’T SCHAVOTJE
Het blad voor échte criminologen

VOORWOORD
Het was weer een heel druk semester en zowel het leukste als het minst leuke
moeten nog komen.
Onze Sexual Deviation Night komt eraan en ik heb nog steeds geen gepaste outfit
voor mezelf gevonden, maar zodat jullie niet de fout maken die ik voorgaande
jaren heb gemaakt zul je in dit schavotje ook enkele do’s and don’ts vinden voor
de perfecte outfit.
Tevens zullen jullie in dit schavotje ook meer info vinden over de laatste
activiteiten die er nog zullen aankomen dit semester als wat meer info over de
activiteiten die al geweest zijn.
Lombrosiana’s eigenste vice zal dan ook zelf een interview ondergaan van jullie
favoriete scriptor en dit interview zal natuurlijk enkele verassingen onthullen...
Ook hoef ik jullie allen niet uit te leggen dat de examens genadeloos dichtbij
komen en het dus (bijna) werken geblazen is. Ik hoop dan ook dat iedereen van
jullie nog eens volledig kan losgehen
op onze Sexual Deviation Night. Om het in de
woorden te zeggen van onze bekendste 1e jaars:
KNALLEN, BATSEN, JAAAAA!

Peace out Homies!
Michaël Poppe
Scriptor 2013-2014

ACTIVITEITEN
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?
22 april 2014
24 april 2014
24 april 2014
29 april 2014
30 april 2014
5 mei 2014

WAT?
Spaghett Clubavond
Gevangenisbezoek
SEXUAL DEVIATION NIGHT
Battleshots clubavond
12-uren Loop
Ontgroening +
ontgroeningscantus

WAAR?
Café Amber
Gevangenis Gent
Vooruit
Café Amber
Sint Pieters Plein
Frontline

Voor meer informatie en details kan je terecht op onze website,
http://www.lombro.be/lombrosiana.htm. Of like ons op
Facebook!

SEXUAL DEVIATION NIGHT
DO’S AND DON’TS!
Hier is hij dan weer, het beste en gewoonweg meest sexy feestje van
het jaar! Ook dit jaar organiseren Lombrosiana en VBK weer de
SEXUAL DEVIATION NIGHT. Er zullen weer tal van sexy acts zijn,
maar ook een kinky tombola en nog veel meer om je studentenleven
wat interessanter te maken. Bij al dit lekkers hoort natuurlijk ook
goeie muziek. De winnaar van onze dj-contest op de sexual
education night zet het feestje op gang, en Men Of Luma, Fou
Concept en dj X-TOF zullen ervoor zorgen dat iedereen niet alleen
op sexueel vlak aan z'n trekken komt, maar ook op muziekaal vlak!
Trek dus maar je stoutste outfit aan en kom ons vergezellen in de
Vooruit op 23 April. Tickets zijn te verkrijgen bij Praesidia van
Lombrosiana en VBK en ook op hun respectievelijke clubavonden.
Tickets kosten slechts 7EUR in voorverkoop en 9EUR aan de deur
zelf. Tot dan en BE SEXY!

1. Kleed je naar gelang je leeftijd

HOT

NOT

2. Kleed je naar gelang je lichaamsvorm

3. Kleed je naar gelang je geslacht

HOT

NOT

4. Dress to Impress and not to freak people out

HOT

NOT

We hope to See you there and be sexy!
IT’S yOur humAN rIghT TO be Sexy, SOOOO Sex up yOur
outfits!

INTERVIEW MET EEN
CRIMINOLOOG
-

Stel jezelf even voor:

Ik ben Tina Gabriël, 24jaar en ik ben vorig jaar
afgestudeerd in de criminologie. Ik ben dit jaar
ook de vice-praeses en Penningmeesteres van Lombrosiana, dus de meesten onder jullie
zullen mij al kennen of eens gezien hebben.
-

Je hebt criminologie gestudeerd... waarom en wat vond je van de
opleiding?

Ik ben mijn hogere studies begonnen met een bachelor architectuur, maar na het eerste
jaar had ik al snel door dat deze richting mij helemaal niet lag. En toen ben ik op zoek
gegaan naar een andere richting. In deze zoektocht had ik al van iemand gehoord dat
criminologie een interessante richting was en dat je niet veel les had. En als student
spreekt dit natuurlijk meteen aan. Ook werken mijn papa en peter bij de politie, dus
ben ik informatie gaan opzoeken over de opleiding criminologie en dit sprak mij wel
aan. En na enkele maanden werd het al snel duidelijk dat ik deze keer wel de juiste
keuze had gehad gemaakt. Ik vond deze opleiding zeer interessant omdat je heel veel
leert over hoe mensen denken en handelen. En waarom sommige mensen wel overgaan
tot crimineel gedrag en anderen niet.

-

Zijn er bepaalde gebieden die teveel benadrukt zijn en andere
gebieden te weinig in de opleiding

Persoonlijk vind ik dat de verschillende stromingen en onderdelen van de criminologie
goed benadrukt worden in de opleiding. Je krijgt zowel de sociologische als
psychologische kant voorgeschoteld. Daarnaast maakt het recht omtrent de criminaliteit
ook een belangrijk deel uit van de opleiding. Wat ik wel vind is dat het allemaal vrij
theoretisch en abstract kan zijn, maar langs een andere kant is dit ook wel logisch,
aangezien je een academische opleiding volgt.
Je krijgt wel een kijk in de praktijk als criminoloog door de stage, maar dit is ook maar
een klein aspect hiervan. Zo moet je kiezen tussen 4 doelgebieden, onderzoek, sociaal,
justitie en politie. Ik zelf heb hier stage gedaan bij het doelgebied justitie, meer
bepaald op het parket van de procureur des konings. Ik vond deze stage enorm boeiend
en interessant en zag het dus al helemaal zitten om na mijn opleiding ook deze richting
uit gaan. Maar dan bleek dat criminologie alleen hier niet voldoende voor is en dat je in
principe rechten moest gestudeerd hebben. Dit vind ik dan wel heel jammer.
-

Als je geen criminologie had gestudeerd wat had je dan gedaan.

Achteraf bekeken zou ik misschien onmiddellijk rechten gaan studeren zijn, omdat ik
deze richting beter kan gebruiken bij de job die ik later wil doen.
-

Heb je al een job gevonden met dit diploma , zo ja, Is dit je droomjob,
of zo nee wat is je droomjob.

Nee ik ben nu nog bezig aan een verkorte bachelor Rechten.
Mijn droomjob zou een job zijn waar ik zowel rechten als criminologie kan combineren
en ik denk dat ik zo’n job kan vinden op het parket of misschien als onderzoeksrechter.

-

Je bent natuurlijk gedoopt bij lombrosiana, hoe was jouw
studentenleven? hoe beviel het bij lombrosiana?

Ik wou mij al in het eerste jaar dat ik criminologie studeerde laten dopen, maar
niemand van mijn toenmalige vriendenkring zag dat zitten en dus heb ik het ook maar
niet gedaan. Maar het jaar erna kende ik al wat meer mensen uit de opleiding en ook en
enkele mensen die in het praesidium zaten. Het oorspronkelijke plan dat jaar was om
gewoon eens te gaan kijken hoe het er aan toe ging op de schachtenverkoop, maar dit
is helemaal anders uitgedraaid en uiteindelijk ben ik dan ook zelf als schacht verkocht
en moest ik mij ook laten dopen. Maar daar heb ik tot nu toe nog steeds geen spijt van!
In de studentenvereniging maak je vrienden voor het leven. Ook is dit jaar mijn beste
jaar geweest op het vlak van punten, dus mensen die denken dat een
studentenvereniging enkel om drinken uitgaan draait, think again. Je krijgt een nuttige
tips over de examens en kan gebruik maken van de samenvattingen en examenvragen
die doorheen de jaren zijn bijgehouden!
-

Wat is je beste lombrosiana herinnering?

Alle herinneringen dieik nog over heb van de zware lombrosiana feestje zijn
fantastisch en dus is het heel moeilijk om te kiezen voor mij. Maar het allerbeste waar
Lombrosiana heeft voor gezorgd is dat ik mijn liefje heb leren kennen!
- Zijn er bepaalde data die we in onze agenda moeten plaatsen?
24 APRIL, dan is het het feestje van het jaar van Lombrosiana, onze
SEXUAL DEVIATION NIGHT!

HET CLUBLIED
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!

SPElLETJES
DE Winnaar van het vorige raadsel

Het antwoord van ons vorig raadsel was natuurlijk gewoon je eigen
naam.Een van de mensen die het antwoord juist had en gekozen is als
winnaar is: Marlon De Vos.
Dus proficiat Marlon, jij een mooie verrassing! Je kan om hiervoor af te
spreken, mailen naar scriptor@lombrosiana.be.
Raadsel

Een man had zich opgesloten in de badkamer met een pistool. Hij schiet
zichzelf tussen de ogen. Hij gebruikte hiervoor een echt pistool, met echte
kogels. Toch wandelt de man de badkamer weer uit, zonder bloed en geen
enkel schrammetje.
Hoe heeft hij het overleefd?
Weet jij het juiste antwoord? Mail mij dan zo snel mogelijk naar
scriptor@lombrosiana.be en maak kans op de meest sexy en coole
prijzen!

Sudoku

BINaiRO

Wat valt er DEZE KEER te
winnen?
Het boek De Kronieken van Riona - Verraad.

Begin april 2014 verschijnt bij Celtica Publishing Femkes
debuut De Kronieken van Riona - Verraad. Dit is
het eerste deel in de fantasyserie De Kronieken van
Riona, die net zo min alledaags is als Femke zelf.
Hoofdpersoon in Verraad is Niamh, de tot slaaf
gemaakte dochter van de verdreven keizer van
Riona. Niamh is niet alleen buitengewoon mooi,
maar beschikt ook over bijzondere krachten. Geholpen door de godin Aïne
neemt ze het heft in eigen handen. Maar is dit wel helemaal waar? En hoe
eerlijk is Aïne eigenlijk...?
Femke De Vos (1990) is een doorzetter. Haar grootste verwezenlijking en
trots is dat ze kan schrijven. En daarmee bedoelt ze geen wereldliteratuur,
maar het simpele aaneenschakelen van letters en woorden, een handeling
die door de meeste mensen als vanzelfsprekend wordt ervaren en daardoor
schromelijk wordt ondergewaardeerd.

Femke heeft namelijk dyslexie met gestoorde automatisering. Lezen en
schrijven gaan niet vanzelf en zonder continue herhaling zou ze na een paar
maanden vergeten hoe ze de makkelijkste woorden moet spellen. Toch laat
ze zich hier niet door tegenhouden.
Samen met haar hoofdpersonages worstelt Femke zich door de obstakels die
het dagelijkse leven bieden heen. Ze staat erom bekend sterke vrouwelijke
hoofdpersonages neer te zetten, die elke uitdaging vol vuur aangaan zonder
hun menselijkheid te verliezen. Fouten maken mag, opgeven niet.
Via haar verhalen wil Femke iedereen met een probleem een hart onder de
riem steken en laten zien dat je nooit je dromen hoeft op te geven.

