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Beste criminologen en criminelen in spe,
Er zijn ondertussen al enkele maanden voorbij gegaan sinds het laatste schavotje.
Het mooie weer is volledig verdwenen en velen onder jullie hebben ook al te maken gehad met lange
nachten, vermoeiende lesdagen, stresserende presentaties. En hier en daar waarschijnlijk ook een
helse kater. Het echte studentenleven is heel snel begonnen en is nog sneller aan het voorbijgaan.
Wij van Lombrosiana hebben dan ook ons best gedaan om heel wat leuke activiteiten te plannen dit
semester. In dit schavotje wordt er dan ook vooral gekeken naar de leuke activiteiten die al geweest
zijn vanuit het oogpunt van 1 van onze splinternieuwe TOP-schachten; alsook vooruitgekeken naar de
superleuke dingen die nog moeten komen.
Tevens zal er vanaf nu in elk schavotje een nieuwe rubriek zijn: ‘Lombro @ Work’.
Hier stellen we enkele vragen aan mensen die criminologie gestudeerd hebben en nu aan het werk
zijn. Zij vertellen hier over hun studentenperiode en hun werk.
Bij deze wil ik jullie dus veel leesplezier wensen en hopelijk zien we je op een van onze volgende
activiteiten. Zo is er onder andere de skireis waar niemand kan en mag ontbreken!

Peace out Homies!
Michaël Poppe
Scriptor 2013-2014
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Hallo Criminologie studenten!
De meesten onder jullie weten het misschien al, maar de afgelopen twee maand is er vanalles
veranderd binnen jullie praesidium. Joeri, de vorige praeses, heeft met spijt in het hart zijn lint
neergelegd en het praesesschap doorgegeven aan mezelf. Tina heeft mijn rol als vice-praeses
overgenomen. Ook is Vincent onze nieuwe zedenmeester geworden en Michaël zal de PR ook deels
voor zich nemen. Deze veranderingen hebben mijn zin om er een zalig jaar van te maken niet
afgezwakt. Integendeel! Ik heb meer zin dan ooit om dit jaar samen met jullie er een nog beter jaar
van te maken als de vorige jaren!
Dit jaar verwelkomt Lombrosiana 14 nieuwe, verse schachten. Proficiat aan zij die sterk genoeg waren
om de doopweek te overleven en zich nu, met heel veel trots schacht van Lombrosiana mogen
noemen. Jullie gaan het beste jaar van jullie studentenleven tegemoet, niet gelogen!
Zoals elk jaar proberen we superleuke activiteiten te organiseren voor alle criminologen, het zou dus
leuk zijn moesten jullie allemaal wat talrijker naar deze activiteiten komen, net zoals in voorgaande
jaren. Het zou zoveel leuker zijn moesten we allemaal samen er een goeie lap op geven. Deze
boodschap is gericht naar alle jaren, gedoopten, niet-gedoopten, leden, niet-leden en symphatisanten.
Neem je vrienden mee en bouw een feestje samen! Vaak vertoeven wij in de pere total en
dinsdagavond zitten we altijd in de amber voor een clubavond. Kom gerust met ons een pint pakken!
Ik zou ook nog willen meegeven dat we in de lesvrije week op skireis gaan! Dit jaar gaan we naar
Valmorel voor de prijs van 399 euro. Hierin zitten nog tal van extra’s! Voor meer info check de website
of de facebookpagina. Inschrijven is al mogelijk.
Zo, veel meer heb ik niet te vertellen. Met de blok voor de deur wens ik jullie allemaal al veel sterkte!
En laat het een troost zijn, als het je in januari niet lukt dan lukt het in augustus wel :)
Arno Doggen
Praeses 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?
19 november 2013
21 november 2013
26 november 2013
28 november 2013
3 december 2013
5 december 2013
11 december 2013
31 januari tot en met
6 februari 2014

WAT?
Clubavond (met schachtenopdrachten)
om 20u00
Guido-rolling (aankoop van Guido kost 5EUR)
om 19u00
Verkleedcantus om 20u00
Poker en spelletjesavond om 19u00
Longdrink night om 22u00
Lombro @ Karaoke om 20u00
Massacantus om 20u00
Skireis Lombrosiana aan 399EUR

WAAR?
Café Amber
Café Amber
Frontline
Café Amber
Pére Total
Café Amber
Flanders Expo
Valmorel

!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:
www.lombro.be of volg ons op facebook.
Meer info over de skireis van Lombrosiana alsook voor je reservatie kan je terecht op:
www.snowblend.be/lombrosiana
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Zoals Eerder beloofd, laten we ook het woord aan twee van onze schachten die enkele van de
gebeurde activiteiten bespreken vanuit hun oogpunt. Zo Laten we voor deze editie Irina Ragozina en
Jorik Piot aan het woord. Beiden zijn 1ste jaars criminologie en 1ste jaars in gent.
Kennismakingsweekend
Na een half uur wandelen beseften we dat we de verkeerde richting op gingen nadat we een verkeerde
straat waren ingegaan.. Toen hebben we maar onze kar gedraaid en gingen we ‘eindelijk’ op het juiste
pad richting het scouthuisje.
't Weekend werd direct goed ingezet met een gezellige kampvuur waar we elkaar en
elkaars guilty pleasures leerden kennen.
's Anderdaags verkenden we Gent aan de hand van een historische wandeling. Met wat
teambuildingsactiviteiten leerden we elkaar nog beter kennen en konden en waren we eindelijk klaar
om 's avonds een nachtspel te spelen als echte detectives. Op geen enkel moment was er verveling te
bespeuren.
Tijdens het wachten op een super lekkere spaghetti, toetsten we onze kennis met het
zeeeeeer bekende 'Havenspel'.
Veel slaap was er dan ook niet; gezellige avondjes-nachtjes met drankspelletjes en leuke
gesprekken met wat muziek op de achtergrond waren er dan weer wel.
Zo werd een SuperTofGeestigOnvergetlijk Lombro-jaar ingezet!
Mobnight
Kostuums, avondkleedjes, dobbelstenen, kaarten en roulette en heerlijke shotjes waren de nodige
ingrediënten voor een spetterende Mobnigth: casino-night!
Had je iets juist gegokt kreeg je een beloning, zoniet kon je je kans wagen ergens anders.
Er waren speelstandjes genoeg om je zeker niet te vervelen!
Natuurlijk was dit niet alles! Want na spelen komt feesten. Op de beats van dj Sanoi en dj S27 stond
iedereen zich uit te leven op de dansvloer. Wie tijdens het dansen dorst kreeg,
kon altijd genieten van lekkere shotjes en cava!
Dank u wel, iedereen, om te komen, zonder jullie zou die avond niet zo geslaagd geweest zijn!
Irina Ragozina, 1ste jaars criminologie.
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Doopweek
Maandag 21 oktober was het begin van een nieuwe stap in het studentenleven voor enkelen onder ons.
Het begon met de schachtenverkoop. De bedoeling was dat de nieuwe schachten verkocht werden aan
een nieuwe peter en/of meter. De toekomstige ‘eigenaar’ van de schacht moest tegen andere potentiële
peters en meters opbieden. Diegene die de meeste flappen kon neerleggen won de schacht.
De dinsdag die hierop volgde konden we meegaan op overpoortrolling. Het praesidium nam ons mee
naar verscheidene café’s in de overpoort zodat we wat wegwijs zouden worden in het uitgaansleven in
Gent. Na een paar café’s waren de meesten al Pere Total en kon de fun beginnen.
Woensdag omstreeks 14u aan de Pere Total. Dit was waar diegene die zich wilden laten dopen
moesten zijn. Met toch wel wat stress voegde ik me bij de anderen. De doop kon beginnen. Los van de
gore eetwaren en toch wel niet simpele opdrachten die we moesten doorstaan zijn we toch bijna
allemaal volwaardige schachten van Lombrosiana geworden. Na het drinken van schachtenpap op de
doopcantus (die veel te lang duurde naar mijn goesting) kon de plechtigheid beginnen. Na wat Latijns
gebrabbel en enkele ad-fundums werd ons het lint van Lombrosiana overhandigd door onze meter of
peter.
Ik was eerst aan het twijfelen of ik me wel zou laten dopen, maar uiteindelijk ben ik wel blij dat ik
het gedaan heb. Dopen is fijn!
Foute Party
Hiervoor moest ik mezelf niet echt verkleden, maar de SWAG-muts die ik van de beste meter ooit(onze
Vice) kreeg,was de kers op de taart. Met allemaal andere gelijkgezinden in de Père Total kon het
feestje dan ook echt losbarsten. Met een gratis vat van dat heerlijk gouden gerstennat kon het niet
anders dan fout gaan. De zotste dancemoves werden uitgehaald, iedereen haalde z’n mooiste zangstem
boven op de grootste klassiekers, kortom het was weer zo’n feestje om niet te vergeten en waar ik mij
toch veel te weinig van herinner.
Zoals alle voorgaande feestjes waren de mensen super, de drank overvloedig en de sfeer gewoon de
max, als schacht van Lombrosiana beleef ik momenteel de tijd van m’n leven!
Jorik Piot
1ste jaars criminologie
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Lombro
@ Work

-stel jezelf even voor
Mijn naam is Gwen Herkes, 23 jaar oud. In september 2008 ben ik begonnen met de opleiding
criminologie aan de UGent en in september 2012 ben ik afgestudeerd als criminologe. Tijdens deze
periode ben ik actief geweest als studentenvertegenwoordigster binnen de criminologie en als vaste
medewerker en actief lid bij lombrosiana. Na mijn opleiding criminologie ben ik begonnen met de
studie bedrijfseconomie met afstudeerrichting management van overheidsorganisaties, waar ik
momenteel nog steeds mee bezig ben en in april 2013 ben ik beginnen werken bij het Instituut voor
de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
-Je hebt criminologie gestudeerd... waarom en wat vond je van de opleiding?
Criminologie… Waarom ben ik dit beginnen studeren? Ik weet nog goed dat ik als 17-jarig meisje die
belangrijke keuze moest maken. Aangezien ik in het middelbaar wetenschappen-wiskunde 8 uur
gestudeerd heb werd ik van daaruit erg gestimuleerd om een exacte wetenschap te gaan bestuderen.
Hoewel die zaken mij wel interesseerden wilde ik toch liever iets meer ‘met/voor de mensen’ kunnen
doen (geneeskunde, psychologie, criminologie,...). Uiteindelijk is mijn keuze dan toch gegaan naar
criminologie, omdat ik echt een beslissing moest nemen aangezien het schooljaar bijna begon.
Hoewel ik de keuze misschien nogal snel gemaakt had, heb ik er nog geen moment spijt van gehad. Ik
heb altijd met heel erg veel enthousiasme de opleiding criminologie gevolgd en vond de meeste
(natuurlijk niet allemaal) opleidingsonderdelen erg interessant.
-zijn er bepaalde gebieden die teveel benadrukt zijn en andere gebieden te weinig in
de opleiding?
Veel van mijn mede-studenten vonden het vaak spijtig dat er binnen de opleiding zo weinig praktijk
aan te pas komt, maar aangezien ik op voorhand goed wist dat ik aan een academische opleiding zou
beginnen, verwonderde dit mij niet. Persoonlijk vind ik dat de opleiding criminologie naar een 511

jarige opleiding zou moeten evolueren. Op deze manier zou de master in de criminologie echt een
opleiding zijn die gespecialiseerd kan worden naar de verschillende onderdelen binnen de
criminologie (politie, justitie, sociaal, beleid & onderzoek). Zo zou iedereen zijn eigen interesses nog
meer kunnen terugvinden in de opleiding.
- Als je geen criminologie had gestudeerd wat had je dan gedaan
Op deze vraag zal ik een dubbel antwoord moeten geven. Als ik opnieuw voor de keuze zou staan in
2008 zou ik hoogstwaarschijnlijk voor geneeskunde gekozen hebben. Na het volgen van mijn
opleiding criminologie heb ik echter gemerkt dat ik de rechtsvakken heel erg interessant vond en hier
ook meestal goede punten voor behaalde, dus zou ik waarschijnlijk kiezen voor de opleiding rechten.
- Wat houdt je job precies in?
Mijn job bestaat uit twee delen (het ene al iets meer criminologisch dan het andere). Ten eerste werk
ik bij het secretariaat van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen , wat een federaal
adviesorgaan is en waar ik meewerk aan verschillende adviezen over de gelijkheid tussen mannen en
vrouwen in heel diverse domeinen (sociale zekerheid, seksisme-wet, minimissverkiezingen, fiscaliteit
enzovoort).
Het andere deel van mijn job bestaat uit beleidswerk bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen
en Mannen , waar ik deel uitmaak van de ‘cel geweld’. Hier krijg ik de kans om mee te werken aan het
beleid dat gevoerd wordt tegen de verschillende vormen van geweld (seksueel geweld, psychisch
geweld, partnergeweld, stalking, homofoob en transfoob geweld enzovoort). Beleidswerk betekent
niet dat ikzelf in contact kom met slachtoffers van deze vorm van geweld maar dat ik meewerk aan
alle federale actieplannen aangaande deze fenomenen.
- Is dit je droomjob, of wat is je droomjob?
Zeker het gedeelte bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en mannen is verschrikkelijk leuk,
interessant en uitdagend en dus een job die ik het voor de rest van mijn leven zou willen blijven doen.
Mijn droomjob is een beleidsjob binnen een thema dat me heel erg boeit. Dus deze job past perfect
binnen mijn droom maar natuurlijk is dit niet de enige mogelijke job die binnen deze droom zou
kunnen passen.
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- wat zou je graag nog verwezenlijken op professioneel gebied?
Wat een moeilijke vraag.. Momenteel wens ik vooral dat ik veel blijf bijleren. Vanaf het moment dat
mijn job niet meer die uitdaging kan bieden van continu nieuwe dingen bij te leren, denk ik dat ik zal
proberen te zoeken naar een andere uitdaging. Voor mij is het heel belangrijk dat mijn job me iedere
dag opnieuw blijft boeien en dat ik thuis kom en kan zeggen “wow, wat een zalige job heb ik toch”.
- Je bent natuurlijk gedoopt bij lombrosiana, hoe was jouw studentenleven?
Ik ben niet onmiddellijk in mijn eerste jaar gedoopt bij lombrosiana. Eigenlijk interesseerde dit me in
het begin niet zo en ik had een (verkeerd) beeld van een studentenvereniging. Uiteindelijk heb ik me
dan toch maar laten dopen omdat er veel van mijn vrienden dat jaar in het praesidium zaten en een
hele hoop andere vriendinnen zich op dat moment ook zouden laten dopen. Groepsdruk… Maar net als
hiervoor kan ik zeggen dat ik geen moment spijt heb gehad van deze impulsieve beslissing. Ik heb er
ondertussen een lief en ongelofelijk veel hechte vrienden aan overgehouden
Wat betreft mijn studentenleven kan ik zeggen dat ik er enorm van genoten heb en ongelofelijk veel
zotte en fantastische momenten heb meegemaakt.
hoe beviel het bij lombrosiana?
Lombrosiana was echt één grote vriendengroep. We deden alles samen; uitgaan, in de brug gaan eten,
naar de blaarmeersen in de zomer, in andere parkjes gaan hangen, elkaar mentaal steunen tijdens de
lastige examenperiodes en natuurlijk ook samen vieren, zo vaak er maar iets te vieren viel (meer dan
genoeg)!
- wat is je beste lombrosiana herinnering?
Alweer zo een moeilijke vraag… Natuurlijk zijn er de beruchte longdrinknights, waar soms niet al te
veel herinneringen meer van overblijven. Daarnaast zijn er nog zo veel andere legendarische feestjes
die stuk voor stuk ongelofelijk leuk waren maar de beste herinneringen aan lombrosiana blijven
gewoon voortleven in de vriendschappen die ik nu nog steeds heb met heel veel van mijn
medegedoopten en andere mensen die ik via lombrosiana heb leren kennen.
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- Tevens zit jij bij crimilumni... wat houdt dit in?
Crimilumni is de alumnivereniging van de criminologie. Studenten die afgestudeerd zijn als
criminologen kunnen zich aansluiten bij crimilumni. Wij zelf organiseren verschillende activiteiten
om oud-studenten opnieuw samen te brengen en om de criminologische interesse levend te houden.
We organiseren verschillende soorten activiteiten zoals bijvoorbeeld wetenschapscafés over
interessante criminologische onderwerpen, gevangenisbezoeken, stadwandelingen, jobbeurs
enzovoort.
- zijn er bepaalde data die we in onze agenda moeten plaatsen?
Door de goede samenwerking met Lombrosiana, zorgen we er steeds voor dat ook de huidige
studenten op de hoogte blijven van onze activiteiten. Concrete data en activiteiten kunnen jullie dus
ook allemaal vinden via onze website (www.crimilumni.be) of via lombrosiana.
Gwen Herkes
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Omdat voor velen onder jullie cantussen iets nieuws zijn willen we jullie daar toch wat wegwijzer in
brengen, met nog eens ons clublied en een extra rubriek: cantussen voor dummies.
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!

15

CANTUSSEN VOOR DUMMIES
Beste schachtjes (en ook voor sommige commilitones),
het cantusgebeuren is voor jullie nog allemaal nieuw en daarom geven we in dit schavotje een kleine
uitleg te geven over wat sommige zaken tijdens de cantus zijn, hoe ze verlopen en wat je dan geacht
wordt te doen.
Praeses: De praeses is de voorzitter van het praesidium en leidt de cantus. Hij kan iedereen straffen
geven en zelfs mensen uit de cantus laten zetten. Hij wordt tijdens een cantus senior genoemd. Als de
praeses “prosit corona” roept dan antwoordt de corona met “prosit senior”.Onze praeses is Arno
Doggen.
Commiltones: Gedoopte en ontgroende leden van een studentenclub die niet tot het praesidium
behoren, zij zitten meestal in een rechthoekige opstelling van tafels. Deze opstelling wordt ook de
corona genoemd.
Pro-seniores: Een oud praeses, bij het binnenkomen wordt het Io Vivat gezongen.
Ad fundum: Het volledig uitdrinken van een pint bier. Deze kan ook als straf opgelegd worden.
Schachten moeten eerst prosit heffen op de "meester",dit is de schachtentemmer, dan op de
"senior", dan op de "proseniores" en als laatste ook op de corona. Daarna drinkt men pas zijn pint
leeg of de schachtentemmer/ zedenmeester mogen de schacht opnieuw een ad fundum laten drinken
tot het juist is als iemand een fout maakt. Voor de comillitones hoeft natuurlijk niet het glas op de
temmer geheven te worden. Het volledig uit drinken van een pint bier in één slok noemt men
salamanderen.
Ad libidum: Een variant op de Ad fundum, hier kies je zelf hoeveel je drinkt.

16

Codex: Liederenboek die verplicht is om bij te hebben op een cantus. Je vindt er naast de liedjes ook
de gedragsregels in terug. Het niet bijhebben van een codex wordt steevast bestraft met een ad
pistum.
Tempus: Plaspauze in de cantus, als je moet plassen tijdens een cantus moet je een rijmpje verzinnen
volgens een rijmschema en met woorden die de praeses of zedenmeester aan het begin van de cantus
meegeven.
Io Vivat: Bij het binnenkomen van een senior, pro-senior of een peter/meter wordt het Io Vivat
gezongen. Deze vindt je op pagina 213 in de Codex. Hierbij sta je recht en leg je uw hand op de
rechterborst. Enkel de 1e en 3e strofe worden gezongen.
Ad pistum: Dit betekent dat je in het midden van de corona moet komen omdat je iets misdaan hebt
binnen de studentenvereniging en dat je daarvoor nu een strafje moet ondergaan. Deze straf wordt
aangekondigd door de corona die begint met het zingen van “Ad Pistum!”.De straf wordt opgelegd
door de praeses. Hieronder vindt je een overzicht van de straffen.
Ad schoendum: is een ad fundumdie uit een schoen gedronken wordt
Camembert: is een ad fundumwaar een kous over de pint getrokken is
Irma Laplasse: m’n moet uit de kleren gaan en per kledingstuk dat men overhoudt moet een ad
fundum gedronken worden. Het lint mag sowieso niet uitgedaan worden en geldt dus steeds voor 1
ad fundum
Helikopter: gebeurt per 2, de ene neemt de andere horizontaal op zijn schouders en draait terwijl de
persoon die wordt opgehoffen zijn pint in 1 keermoet leegdrinken. Daarna wisselt men om.
Dalton: zijn 4 pintjes naast elkaar, van een kwartvolle tot een volle. Men moet elk pintje ad fundum
leegdrinken en vooraf zeggen wat de naam van de corresponderende dalton is, van klein naar groot:
Joe-Jack-William-Averell. Een variant hierop is het noemen van de teletubbies.
Vleermuis: 2 personen houden een derde persoon ondersteboven vast en dan moet deze een ad
fundum drinken terwijl hij ondersteboven hangt.
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Luigi: De gestrafte wordt door een viertal vrijwilligers aan het ondergoed van de grond gehoffen.
Opgehangen aan zijn ondergoed drinkt hij/zij zijn/haar glas leeg.
Pavlov: De gestrafte drinkt iedere keer als iemand van de Senior met een belletje rinkelt een ad
fundum, tot het einde van de cantus.
Singing in the rain: De gestrafte zingt het liedje Singing in the rain, terwijl de rest van de corona hem
bekogelen met bier.
Spaanse: De gestrafte strekt de arm waarin zijn glas zich bevindt boven zich en laat het bier in zijn
mond vallen.
Waterval: De gestrafte neemt twee pintjes in één hand, en drinkt beiden leeg van het
onderste glas zodat het bovenste glas overloopt in de onderste.
Salamander: De Salamander is een heildronk ter ere van iemand of iets en is geen strafdronk of
wedstrijd in snel drinken. Het is het hoogste studentikoos eerbewijs dat een lid van de corona of ook
een afwezig persoon aan de clubtafel kan vallen. Het Salamander commando wordt gewoonlijk door de
praeses en gaat als volgt:
Silentium: betekent stilte, iedereen zwijgt als dit bevel geven wordt. Het niet gehoorzamen kan leiden
tot straffen door zedenmeester of praeses.
Surgité: bevel van de praeses, het betekent Sta op!
Surgimus: antwoord van de corona op surgité, het betekent wij staan op!
Zedenmeester: Houdt de schachten in bedwang.
Praeses: “Ad exercitium sanctissimi salamandris, omnes commilitones, surgite!”
Corona: (staat recht, heft het glas en antwoordt:) “Surgimus!”
Praeses: “Dan drinken wij op het commando 3,2,1 ; 1, 2, 3 , Ad fundum! “
18

Raadsel

Belangrijke dingen eerst en daarom beginnen we met de bekendmaking van de winnaars van het
vorige raadsel, het antwoord was natuurlijk ‘vier’. De winnaars zijn: Meindert Stijfhals en
Stefanie Van Caeter. Zij mogen deze prijs in ontvangst nemen door een mailtje te sturen naar
scriptor@lombrosiana.be.
Het nieuwe raadsel is de volgende:
Jij bent de buschauffeur en je rijd naar de eerste halte. De bus is verder leeg.
Bij de eerste halte stappen er drie vrouwen en een kind in.
Bij de tweede halte stapt er één vrouw af en stapt een oude meneer in.
Bij de derde halte stappen er zeven kinderen in en stapt er één vrouw uit.
Bij de vierde halte stappen er drie kinderen uit en stappen er vier mannen in.
Bij de vijfde halte stappen er twee mannen in en stapt niemand uit.
Bij de zesde halte stappen er twee vrouwen en twee kinderen in en stappen er twee mannen uit.
Heb je het allemaal opgeteld?
Hoe heet de buschauffeur?

Weet jij het antwoord? Mail dan zo snel mogelijk naar scriptor@Lombrosiana.be en maak kans op
übercoole en fantastische prijzen die niet op kot kunnen ontbreken.
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Omdat België naar het WK gaat kon deze woordzoeker natuurlijk niet ontbreken:
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