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VOORWOORD
Beste lezers
De doop is voor velen onder jullie nog een groot mysterie
waarover vooral veel horrorverhalen verteld worden. Daarom
zal dit schavotje gewijd worden aan het hele gebeuren!
De doop geeft jullie toegang tot cantussen, dé
studentenactiviteit en een toch wel unieke ervaring die later
in dit schavotje nog zal toegelicht worden, en levert je ook
zo'n prachtig lintje op! Geef toe, stiekem wil je er ook één.
Bovendien zijn de geruchten die rondgaan over de
gruwelijkste dopen slechts dat: overdreven roddels. Wél zijn
er legendarische verhalen, die je vast en zeker te horen zult
krijgen als je naar onze activiteiten komt!
In dit schavotje delen enkelen onder ons ook hun ervaring
met de doop, want eerlijk is eerlijk, ook diegenen die nu trots
dat prachtig rood-witte lint dragen hebben nog getwijfeld of
die studentenvereniging wel écht iets voor hen was, en vooral
of de doop het wel waard zou zijn.
Lees vooral verder en laat je (hopelijk) overtuigen,
Lynn Dobbelaer,
Jullie scriptor
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PRAESES DIXIT
Beste studenten
Elk jaar slaat de verwondering weer toe, wanneer ik besef dat
we alweer een paar weken bezig zijn. Het zijn al drukke
weken geweest met tal van activiteiten. Toch moet de
belangrijkste activiteit nog komen, namelijk de doop.
De doop is een beproeving voor studenten met als reden dat
men het moet verdienen om in de vereniging te mogen. We
hebben het ten slotte allemaal doorstaan.
Blader maar eens door je moraalfilosofieboek en zie hoeveel
culturen / groepen/ organisaties een soort inwijdingsritueel
voor nieuwe leden hebben. Zo zie je maar, dat iets waar veel
mensen raar over denken, eigenlijk de normaalste zaak van
de wereld is. Overal op de wereld zijn inwijdingsrituelen, we
zijn het alleen zo gewend, dat we zelf niet meer doorhebben,
dat we het doen.
Waarom zijn zo veel mensen dan negatief over de doop?
Zoals jullie al wel gehoord zullen hebben, vinden sommige
mensen de doop minder leuk (alhoewel er elk jaar ook
studenten zijn die het daadwerkelijk tof vinden!)
De meeste verhalen komen van de buitenstaanders, die eens
langs liepen en hun ogen uitkeken. Wat zij niet weten is wat
je er voor terugkrijgt. Je wordt lid van een groep mensen, die
je het hele jaar door steunen, waar je een heel hechte band
mee krijgt. Mensen waarop je kunt bouwen. Juist door een
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doop versterk je dit effect, omdat je weet wat je ervoor hebt
moeten doen.
Hoe zou ik mijn doop omschrijven?
Ik heb er gewoon een spel van gemaakt. Ik deed of ik in
Expeditie Robinson of Fear Factor zat en toen werd de doop
opeens een stuk minder erg!
Dus denk maar zo, als je de doop aankan, dan kun je ook
meedoen met deze spelshows en andersom.
Na mijn doop heb ik een super jaar gehad als schacht met
mijn medeschachtjes, waar ik heel hecht mee werd. Alles was
dat jaar nieuw voor mij en ik was blij, dat ik een leuke
vriendengroep had, waarmee ik die ervaringen kon delen.
Na mijn schachtenjaar ging ik in het Praesidium. Ik wou graag
helpen om Lombro staande te houden. In mijn jaren als
praesidiumlid heb ik echt super veel mensen (vrienden!) van
andere verenigingen leren kennen, waarmee ik ook graag
afspreek.
Ik ben dus heel blij dat ik nu zoveel mensen heb leren
kennen, allemaal dankzij Lombrosiana, want laten we eerlijk
zijn, niemand is graag alleen! :)
Groetjes en veel leesplezier,
Ingrid Jacobs
Uw Praeses
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SCHACHTENTEMMER
DIXIT
Beste criminologen in spé

Zoals jullie wel zullen ondervinden zal jullie leven dit jaar uit
veel meer bestaan dan enkel het lichamelijk aanwezig zijn in
de les en het letterlijk vanbuiten blokken van ongetwijfeld
immens interessante literaire pareltjes die zijn ontsproten uit
de heldere en eigentijdse geest van pakweg een professor
Pauwels.
Om jullie bij te staan in de speurtocht naar de leukste en
beste geneugten die deze mooie studentenstad te bieden
heeft is Studentenvereniging Lombrosiana gecreëerd in 1957.
En toeval of niet, al 57 jaar slagen wij er in om de beste
facultaire studentenvereniging te zijn van Gent, België en
waarschijnlijk de wereld.
Daarom zijn we ook dit jaar weer op zoek naar mensen die
samen met ons de lat weer wat hoger willen leggen. De
feestjes moeten nog grootser zijn, de avonden nog
legendarischer en de leden nog sexier dan het jaar voordien.

7

Willen jullie niet verwelken van eenzaamheid achter jullie
bureau en genieten van het goddelijke gerstenat in
gezelschap van mede(criminologie)studenten? Twijfel dan
niet om jullie te laten dopen bij Lombrosiana! Aarzel niet om
iemand van ons praesidium of een van onze talloze
commilitones aan te spreken en te vragen hun ervaringen
met Dé studentenvereniging. Of mail naar
schachtentemmer@lombrosiana.be met vragen,
opmerkingen en/of suggesties.

In afwachting van de doop op 23 oktober groet ik u,

Michaël Poppe
Schachtentemmer Lombrosiana
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ACTIVITEITEN
16/10

22:00

Pere Total

Red & white party

DOOPWEEK
20/10
21/10
22/10
23/10

20:00
20:00
21:00
14:00

Pere Total
Café Amber
Café Amber
Ledeganck

Schachtenverkoop
Overpoortrolling
Schachtenclubavond
Doop

De Red & white party is het laatste introductiefeestje voor de
echt doopactiviteiten beginnen. Kom daarom dus zeker eens
af als jullie nog vragen hebben of met twijfels zitten, of als
jullie gewoon nog eens zin hebben in een feestje. We geven
ook een gratis vat, dus wees op tijd!
Inschrijven voor de doop kan door aanwezig te zijn op de
schachtenverkoop. Vergeet die avond ook zeker je geld niet.
Het bedrag dat je moet betalen is €25, maar daar heb je dan
zowel de overpoortrolling, de doop als de doopcantus mee
betaald!
Op de dag van de doop zelf is het aan te raden kleren mee te
nemen die vuil mogen worden. Neem zeker ook een trui en
eventueel een reserve t-shirt mee, het kan serieus koud
worden 's avonds!
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DOOPERVARINGEN
Zek

Tina Gabriël
Vice-praeses Lombrosiana
Ikzelf ben in m’n eerste jaar niet gedoopt, omdat ik heel
veel twijfels had en stiekem ook wel een beetje bang was.
Daarna heb ik van anderen enkel maar positieve reacties
gehoord en in het tweede jaar heb ik me dan laten
overhalen. Ik ga niet liegen en zeggen dat het de leukste
dag van je leven wordt, want het is en blijft een doop. Maar
die ene dag weegt niet op tegen de ontzettend zalige jaren
die daarna gevolgd zijn. Ik heb er heel veel vrienden aan
over gehouden, en nog betere herinneringen en een lief (of
dit laatste positief is, laat ik liever in het midden ;)). Het
enige waar ik nu nog spijt van heb, is dat ik me niet in m’n
1ste jaar heb laten dopen.
When in doubt, go DOOP!

Michaël Poppe
Schachtentemmer Lombrosiana
In m’n 1ste jaar Gent had ik een negatief beeld van
studentenclubs. Ik dacht dat het allemaal arrogante zakken
waren die enkel vrienden waren omdat ze elkaar alleen
maar zagen als ze zat waren. Tot ik iemand leerde kennen
van Lombrosiana en meegegaan ben naar een feestje.
En ik was al snel overtuigd, er waren veel lekkere wijven,
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goeie en goedkope drank en de gasten waren veel
sympathieker dan ik voor mogelijk achtte. Ik heb me dan
uiteindelijk zelfs laten dopen. De beste dag van m’n leven
was het niet, maar de beste ervaring van m’n leven was het
zeker wel.
De legendarische feestjes zijn gevolgd in overvloed, de drank
bleef goedkoop en de vrouwen bleven heet. Uiteindelijk is
één van die vrouwen zelfs voor mij gevallen.
Wees dapper, neem risico’s, want uiteindelijk kan niemand
je ervaringen en herinneringen afnemen!

Jackie Ceulenaere
Penning/Cursus
Voor ik naar Gent kwam had ik een heel erg groot
vooroordeel tegen studentenverenigingen, zo het stereotype
beeld van alcohol, feesten, een bende zwijnen, ... Echter
leerde ik toen de huidige praesidiumleden kennen en dat
waren zo een geestige mensen! En toen een paar dagen
voor de doop liet ik me uiteindelijk overtuigen om het toch
eens te proberen. De doop zelf was een hele vuile boel
(letterlijk) maar al bij al was het eigenlijk nog wel leuk, te
vergelijken met een doop in de chiro/scouts/... De mensen
die ik toen leerde kennen zijn allemaal nog super goeie
vrienden en ik zou het hele jaar als 'schacht' inclusief de
doop direct opnieuw doen!
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Laetitia Lurquin
PR
Laat je zeker dopen bij Lombrosiana. Het is echt een
aanrader. Ik heb een zalig schachtenjaar achter de rug en
super leuke herinneringen. Ik heb mij op elke activiteit
geamuseerd en ik heb super toffe mensen leren kennen. Het
is absoluut de moeite waard om je te laten dopen.
Bovendien heb je later wat te vertellen over je studententijd
dus geniet er 100% van!
Joachim De Loof
Cultuur
Dopen is tof, dit is toch wel één van de dingen die me het
meest bijgebleven is. De week op voorhand had ik maar
beslist om mij te laten dopen en heb tot op de dag van
vandaag geen spijt van die beslissing. Tijdens de doop
waren er wel van die momenten waarbij ik me afvroeg
waarmee ik bezig was, maar toen ik uiteindelijk mijn lintje
kreeg, voelde ik mij toch enorm fier dat ik de doop tot een
goed einde gebracht had. De doop is echt een ervaring om
nooit meer te vergeten en met de mensen waarmee je
gedoopt bent heb je toch wel een zeer speciale band.
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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 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 Ingrid Jacobs.
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
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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 uitdrinken
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.
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 37 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
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opgelegd door de praeses. Hieronder vindt je een overzicht
van de straffen.
Ad schoendum: is een ad fundum die uit een schoen
gedronken wordt
Helikopter: gebeurt per 2, de ene neemt de andere
horizontaal op zijn schouders en draait terwijl de persoon die
wordt opgehoffen zijn pint in één keer moet leegdrinken.
Daarna wisselt men om.
Dalton: zijn vier 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: twee personen houden een derde persoon
ondersteboven vast en dan moet deze een ad fundum
drinken terwijl hij ondersteboven hangt.
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.
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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!
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! “
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CLUBLIED
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!
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