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VOORWOORD
Beste lezers
Het academiejaar zit alweer bijna op de helft. De eerste pennen
zijn leeggeschreven, die aanvankelijk maagdelijk witte cursus
begint inmiddels eerder op een kleurboek te lijken en het
openbaar vervoer is naar goede gewoonte al meermaals
vervloekt. Gelukkig waren er de afgelopen tijd ook genoeg
legendarische feestjes en zotte activiteiten om alle zorgen te
vergeten!
De vorige editie van 't schavotje was volledig gewijd aan de
doopweek, waarin enkele leden van het praesidium hun
ervaringen met de doop deelden. Ook deze keer laten we de
schachtentemmer en drie van onze schachtjes aan het woord
over de doop, aangezien deze bij hen nog vers in het geheugen
zit. We kunnen overigens trots meedelen dat 27 schachten het
einde van de doop gehaald hebben!
De examens zitten er nu jammer genoeg ook aan te komen, en
omdat we merken dat nog niet iedereen de weg heeft gevonden
naar onze website willen we daar de aandacht even op vestigen.
Onze website is namelijk niet alleen handig om de activiteiten op
te volgen, het is ook een serieuze hulp bij het studeren. Later in
dit schavotje meer daarover!
In ieder geval veel succes met de examens, en tot het tweede
semester!
Lynn Dobbelaer,
Scriptor Lombrosiana 2014-2015
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PRAESES DIXIT
Beste studenten,
Het academiejaar gaat echt veel te snel. Binnen een paar
weken is het al kerst (met grote tussenhaakjes) "vakantie"...
Want de examens komen eraan! Begin zeker op tijd met
leren, want de universiteit is zeker niet te onderschatten. Op
onze site staan voor elk vak de nodige studietips, dus maak
daar zeker gebruik van! Je kan ook je medestudenten helpen
door bijvoorbeeld zelf een samenvatting op onze site te
posten! Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen. Er zijn
nog een paar toffe weken waarbij we zeker nog niet moeten
stressen! In die laatste dagen voordat de blok echt begint,
moeten we juist nog genieten van alle leuke momenten met
onze vrienden, dus verdeel je tijd goed en vooral wijs! Wil je
toch je criminologische kennis al eens testen? Doe dan zeker
mee met onze quiz op 1 december!
Groetjes en alvast veel succes met blokken!
Ingrid Jacobs
Praeses Lombrosiana 2014-2015
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ACTIVITEITEN
1/12

20:00

Lombro Quiz Night

2/12

21:00

Sinterklaas cocktail
clubavond
Lombro @ massacantus

10/12 18:00
30/1 - 8/2

Skireis

Therminal
podiumzaal
Café De
Amber
Sintpietersplein
Valmeinier

Door het vele drinken in Gent zou men al weleens kunnen
denken dat onze hersencellen aangetast zijn. Nu krijg je de
kans om te bewijzen dat je toch wat grijze massa in je hoofd
hebt zitten, want 1 december organiseert Lombrosiana een
quiz! Deelnemende groepjes bestaan uit maximaal 5 leden en
de inschrijvingsprijs bedraagt slechts 2 euro per persoon. Er
zijn uiteraard ook dit jaar weer awesome prijzen te winnen,
dus schrijf je snel in met je groepje door een mailtje te sturen
met de namen van je teamgenoten naar
cultuur@lombrosiana.be.
De dag erna is er naar goede gewoonte om 21:00 clubavond
in café de Amber, maar deze keer is het niet zomaar een
clubavond. De sint komt namelijk langs! Aangezien we
allemaal crimineel braaf zijn geweest dit jaar, trakteert hij ons
op 4 cocktails aan de prijs van €10, en hij heeft natuurlijk ook
de traditionele lekkernijen bij. Massaal afkomen is dus de
boodschap!
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DOOP
23 oktober 2014, is de dag waarop 27 mensen hun leven
voorgoed veranderde.
Voor velen van jullie was het maar een doordeweekse dag,
maar voor die mensen is het de meest memorabele dag van
hun nog prille leven.
Het is de dag dat ze officieel lid werden van de mooiste
familie van het land: Lombrosiana.
Om 14u die dag begon de doop, en telkens ik keek naar de
mensen die bleven toestromen om deel te nemen aan onze
doop keek ik naar de ogen, ze begonnen die dag allemaal met
een glimlach, maar bij sommigen zag ik toch ook de
nervositeit, de angst en de twijfel.
Vol goede moed begonnen ze die dag en hoewel er hier en
daar een traantje is weggepinkt en hier en daar wel eens iets
geproefd werd wat men nog nooit had gegeten, heeft
iedereen de doop overleefd. Om te zeggen dat het voor hen
de meest fijne dag van hun leven was, dat zou een leugen
zijn. Als ik echter zeg dat het de meest fenomenale dag was,
vol leuke en minder leuke herinneren, waar vriendschappen
zijn gesmeed, seksstandjes zijn uitgeprobeerd en een arsenaal
aan unieke ervaringen de revue is gepasseerd dan denk ik dat
voor iedereen die dag aanwezig was, het voor herhaling
vatbaar was. Maar ik denk dat ze het volgend jaar liever langs
de andere kant meemaken.
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Ikzelf, als schachtentemmer van Lombrosiana, kan niet anders
dan trots zijn op die 27mensen die iets na middernacht hun
lint in ontvangst mochten nemen. Ik ben niet alleen fier
omdat ze de doop hebben overleefd, maar ook fier, omdat ze
telkens weer opnieuw voor leuke momenten zorgen,
boeiende verhalen en hilarische blunders met hier en daar
een teleurstellend moment.
23 oktober 2014, voor velen van jullie een doordeweekse
dag, voor mij DE dag van 2014.
-Michaël Poppe, schachtentemmer
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Dopen dopen dopen,
Weken zit je er over na te denken en je zenuwen te slopen. Je
moet snel een beslissing maken, doe ik het wel, doe ik het
niet, zal ik het mij later bekopen?
Stop met die zenuwen te slopen! Dopen, dat is bij
Lombrosiana een ervaring om U tegen te zeggen! Geweldige
dagen, waanzinnige herinneringen, vele nieuwe
vriendschappen, Het is nog zo erg niet als ze zeggen.
Dopen wordt verstandig gedaan, dus geen schrik hebben dat
je je mensenrechten moet afstaan.
Denk niet teveel, doe het gewoon, ik verzeker u, dat rood en
wit lintje dat staat u schoon.
-Sam Claerhout-Moria, schacht nummer 10
'Je laten dopen is gewoon echt dope!’. De dag waarop ik
kennis heb gemaakt met allerlei nieuwe ervaringen en zeer
speciale voedselcombinaties (die mijn smaakpapillen nu nog
proberen te ontcijferen) staat in mijn geheugen gegrift. Het
was natuurlijk geen dag van rozengeur (dat absoluut niet!) en
maneschijn maar ik heb de doop gezien als een ervaring
waarbij ik mijn grenzen leerde verleggen en zag hoe ver ik kon
gaan. Achteraf gezien was het eigenlijk een bangelijke
ervaring die ik voor geen goud van de wereld had willen
missen (anders had ik nooit écht geweten of de reclame van
vanish waar was). Je moet je echt niet laten weerhouden
door alle horrorverhalen waarmee de mensen jou proberen
af te schrikken. Want wat jou te wachten staat na de doop is
gewoonweg super. Je leert zo veel leuke nieuwe mensen
kennen, je beleeft echt de geweldigste avonden ooit en al de
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goeie tijden die ik tot nu toe heb beleefd, heb ik te danken
aan het feit dat ik mij toch heb laten dopen. Dus kom uit die
kast, verman of vervrouw jezelf en laat je dopen!
-Axelle Rens

Door slechte ervaringen met een vorige studentenclub had ik
mij voorgenomen mij niet meer te laten dopen, maar dat was
buiten Lombrosiana gerekend :)
Voor mij begon het allemaal bij de introductiedag van
criminologie, toen ik meteen al werd opgenomen in
Lombrosiana. Meteen klikte het. Vanaf dat moment ben ik
mijn mening stilletjes aan beginnen herzien over
studentenclubs. Na enkele activiteiten van Lombro, werd die
band met hen en met de andere potentiële medeschachten
alleen maar sterker en sterker. Met als gevolg, de doop.
Ik heb me super geamuseerd tijdens deze doopweek, ookal
was de echte doop op de moment zelf niet zo erg plezierig.
Maar achteraf gezien was het al bij al helemaal niet zo erg en
ben ik enorm blij dat ik me toch heb laten dopen. Ik heb er
door de doop vrienden voor het leven bij. En tegen alle
nieuwe potentiële schachtjes kan ik alleen nog maar zeggen:
"Laat jullie allemaal dopen want die activiteiten en geweldige
feestjes in de Père Total willen jullie echt niet missen!"
-Charlotte Mertens
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SPORT
Hey sportievelingen!

Allereerst willen wij graag alle mensen bedanken die tot
hiertoe Lombrosiana vertegenwoordigd hebben op het IFT.
We hebben dan misschien wel geen plaats op het podium
kunnen bemachtigen, maar we hebben iedereen wel laten
zien dat de crimi’s kunnen sporten en dat we daar dan nog
eens goed in zijn ook!
Daarnaast zijn er ook al enkele IFK’s doorgegaan, waaronder
deze van judo en tafeltennis. Wat deze laatste betreft,
kunnen we met trots meedelen dat onze praeses Ingrid,
Lombro’s eerste gouden medaille heeft binnengehaald! Onze
feest-praeses Irina deed het dan weer uitstekend bij judo en
behaalde de derde plaats.
De komende dagen en weken worden er nog heel wat
tornooien in verschillende disciplines georganiseerd, dus hou
zeker onze sportpagina op Facebook in het oog. Aan al
diegenen die twijfelen om een keer deel te nemen aan zo een
tornooi kan ik alleen maar zeggen: stop met twijfelen en doe
gewoon mee!
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En dan nog iets over onze fantastische SKIREIS!!! Afgelopen
weken hebben wij vaak gemerkt dat er heel wat mensen mee
willen gaan, maar toch twijfelen. Redenen van die twijfels: “er
gaat niemand mee die ik echt goed ken”, “ik kan niet
skiën/snowboarden”, “ik heb geen materiaal”,… Allemaal
twijfels die wij zo kunnen ombuigen naar redenen om zeker
mee te gaan. Eerst en vooral: op zo een skireis leer je
onmiddellijk mensen kennen, je zit er namelijk een hele nacht
samen mee op de bus en iedereen gaat uiteindelijk mee om
vrienden te maken! Ten tweede: je bent nooit te oud om te
leren skiën/snowboarden! Je kan bij de inschrijvingen steeds
kiezen om in de voormiddag telkens les te krijgen van ervaren
instructeurs. Dat je niet over ski’s, een snowboard of boots
beschikt, is zeker ook geen enkel probleem aangezien je deze
kan huren (deze optie aanvinken wanneer je je inschrijft en
bij aankomst staat je materiaal klaar).
Nog steeds niet overtuigd, dan zullen de vele après-ski’s,
leuke mensen, gezelligheid, tal van randactiviteiten… je daar
ter plaatse wel kunnen overtuigen! Dus: INSCHRIJVEN IS DE
BOODSCHAP!

Sportieve groetjes,
Valérie en Arno !
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LOMBROSIANA.BE
Zoals al vermeld in het voorwoord is onze website
(http://www.lombrosiana.be/) een paradijs voor de
studerende criminoloog!
Om de samenvatting en dergelijke
te kunnen bekijken moet je je eerst
inloggen. Dit kan je doen door aan
de rechterkant login (ugent) te
kiezen. Je wordt dan doorverwezen
naar de loginpagina van ugent zelf,
waar je kan inloggen met je CAS, dit
zijn dezelfde gegevens waarmee je
inlogt op minerva.

Vervolgens heb je toegang tot alle
documenten op de website! Onder
"studie" vind je alle samenvattingen.
Ze zijn gesorteerd per jaar, vervolgens
alfabetisch per vak. Er is ook gewerkt
met een ratingsysteem, zo kan je zien
welke samenvattingen over het
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algemeen als goed beoordeeld worden. Let zeker ook op de
datum waarop de samenvattingen geüpload zijn!
Samenvattingen uit 2010 zijn niet altijd meer van toepassing
door bijvoorbeeld nieuwe boeken of zelfs een nieuwe prof.
De makkelijkste manier om op het forum te geraken is je via
facebook inloggen. Als het de eerste keer is dat je het forum
bezoekt zal je je stamnummer moeten invoeren, die vind je
links onderaan je studentenkaart.

Als er toch nog problemen zouden zijn om op het forum te
geraken kun je steeds hulp vragen in de groepen op facebook
van de opleiding (1e BACH criminologie en dergelijke). Vaak
kunnen medestudenten helpen, maar ook de leden van het
praesidium en dus uiteraard ook de webmaster zijn actief in
deze groepen. Degenen die geen facebook hebben kunnen bij
problemen een mailtje sturen naar web@lombrosiana.be .
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SUDOKU
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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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FOTO'S
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01/12 – 19/12:
Gratis small ijsje twv € 1,80 bij aankoop van een pasta bolognaise of vegetarisch
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Gelieve niet op de openbare weg te gooien
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