?  

Ik zit al maar heel de tijd bezig over de examens maar er zijn 

uiteraard ook leukere dingen in het vooruitzicht, de skireis die 

direct na de examens plaatsvindt, het 2e semester boordevol 

leuke activiteiten, …. Van alles om toch naar uit te kijken ook! 

Pas in maart zal je weer kunnen genieten van een volgend 

Schavotje want ik wil jullie ook niet te veel afleiden hé! 

Moest je zelf nog een verhaal of idee kwijt willen het 

emailadres: scriptor@lombrosiana.be 

staat open voor alle ideeën 

 

Groetjes, Veronique   

mailto:scriptor@lombrosiana.be
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Beste iedereen!       

                 

Het jaar 2O12 loopt op zijn einde, zo ook het eerste semester 

en de Lombro-activiteiten van dit jaar. Op sommige plekken is 

de sneeuw al gevallen, de winter staat voor de deur. Daarmee 

staan we voor een periode van gezelligheid, kerstbomen, 

kalkoen, sneeuwballengevechten en sneeuwmannen. Voor de 

studenten onder ons betekent dit tot groot ongenoegen 

echter ook een periode van stress, gigantische wallen onder 

de ogen, gebrek aan enig sociaal contact en de verschrikkelijk 

gevreesde examens.  

Om de pijn een beetje te verlichten kan je zoals ieder jaar ook 

weer rekenen op Lombrosiana. Neem op onze site zeker eens 

een kijkje onder het topic ‘studie’. Daar vind je onder andere 

examenvragen, samenvattingen en zoveel meer. Ook doe ik 

bij deze graag een oproep aan iedereen om na jullie examen 

jullie examenvragen op ons forum te plaatsen. Zo blijft het 

forum up to date en heeft iedereen na jullie er ook nog 

voordeel aan. 

Weet dat na deze ‘donkere’ periode. Wij er weer zijn met 

meer leuke activiteiten om jullie tijdens het tweede semester 

bezig te houden. Zij die nog zin zouden hebben om te gaan 

skiën, er zijn nog enkele plaatsen vrij, inschrijven is de 

boodschap. 
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Ik wens jullie heel erg veel succes! Begin er op tijd aan en dan 

lukt dat zeker wel. 

Fijne feestdagen, alvast een gelukkig nieuwjaar en tot snel! 

Groetjes, 

Jullie praeses, Silke! 
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Omdat het zo goed als examens zijn en de 

meeste onder ons al flinke aan het blokken zijn, 

zullen er maar heel weinig activiteiten nog 

plaatsvinden. Ik som ze hier even op voor jullie: 

 Dinsdag 11/12 Clubavond  20u 

Petrus 

 Woensdag 12/12 Massacantus  19u 

Flanders Expo (inschrijven verplicht!) 

 Vrijdag 1/02  Skireis  ? 

? (inschrijven verplicht via de site!) 

Zo, dat was alles, voor de rest denk ik dat onze 

activiteiten zullen bestaan uit zwoegen en 

zweten en puffen achter onze boeken. 
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Politiebezoek: 

Voor alle flikken in spe is dit een leuke kans om het reilen en 

zeilen bij de politie te ontdekken. Je krijgt hier een 

uitgebreide uitleg van de korpschef himself en andere 

collega’s met een specifieke uitwerking. 

Vooral de voorstelling van de wapens en 

verdedigingstechnieken waren vrij nice om te zien. Na de vrij 

lange uiteenwerking van het politiewezen kregen we een 

rondleiding. Hierbij hebben we de cellen bezocht die er vrij 

sober uitzagen en muf roken. Ook de jeugdcel was interessant 

want op zich mogen kinderen niet opgesloten worden, maar 

dit is vlug opgelost door gewoon langs de binnenkant de klink 

te verwijderen. =D Wat ook heel merkwaardig was, waren de 

kervingen op de muur. Best raar als je weet dat ze geen 

bezittingen mogen meenemen.  

Daarna zijn we de combi’s gaan uitkammen en het effect van 

een kogelvrije vest is vrij effectief. Ook de fietsenbrigade 

heeft wel zijn charmes, zo staat er zelfs een zwaailicht en 

sirene op de fiets.  

Later zijn we dan het verloop van de afname van de 

vingerafdrukken en dergelijke gaan bekijken. Waar normaal 1 

persoon op de foto kan en dit ook de bedoeling is, hebben we 

ons samengeperst om allen op 1 foto te kunnen.  
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Normaal volgde er ook nog een showke van de 

hondenbrigade maar deze waren niet van de partij.  

Dit is echt een leuke en interessante uitstap dat je zeker een 

meerwaarde geeft bij je opleiding. 

Alison De Sadeleer, 1e Bachelor Criminologie 
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Dagdisco en ochtendcantus: 

Als 55-jarig bestaan organiseerde Lombrosiana een 

ochtendcantus + dagdisco. Ik zal toegeven dat ik in het begin 

wel zoiets had van: Waar begin ik aan, dit gaat verkeerd 

aflopen! 

Stiekem was ik toch wel nieuwsgierig naar zo’n 

ochtendcantus. Dus ging ik in dress-code en met mijn net 

nieuw gekochte Codex(waar ik heel trots op was) ,richting de 

cantus. Qua drukte viel het nog mee, maar de mensen die er 

waren, leken er erg veel zin in te hebben. Iedereen was ook 

leuk en netjes gekleed, wat de sfeer ook leuker maakte! Toen 

begon de cantus. De cantus werd geleid door Wendy, die 

goed orde en sfeer wist te houden! 

Ik zal zeggen dat ik in het begin zo’n spijt had dat ik niet beter 

had ontbeten. Geloof me, dat bier voel je goed zitten bij zo’n 

ochtendcantus! 

In de eerste pauze had ik wel even de neiging om naar huis te 

gaan door al dat bier. Na een goed gesprek met Jochen, die 

Axel verving als schachtentemmer, besloot ik toch te blijven. 

Daar heb ik totaal geen spijt van gehad. Met een klein beetje 

hulp van de alcohol en meer mensen die nog naar de cantus 

waren gekomen, werd de sfeer steeds beter. Iedereen zong 

vrolijk mee en er werden nog koffiekoeken uitgedeeld, en ja 

die waren lekker! 
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Na de cantus gingen we richting de Canard Bizar. Veel 

mensen hadden het al aardig te pakken. Sommige waren 

vrolijk, andere waren misselijk en moe. Ik zal ook maar eerlijk 

toegeven dat ik niet veel meer weet van de dagdisco(ik gok zo 

maar dat ik niet de enige ben.) Toch heb ik leuke verhalen 

gehoord over spectaculaire dansmoves en mensen die tegen 

muren oplopen( ik noem geen namen). Vond het ook wel 

jammer, dat ik dat gemist heb, of vergeten ben? 

Ik heb het deze dag erg naar mijn zin gehad. Complimenten 

voor iedereen die is gekomen, want geloof me, alcohol zo 

vroeg is zwaar! Daarom vind ik ons echte Die-hards! 

Ik ben erg blij dat ik ben gekomen en ben zeker weer een 

ervaring rijker. Dus voor de mensen die dit hebben gemist, 

volgende keer echt komen hoor! 

Dankjewel Lombrosiana voor de leuke dag! 

 

Ingrid Jacobs, 1e Bachelor Criminologie 
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De skireis: 

De examens zitten erop, en het is DUIDELIJK tijd om te 

ontstressen, te ontspannen, te feesten, een beetje terug te 

sporten na al dat stilzitten tijdens het blokken, … 

Lombrosiana heeft hiervoor de perfecte activiteit voor jullie 

georganiseerd! Een geweldige skireis voor €399 naar 

Valmeinier. 

Hiervoor krijg je: 

Basispakket: 
 

 skipas 6 dagen  

 busreis h/t  

 verblijf op appartementen  

 bagageservice  

 snowblend omkadering en begeleiding  

 verblijfstaksen, reservatiekosten inclusief 

 

Er zijn ook nog enkele SNOWBLEND activiteiten en free fun, 

verschillende keren après-ski met bv. een keer hotdogs, 

bacardi cola, jägerbombs, …. Er is een quiz waarmee prijzen te 

winnen vallen, een blacklight crazy party, en nog zovéél meer! 

Check zeker het facebook evenement eens om juist alle 

details te kennen. 

http://www.facebook.com/#!/events/500231286667962/?fre

f=ts
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Ervoor zorgen dat jullie allemaal met glans slagen, dat kan ik 

uiteraard niet maar jullie op weg zetten met wat studietips is 

toch al een goed begin! 

Goed begonnen is half gewonnen 

1. Verzorg de lay-out van je notities  

• Markeer of onderlijn elke pagina die je moet kennen uit je 
cursus. → onderlijnen zorgt voor een lichter geheel aangezien 
een overmatig gebruik van markeerstiften kan leiden tot een 
kleurboek. 

• 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,...). 

• 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 onthouden). 

2. Noteer de informatie kort 

• Het is onmogelijk om te schrijven tegen spreeksnelheid, 
probeer dus de krachtlijnen te noteren tijdens de les. 

• Gebruik afkortingen, tekens en/of symbolen. 

• Kies de woorden die je noteert: schrijf niet alles “woord 
voor woord” (behalve bij definities), maar eerder in 
telegramstijl (nominale of verbale zinnen). 
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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, ...). 

• 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 somt hij de 
belangrijkste punten nog eens op en legt hij uit wat er 
volgende keer zal worden behandeld). 

• Gebruik sleutelwoorden als geheugensteuntje voor 
belangrijke anekdotes, sprekende voorbeelden,.... Let hierbij 
op de specifieke woordenschat. 

4. Breng orde in je notities 

• Herlees je notities snel na de les en ga na of je alles hebt 
begrepen (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, enzovoort). 

• Vul de passages die je in het kort hebt genoteerd aan (de 
informatie zit dan nog fris in je geheugen) en herschrijf de 
anekdotes aan de hand van sleutelwoorden. 
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5. Organiseer je blokdagen 

• Elke dag telt 3 periodes (morgen, middag, avond), die 
onderbroken worden door pauzes (maaltijd of andere). 

• Wist je dat je intellectuele prestaties in de loop van de dag 
variëren? Doorgaans zijn intellectuele prestaties optimaal 's 
morgens. Ze verminderen in het begin van de namiddag tot 
16 uur en komen vervolgens weer op gang tot 21 uur. Hou 
daar rekening mee in je planning. Memoriseer bijvoorbeeld 's 
morgens en maak 's namiddags oefeningen. 

•Voorzie genoeg pauzes om een luchtje te scheppen (een 
frisse neus halen helpt je om te onthouden en geeft energie) 
en om gezond te eten. Op tijd pauzeren is belangrijk. Na een 
half uur intensief studeren, neem je vijf minuten pauze. Na 
twee uur studie wordt dat een lange pauze van een half uur. 

6. Verdeel je vakken 

• Hou rekening met de tijd tussen de examens en met de 
blokperiode om de studie van je cursussen te spreiden en 
eventueel de werken die je moet indienen af te werken. 

• Wissel de “makkelijke” cursussen af met de “moeilijke”. 
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7. 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 
volgende weken. 

• Krijg je er niet alles ingestopt? Er zijn twee oplossingen: 
ofwel verminder je de werklast die je hebt voorzien voor de 
volgende weken, ofwel voorzie je meer werkmomenten. 

8. Plan elke taak op het meest geschikte moment 

• Hou rekening met de rest van je tijdschema en je voorliefde 
voor bepaalde cursussen. 

• Je kan je notities in een halfuurtje in orde brengen, maar 
voor een samenvatting heb je op zijn minst anderhalf uur 
nodig. Begin dus niet samen te vatten tijdens het blokken, zo 
zal je waardevolle tijd verliezen. 

9. Voer de voorziene taken uit 

• Je planning is een hulpmiddel om het werk dat je nog moet 
doen te visualiseren. 

• Je planning is geen bevelschrift: wissel gerust taken om, 
vervang een werkmoment door een vrij moment,.... 
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10. Herhaal! 

• Het basismechanisme van het onthouden is de herhaling. 

• Een keer als je de informatie die je zeker moet onthouden, 
hebt geselecteerd en gestructureerd, is het klaar en duidelijk: 
je moet die info herhalen, opnieuw opzeggen, herlezen en 
opschrijven. 

11. Gebruik mnemotechnische middeltjes  

• Gebruik mnemotechnische middeltjes voor die dingen die je 
moeilijk kan onthouden. Het principe bestaat erin een 
element dat je makkelijk onthoudt vast te knopen aan een 
element dat je moeilijk onthoudt. 

• Maak een verhaal met de termen die je vanbuiten moet 
leren. 

12. Toets je kennis 

• Te veel studenten denken dat ze de cursus kennen als ze 
hem herlezen. Maar de situatie is heel verschillend wanneer 
ze tijdens het examen de cursus niet onder ogen hebben. 

• Hou een generale repetitie voor het examen. Creëer zo 
getrouw mogelijk de examensituatie om te testen of je goede 
geheugensteuntjes hebt gekozen. Zo kan je ze bijstellen 
indien nodig. 
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Omdat ik vorige keer zoveel de vraag kreeg: ‘staat er geen 

sudoku in?’ heb ik besloten dit keer niet voor minder dan 4 

sudoku’s te gaan in 1 schavotje. Alle liefhebbers, veel plezier 

ermee 
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Roodkapje en de drie bruggen 

Roodkapje komt bij grootmoeder. 

“Ik dacht dat je eieren voor mij zou halen!?” zegt 

grootmoeder. 

“Dat klopt” zegt Roodkapje, “maar er waren 3 brugwachters 

en die moest ik alle drie de helft van mijn eieren geven plus 

nog een half ei en nu heb ik geen eieren meer over” 

Hoeveel eieren had Roodkapje gekocht?   
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Wist je dat -89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit 

gemeten is? 

 

Wist je dat 57,7 °C de hoogste buitentemperatuur ooit 

gemeten is? 

 

Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken? 

 

Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, 

hij wit wordt? 

 

Wist je dat als je je rechteroog sluit nooit over je 

rechterschouder kunt kijken? 

 

Wist je dat Bill Gates in 2010 en 2008 niet de rijkste man is? 

 

Wist je dat Coca-Cola oorspronkelijk groen was? 

 

Wist je dat Coca-Cola vroeger cocaïne bevatte? 

 

Wist je dat dat een varken fysiek niet in staat is om naar de 

lucht te kijken? 

 

Wist je dat dat net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk 

bij ieder mens uniek is? 

 

Wist je dat de aansteker al werd uitgevonden voor de 

lucifers? 

 

http://www.knups.nl/wist_je_dat/287/-89,2_°C_de_laagste_buitentemperatuur_ooit_gemeten_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/287/-89,2_°C_de_laagste_buitentemperatuur_ooit_gemeten_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/288/57,7_°C_de_hoogste_buitentemperatuur_ooit_gemeten_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/288/57,7_°C_de_hoogste_buitentemperatuur_ooit_gemeten_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/258/alleen_vrouwelijke_muggen_steken.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/272/als_je_een_goudvis_in_een_donkere_kamer_opsluit,_hij_wit_wordt.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/272/als_je_een_goudvis_in_een_donkere_kamer_opsluit,_hij_wit_wordt.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/249/als_je_je_rechteroog_sluit_nooit_over_je_rechterschouder_kunt_kijken.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/249/als_je_je_rechteroog_sluit_nooit_over_je_rechterschouder_kunt_kijken.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/313/Bill_Gates_in_2010_en_2008_niet_de_rijkste_man_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/273/Coca-Cola_oorspronkelijk_groen_was.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/277/Coca-Cola_vroeger_cocaïne_bevatte.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/261/dat_een_varken_fysiek_niet_in_staat_is_om_naar_de_lucht_te_kijken.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/261/dat_een_varken_fysiek_niet_in_staat_is_om_naar_de_lucht_te_kijken.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/264/dat_net_zoals_de_vingerafdruk_ook_de_tongafdruk_bij_ieder_mens__uniek_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/264/dat_net_zoals_de_vingerafdruk_ook_de_tongafdruk_bij_ieder_mens__uniek_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/262/de_aansteker_al_werd_uitgevonden_voor_de_lucifers.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/262/de_aansteker_al_werd_uitgevonden_voor_de_lucifers.html
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Wist je dat de langste hartstilstand die iemand overleefde 4 

uur duurde? 

 

Wist je dat de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar 

oud is? 

 

Wist je dat de sterkste spier van het menselijk lichaam de 

tong is? 

 

Wist je dat de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen? 

 

Wist je dat de totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 

kilometer is? 

 

Wist je dat Donald Duck strips verboden waren in Finland, 

omdat hij geen broek draagt? 

 

Wist je dat een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder 

zijn hoofd? 

 

Wist je dat een krokodil zijn tong niet kan uitsteken? 

 

Wist je dat een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat? 

 

Wist je dat een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in een 

badkamer doorbengt? 

 

Wist je dat een worm maar liefst 10 harten heeft? 

http://www.knups.nl/wist_je_dat/279/de_langste_hartstilstand_die_iemand_overleefde_4_uur_duurde.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/279/de_langste_hartstilstand_die_iemand_overleefde_4_uur_duurde.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/256/de_oudste_boom_ter_wereld_meer_dan_4700_jaar_oud_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/256/de_oudste_boom_ter_wereld_meer_dan_4700_jaar_oud_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/274/de_sterkste_spier_van_het_menselijk_lichaam_de_tong_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/274/de_sterkste_spier_van_het_menselijk_lichaam_de_tong_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/286/de_strepen_van_een_zebra_voor_verkoeling_zorgen.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/246/de_totale_lengte_van_je_bloedvaten_wel_100.000_kilometer_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/246/de_totale_lengte_van_je_bloedvaten_wel_100.000_kilometer_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/266/Donald_Duck_strips_verboden_waren_in_Finland,_omdat_hij_geen_broek_draagt.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/266/Donald_Duck_strips_verboden_waren_in_Finland,_omdat_hij_geen_broek_draagt.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/298/een_kakkerlak_9_dagen_in_leven_kan_blijven_zonder_zijn_hoofd.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/298/een_kakkerlak_9_dagen_in_leven_kan_blijven_zonder_zijn_hoofd.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/251/een_krokodil_zijn_tong_niet_kan_uitsteken.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/319/een_mens_gemiddeld_6000_scheten_per_jaar_laat.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/306/een_vrouw_gemiddeld_2_jaar_van_haar_leven_in_een_badkamer_doorbengt.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/306/een_vrouw_gemiddeld_2_jaar_van_haar_leven_in_een_badkamer_doorbengt.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/307/een_worm_maar_liefst_10_harten_heeft.html
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http://www.petruscafe.be/
https://www.facebook.com/group.php?gid=34137907494
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http://users.telenet.be/christophe.guion/cumlaudegent/index.htm
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