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Beste criminologen en criminelen in spe,
Het nieuwe school-/feestjaar gaat weer van start. Voor de meesten onder jullie is dit een eerste stap in
een nieuwe fase in jullie leven en Lombrosiana staat alvast ook klaar om er de leukste fase van te
maken! Voor anderen is de tijd gekomen om eind te maken aan die ontwenningsverschijnselen.
Jammer genoeg moet er tussendoor ook eens gestudeerd worden, maar dan zorgen we toch gewoon
dat de herinneringen aan de feestjes nog lang in het geheugen blijven.
Dit schavotje wordt dan ook een ideaal middel om op te hoogte te blijven van wat nog komen zal.
Feestjes, interviews, wist-je-dat-je’s en vettige roddels zullen zeker niet ontbreken in het schavotje.
Dit eerste schavotje zal vooral gebruikt worden om jullie wat wegwijs te maken in de wondere wereld
van een student criminologie. Hierin zal je de kalender van de eerste twee maanden vinden, iets meer
over de overkoepelende studentenvereniging van de Universiteit Gent: FK.
Verder wordt jullie ‘pimped out, radical, out of control, crazy hot, gewoonweg AMAAAAZING scriptor
voorgesteld alsook de rest van het praesidium! Deze zullen ervoor zorgen dat je je dit jaar nog lang
zult herinneren of net helemaal niet. Educatieve dingen zullen hier ook in worden vermeld, maar ik
zal proberen deze tot een minimum te beperken.
Tevens zal er in dit Schavotje net als in de volgende Schavotjes een wedstrijd zijn waarmee je de
meest coole, hippe en sexy prijzen kan winnen!
Denk je zelf aan iets die niet kan ontbreken in het volgende
schavotje, of voel je je geroepen om zelf iets te schrijven dan
kan je altijd mailen naar scriptor@lombrosiana.be.
Alvast veel leesplezier en tot op het volgende feestje!
Peace out Homies!
Michaël Poppe
Scriptor 2013-2014
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Dag criminoloog!
Eerst en vooral wil ik in naam van studentenvereniging Lombrosiana de eerstejaars welkom heten in
onze richting! Als je dit leest zit je waarschijnlijk al in een van je eerste lessen. Snuif de atmosfeer van
de faculteitsgebouwen op en kijk eens goed naar de mensen rondom je. Het universiteitsleven draait
niet enkel om studeren, maar ook om vrienden maken! Met sommige mensen zal je nog vele mooie
momenten meemaken: jullie zullen samen leren, feesten en het studentenleven ontdekken maar ook
samen tranen laten als de examenperiode van start gaat. Maar geniet er vooral van, want jullie gaan
een van de mooiste periodes uit jullie leven tegemoet!
Om jullie te helpen bij het leggen van eerste contacten organiseren we al enkele jaren het 1stebachelorweekend. Tijdens dit weekend van 27 tot 29 september leren jullie al wat er te weten valt
over de richting criminologie en het studentenleven in het algemeen. Het is ook een ideale
gelegenheid om medestudenten te leren kennen in een ontspannen sfeer. We zullen heel wat
activiteiten organiseren tijdens het weekend en het belooft weer een topper te worden! Er zijn nog
steeds plaatsen vrij dus schrijf jullie snel in! Of je nu alleen bent of je schrijft je als groep in, na het
weekend keer je met heel wat nieuwe vrienden terug naar de les.
Ook de ervaren criminologen onder ons heet ik weer van harte welkom. Na een welverdiende vakantie
is de tijd van hard labeur opnieuw aangebroken! Tussen al de lessen en al dat studeren door is er
gelukkig meer dan tijd genoeg om te ontspannen, en daar dragen wij van Lombrosiana graag een
steentje aan bij. Sommigen onder jullie komen al jaren naar onze activiteiten, anderen kennen ons
enkel bij naam. Lombrosiana heeft echter voor iedereen iets te bieden, zowel op studievlak als op het
gebied van ontspanning.
Binnenkort gaan we van start met de jaarlijkse boekenverkoop, waar we al jullie benodigde
studieboeken verkopen aan eerlijke prijzen. Vergeet ook zeker geen lidkaart aan te vragen, want naast
de korting voor je boeken kan je met je ISIC-studentenkaart tal van kortingen verkrijgen bij diverse
eethuizen, videotheken en zelfs vliegmaatschappijen!
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Het belooft weer een goedgevuld jaar te worden met diverse activiteiten. Er zijn zoals elk jaar weer
vele fuiven en andere feestactiviteiten gepland, met als hoogtepunt onze jaarlijkse vooruitfuif ‘Sexual
Deviation Night’. Voor de ingewijden staan heel wat cantussen op het programma en ook de sporters
onder ons zullen niet stilzitten! We nemen weer deel aan het interfacultair toernooi en tijdens de
intersemestriële vakantie kan je met ons mee op skivakantie! Op cultureel vlak worden jullie ook niet
vergeten. We gaan op verkenning in historisch Gent, organiseren verschillende debatten, een jobbeurs
en nog veel meer. Ook staan een politie- en gevangenisbezoek weer op de planning.
Al deze activiteiten, en nog veel meer beloven weer een spetterend Lombro-jaar! Bij deze het ideale
moment om de eerstejaars aan te sporen zich te laten dopen bij onze vereniging. Het verenigingsleven
is een ervaring die je voor de rest van je leven meedraagt, en de mensen die je leert kennen blijven je
nog lang bij!
Tot op onze eerste activiteit dus, en succes met het nieuwe academiejaar!
Joeri De Caluwé
Praeses 2013-2014
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Het FaculteitenKonvent, kortweg FK, is de studentenorganisatie die
al sinds 1941 25 richtinggebonden kringen aan de UGent
overkoepelt. Lombrosiana is er 1 van, maar ook kringen verbonden
aan de talen, rechten, economie, ingenieurs, politieke en medische
richtingen horen hierbij. Alles samen vertegenwoordigt het FK
18000 studenten.
Naast het begeleiden van onze verenigingen zijn we er ook
voor alle leden van de kringen door de organisatie van enkele
grote evenementen. Enkele data zijn dan ook al in jullie
agenda te noteren voor komend academiejaar. Allereerst wordt
er op 9 oktober de Gentse Beiaardcantus georganiseerd.
Dit is een grote openluchtcantus voor 750 studenten op het
Sint-Baafsplein, onder begeleiding van de beiaardier van Gent.
Op 15 oktober is er de Studentikoze Opening van het
academiejaar in het studentenhuis De Therminal, waar er na
een (licht) officieel gedeelte genoten kan worden van enkele
acts met gratis drank.
De grootste evenementen van het FK staan echter in het tweede
semester op het programma. Zo is er op 20 maart de Dies Natalisfuif
in het ICC. Omdat niemand les heeft op 21 maart, kan iedereen zich
eens goed smijten en dat resulteert dan ook al enkele jaren in deze fuif
in 2 zalen, goed voor bijna 3000 feestende studenten. Op het
programma staan steeds enkele grote namen. Zo bracht 2013 onder
andere Murdock, Merdan Taplak, Raving George, Frères Deluxe en het
StuBru Dreamteam.
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Het FK is er ook voor de culturele en sportieve mens onder ons. Hét bewijs daarvan is de jaarlijkse 12urenloop. Deze staat geprogrammeerd op 30 april op het Sint-Pietersplein. 12 uur lang strijden de
kringen om de titel van sportiefste kring van Gent: een niet te missen activiteiten voor de sportieve
student! Maar de 12-urenloop 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 DJcontest 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!
Studentikoze groeten,
Sam Van Den Meersche
Praeses FK 2013-2014
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Geen idee wat er in Gent valt te beleven? Voor de leukste activiteiten is er maar één adres,
LOMBROSIANA! Want zoals jullie wel nog zullen ontdekken staat da rood en dat wit altijd voor plezier!!
WANNEER?
23 September 2013

WAT?
WAAR?
1 schooldag en
Ledeganck,
Kenningsmaking
Universiteitstraat
25 September 2013
Lombro @ Student Kick Off
Sint Pietersplein
e
27-29 September 2013
1 Bachelor Weekend
Gent en omstreken
1 Oktober 2013
Historische Stads(kroegen)tocht
Gent
3 Oktober 2013
Introductiecantus
Canard Bizar
8 Oktober 2013
Cocktail-Clubavond
Café Amber
9 Oktober 2013
Beiaardcantus
Sint Baafsplein
14 Oktober 2013
Mobnight: Casino Royal
Twitch
15 Oktober 2013
Oktoberfest-Clubavond
Café Amber
21 Oktober 2013
Schachtenverkoop
Pere Total
22 Oktober 2013
Overpoortrolling
Gent
23 Oktober 2013
Doop en Doopcantus
Gent
29 Oktober 2013
Schachtenclubavond
Café Amber
30 Oktober 2013
Halloweenfilm en Verkleed Uitgaan
Overpoort
!OPGELET! Voor sommige van deze activiteiten moet je jezelf inschrijven via onze website om te
kunnen deelnemen!
Voor meer informatie en details kan je terecht op onze website,
http://www.lombro.be/lombrosiana.htm. Of like ons op Facebook!
e

Het academiejaar is weer begonnen en met wat anders kan je dat goed vieren in het studentenleven? Inderdaad, met een
CANTUS! De tijd om zonder schroom te zingen met een pint in de hand is weer aangebroken. We organiseren zoals elk jaar
een introductiecantus waar iedereen van harte welkom is om met ons te cantussen.
Ben je dus nog nooit naar een cantus geweest en heb je eigenlijk wel stiekem zo een beetje heel veel zin om eens een
cantus bij te wonen?! Aarzel dan niet en kom gewoon meezingen en drinken. Een cantus is een traditie die al decennia
lang meegaat. Ze zijn er om samen liedjes te zingen, heel veel plezier te maken en om een band te scheppen voor heel je
leven. Een cantus is geen wild gebeuren, er zijn bepaalde regels waaraan je je moet houden om het cantussen zo leuk
mogelijk te maken! Cantus is dus op 3 oktober in de kleine zaal an Canard Bizar(Overpoort) om 20u.
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De Zeven zonden van jullie Praesidium
PRaeses
Joeri De Caluwé
Man, Sint-Amandsberg, Gent, Master Criminologie
Guilty pleasure? Durft al eens Michael Jackson-dansmoves
(proberen) uithalen op een zotte avond.
Favoriete One-night-stand? Emma Watson mét toverhoed en
toebehoren!
Meest memorabele lombromoment? Na de lintoverdracht
de leiding nemen over de laatste cantus: fantastisch!
Alcoholverslaving? Gulden draak 9000 Quadrupel, superlekker Gents bier.
Favoriete plaats in Gent? Het dakterras van het gravensteen, gratis te bezichtigen voor Gentenaars
en -19 jarigen, en een echt topperke op warme zomerdagen. Vergeet vooral geen hapje en drankje mee
te nemen!
Waar schaam je je voor? Niets dat in het schavotje hoeft!
Waar ben je trots op? Op mijn praesidium tiens!
VICE-PRAESES
Arno Doggen
Man, Antwerpen, Criminologie
Guilty pleasure? Ik heb zo goed als alle twilights gezien
Favoriete One-night-stand: Blake Lively
Meest memorabele lombromoment? toen m’n schachtenpap op was
Alcoholverslaving? Jack Daniel's + Coca cola
Favoriete plaats in Gent? Park nieuwe wandeling
Waar schaam je je voor? Mijn onevenredige okselhaargroei
Waar ben je trots op? Al de rest.
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Penningmeesteres
Tina Gabriël
Vrouw, Verkorte bachelor Rechten
Guilty pleasure? Herhalingen van Wittekerke
Favoriete One-night-stand? Chace Crawford en Ian
Somerhalder (liefst samen)
Meest memorabele lombromoment? Mobnight part I
Alcoholverslaving? Gin-Kidibull
Favoriete plaats in Gent? Het Patrick Baudelopark
Waar schaam je je voor? De mopjes van Michaël Poppe ;)
Waar ben je trots op? Dat ‘k het na al die mopjes nog
steeds volhou met Michaël Poppe

Secretaris
Jochen Vermeir
Janet, Derde bachelor Criminologie
Guilty pleasure? Eurodeals van Macdo
Favoriete One-night-stand? Annemie
Turtelboom
Meest memorabele lombromoment? De
introductiecantus in mijn eerste jaar
Alcoholverslaving? In behandeling
Favoriete plaats in Gent? De graslei als het goed weer is, de pere total, de Amber, …
Waar schaam je je voor? Mijn nachtelijke eetgewoontes na een avondje Pere Total!
Waar ben je trots op? Ik ben trots op mijn kookkunsten en op het feit dat ik in het praesidium zit!
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PR
Ingrid Jacobs
Vrouw, 2e Bach Criminologie
Guilty pleasure? Mensen van het podium afduwen
Favoriete One-night-stand? Johnny Depp in zijn jongere
jaren
Meest memorabele lombromoment? Bierbowling,
Longdrinknight
Alcoholverslaving? Bier/ kriek, Sex on the Beach,
Jenever
Favoriete plaats in gent? Overpoort
Waar schaam je je voor? Mijn zwakke blaas
Waar ben je trots op? Mijn titel als Bierprinses 20122013

PR
Freya Adams
Vrouw, 3e bach Criminologie
Guilty pleasure? Gratis cocktails fixen bij de knapste barman
van de overpoort
Favoriete one-night-stand? Bruno Vanden Broecke die de
titanictheme speelt op blokfluit
Meest memorabele lombromoment? praesidiumweekend
Alcoholverslaving? Mojito's met hopen
Favoriete plaats in Gent?: Het eerste wc’tje in de Pere Total
Waar schaam je je voor? Mijn knorlach
Waar ben je trots op? Mijn neustussenschot
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FEEST
Cérane Vande Reyde
vrouw, 3e Bach Criminologie
Guilty pleasure? nen julien
Favoriete one-night-stand? Patrick Dempsy
Lombromoment? SED, meer zeg ik nie
Verslaving? tequila
Favoriete plaats in Gent? DE PERE
Waar schaam je je voor? voor al mijn black outs na lombro
feestjes
Waar ben je trots op? dat ik na 2 jaar nog steeds Joy als mijn
partner kan hebben, huppaakeee

FEEST
Joy Van Poucke,
Vrouw, 3de bach criminologie
Guilty pleasure? Nuggets
Favoriete One-night-stand? Chuck Bass
Meest memorabele lombromoment? Longdrinknight
Alcoholverslaving? Tequila, Mojito
Favoriete plaats in Gent? Peeereeeeeee Total
Waar schaam je je voor? Niets
Waar ben je trots op? Proud to be fout
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CULTUUR
Marnix Ongenae
Man, 2e Bach Criminologie
Guilty Pleasure? Nachtelijke naaktloopsessies in het
P. Baudelopark
Favoriete one night stand? Ariana Grande
Meest memorabele lombromoment? De bierbowling
Alcoholverslaving? vodka-redbull, houd u wakker en
zat tegelijk
Favoriete plaats in Gent? De Overpoortbowling en de père total
Waar trots op? Dat ik in het praesidium zit
Waar schaam je je voor? Alles wat ik doe of zeg tijdens één van mijn zwart-gat-momenten

CULTUUR
Sara Hermans
Vrouw, 1e Bachelor Criminologie
Guilty pleasure? Paaldansen met Ingrid in de Cuba
Favoriete One-night-stand? Ian Somerhalder
Meest memorabele lombromoment? Sexual Deviation,
Ontgroeningscantus
Alcoholverslaving? Jenever, Baileys, Sex on the Beach
Favoriete plaats in Gent: Citadelpark
Waar schaam je je voor: Die ene keer dat ik in de goot lag
Waar ben je trots op? Mijn snor
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SPORT
Vincent de Meyer
Man, Bach Criminologie
Guilty Pleasure? Sex in de douche
Favoriete One-night-stand? Emma Stone in het park en daar
mag Watson ook bij
Meest memorabele lombromoment? Een trio na de sexual
deviation
Alcohoverslaving? zowa alles
Favoriete plaats in Gent? mijn bedje
Waar schaam: mij voor? ik schaam mij nerges voor
Waar ben ik trots op? You knoow
SPORT
Maxim Verbeeck
Man, 2e Bachelor Criminologie
Guilty pleasure?Chocolat met hopen terwijl we wat anime zitten te
kijken.
Favoriete One-night-stand?Geef mij uw nummer en dan zien we wel
verder...
Meest memorabele lombromoment?Axel in een jurk
Alcoholverslaving Strong Bow bier, ciderbier van Schotland.
Favoriete plaats in Gent?Den Artiest
Waar schaam je je voor?Ik schaam mij in de plaats van de mensen die
wél zat zijn
Waar ben je trots op? Dat ik Knights of the Old Republic 2 keer kan
uitspelen tijdens mijn examens en er nog steeds voor alles door ben. En nu mag iedereen vieze
blikken naar me werpen.
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SCRIPTOR
Michaël Poppe
Man, Bach Communicatiemanagement
Guilty pleasure? Fristi
Favoriete One-night-stand? Als ik er toch maar ééntje mag kiezen; alle
Victoria Secret modellen samen in één keer.
Meest memorabele lombromoment? Bjorn z’n blokfluit serenade van
“My Heart Will Go on”
Alcoholverslaving? Gin-limonade
Favoriete plaats in Gent? Patrick Baudelopark
Waar schaam je je voor? Het feit dat mijn lief van Ninove is
Waar ben je trots op? Op jou!

ZEDENMEESTER
Piere Legrand
Man, Geologie
Guilty pleasure? Hervé kaas
Favoriete One-night-stand?Laurette Onkelinckx
Meest memorabele lombromoment? Daarvoor kom ik te weinig
Alcoholverslaving? Carapils
Favoriete plaats in Gent?Ik ben liever aan de andere kant van de
taalgrens
Waar schaam je je voor?Vlaanderen
Waar ben je trots op?Wallonië
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Wij organiseren dit jaar ook weer een 1e bachelorweekend om zowel ons als de mensen waarmee je
waarschijnlijk je hele studententijd zal doorbrengen, wat beter te leren kennen.
Wat we jullie al kunnen vertellen over dit weekend is dat we ons zeker en vast samen gaan amuseren.
Natuurlijk zullen er ook vrije momenten zijn en lassen we ook infomomenten in om jullie wat beter
wegwijs te maken in deze eerste weken van jullie schooljaar. Deze zouden de grote stap naar Gent, dé
universiteitsstad bij uitstek, moeten verkleinen.
Dit weekend zal doorgaan van vrijdagavond 27 september tot zondag middag 29 september. De exacte
locatie is jammer genoeg top secret, maar wat we wel al kunnen zeggen is dat we in de buurt van
Gent zullen blijven (maximum 10 minuten buiten Gent). En wij zorgen er zeker voor dat iedereen ter
plaatse geraakt en een goeie slaapplaats krijgt. Aangezien we zelf studenten zijn, en leven van een
studentenbudget, hebben we besloten om het weekend te organiseren aan de studentikoze prijs van
€30.
Geïnteresseerd? Haast je dan snel naar onze site (www.lombro.be/activiteiten.htm) en schrijf je in
voor dit fantastische weekend!
Er zal afgesproken worden aan het station Gent Sint Pieters om 20 uur en van daar vertrekken we
samen. Wat je ook zeker niet mag vergeten meenemen is een slaapzak en een matje of veldbed om op
te slapen. Verder zijn kledij die mag vuil of nat worden en reservekledij zeker geen overbodige luxe.
Op zondag zullen we rond 12u terug in Gent zijn.
Ook is het belangrijk dat jullie bij inschrijving ons inlichten over mogelijke allergieën en
contactpersonen: zo zijn we allen perfect voorbereid!
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Moest je nog met vragen zitten kan je steeds contact opnemen met Joeri De Caluwé, onze praeses, via
het volgende e-mailadres: praeses@lombrosiana.be of door te bellen naar 0494/24.69.63.
Opgepast, je inschrijving is pas definitief als je de 30 euro hebt gestort op
rekeningnummer 733-0032046-66 (met vermelding van je volledige naam!!).
We hopen je te zien op ons weekend! Geniet nog van je vakantie en start het jaar in ieder geval met
veel frisse moed.
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Beste medestudenten,
Ook dit jaar weer organiseert Lombrosiana de boekenverkoop voor de opleiding criminologische
wetenschappen. Hiervoor maken wij gebruik van een online bestelsysteem. Dit bestelsysteem is de
enige manier om boeken te bestellen en is gelinkt aan de systemen van de universiteit Gent. In de
week van 23 september zal dit systeem geactiveerd worden. Controleer hiervoor de website van
Lombrosiana of hou onze facebookgroep in het oog.
Zoals elk jaar, werken wij ook dit jaar weer met boekenpakketten. Concreet voorzien wij een pakket
voor elk bachelorjaar en het masterjaar waarin alle noodzakelijke boeken die aangeboden worden
door Lombrosiana, gebundeld zitten. Je kan er ook voor kiezen om geen pakket aan te schaffen maar
individueel boeken te selecteren en zo zelf je bestelling vorm te geven.
Voor alle boeken hanteren wij twee soorten prijzen: ledenprijzen en studentenprijzen. Bij Lombrosiana
zijn de boeken sowieso goedkoper dan in de winkel. Leden, echter, profiteren van een boel extra
voordelen. De ledenprijs ligt nog iets lager dan de studentenprijs, leden hebben een eigen kassa zodat
ze minder lang moeten aanschuiven, krijgen een gratis guido gids en een guido welkomspakket en
ontvangen een lidkaart van Lombrosiana. Deze lidkaart is een internationaal erkende ISIC-kaart met
een boel voordelen en kortingen. Voor meer informatie: www.isic.be! Naast ISIC-voordelen, heb je als
lid van Lombrosiana ook voorrang voor bepaalde Lombrosiana activiteiten zoals het politie- en
gevangenisbezoek.
Je kan tijdens het bestellen van je boeken zelf kiezen of je al dan niet lid wil worden van de
vereniging. Dit gebeurt eveneens via onze online applicatie. De tijdstippen van de verkopen zullen via
onze website en facebook gecommuniceerd worden. Daarnaast worden deze ook aangekondigd voor of
na een college.
Bij vragen kan je best mailen naar cursus@lombrosiana.be
Veel succes dit academiejaar!
Gilles Rouvroy
Vaste Medewerker Cursus
21

Criminologen in spe,
Weldra beginnen jullie aan een bloeiende universiteitscarrière aan de UGent. Maar zoals jullie
waarschijnlijk al wisten bestaat het leven aan ‘de unif’ uit meer dan blokken alleen…
Als schachtentemmer van Lombrosiana is het mijn missie om jullie in te wijden in de studentikoze
wereld van Gent met al zijn epische parties, met bierdoordrenkte cantussen en vriendschappen voor
het leven.
Maar voor ik hieraan kan beginnen is er nog een belangrijke traditie die in ere gehouden moet
worden… jawel, de studentendoop! De studentendoop bestaat uit een reeks proeven om te zien of
jullie waardig genoeg zijn om uzelf schacht van Lombrosiana te noemen. Het is een test die elke ware
Lombrosiaan heeft doorstaan en waar nog jarenlang wordt over nagepraat.
Zie dit echter niet als een verplichting om u te dopen maar eerder als een toerijking van ons naar
jullie en niet als een noodzakelijkheid maar als een meerwaarde voor jullie studentenbestaan!
Is dit iets voor jou? Kruis dan zeker de data 21/10 tot 24/10 aan in je agenda: dan vindt onze
doopweek plaats (wees gerust, er wordt enkel gedoopt op de 23e). Zit je nog met vragen? Mail dan
gerust naar schachtentemmer@lombrosiana.be , alle vragen zijn meer dan welkom!
U teergeliefde toekomstige schachtentemmer,
Simon Verschaeren
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Elke studentenclub heeft zo z’n eigen clublied, leer de tekst alvast vanbuiten voor op de
introductiecantus, dan kan je uit volle borst meezingen!
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!

23

Raadsel

Een rover besluit een kasteel te beroven. Hij vermomt zich als muzikant om binnen te komen, maar
eerst verbergt hij zich nog even in de bosjes, want hij moet er nog achter komen welk wachtwoord je
moet kennen om op de binnenplaats te komen. Net als hij achter een boom wil kruipen, stuift er een
ridder op een paard langs hem, naar de poortwachter.
'Zo Fredo, wat een haast, zeg', lacht de poortwachter. 'Geen tijd, geen tijd, zeg nou maar!', hijgt de
ridder. 'Twaalf', zegt de poortwachter, 'Zes', zegt de ridder. De poortwachter knikt en de ridder kan
naar binnen.
'Zozo', denkt de rover, 'volgens mij moet je de helft zeggen van het getal dat de poortwachter noemt.
Ja, ik weet het zeker. Maar ik zal toch nog maar even wachten, voor alle zekerheid'. Dus hij wacht, tot
er een oud vrouwtje bij de poort komt.
'Dag Maria', zegt de poortwachter, 'nog lekkere eieren uit je kippenhok vandaag?' 'Jazeker',
antwoordt het vrouwtje. 'Acht', zegt de wachter. 'Vier', zegt het vrouwtje. En ze mag naar binnen.
De rover weet nu wat hij weten moet, maar als hij opstaat, komt er net een koopman aan.
"Goedendag, beste man', zegt de wachter, 'wat kom je doen?' 'Ik heb mooie waar voor de koning en
zijn vrouw. Kettingen en sieraden.' 'Goed', zegt de wachter , 'maar eerst moet ik het wachtwoord van
je hebben. Zes.' 'Drie', zegt de koopman. 'Goed, je kunt naar binnen'.
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Nu komt rover uit zijn schuilplaats. Hij groet de poortwachter. Die is wat achterdochtig. 'Weet je het
wachtwoord?', vraagt hij. 'Jep', zegt de rover. 'Oke... tien', zegt de wachter. 'Vijf', zegt de rover,
zeker als hij is. Maar dan roept de wachter opeens: ' Soldaten, gooi deze bedrieger in de kerkers!' De
rover wordt gepakt, zijn antwoord was fout.
Weet jij wel wat hij had moeten zeggen? Mail mij dan zo snel mogelijk naar
scriptor@lombrosiana.be en maak kans op de meest sexy en coole prijzen!
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