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VOORWOORD
Lieve criminologiestudenten,
Wat gaat de tijd toch snel voorbij! We zitten al over de helft van het
eerste semester. De examens komen al in zicht. Maar niet getreurd,
de komende weken zorgen wij van Lombrosiana er voor dat jullie
sociale leventje niet hoeft te verdwijnen, zo met die examens in het
vooruitzicht. Met de fantastische activiteiten die nog in aantocht
zijn, zullen jullie zeker genoeg energie opdoen om door die barre
examenperiode te geraken.
Maar in dit schavotje zullen jullie vanaf nu niets meer hoeven te
lezen over de examens die in aantocht zijn! Wees gerust! We willen
jullie gewoon een beetje op de hoogte brengen van de verschillende
activiteiten die al gepasseerd zijn, en diegene die nog moeten
komen.
Velen onder jullie zullen waarschijnlijk wel last hebben van zo’n
vervelende snotneus? Het is natuurlijk ook die tijd van het jaar. De
mooie zomerdagen zijn definitief voorbij, maar de winterdagen
hebben ook zo zijn charmes, toch? Neem er gerust een dekentje bij
terwijl je dit schavotje op je gemak leest!

Veel leesplezier!
Jullie scriptoren,

Sara & Liselot
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PRAESES DIXIT
Beste criminologen in spé,
Ik kan het bijna niet geloven, we zitten alweer over de helft van het
eerste semester... Time flies when you're having fun! De eerste
weken zaten zoals steeds boordevol met toffe Lombro-activiteiten.
Onze openingsfuif was dankzij jullie massale aanwezigheid een
enorm succes. Door de historische kroegentocht is jullie kennis van
de gezellige cafeetjes in het centrum van Gent (hopelijk) wat
bijgeschaafd. We hebben onze richting zo goed als mogelijk
proberen verdedigen op sportief vlak tijdens het interfacultair
toernooi. De katers van na de bierbowling en de Longdrinknight
zullen we niet snel vergeten.
We mogen bovendien maar liefst 33 nieuwe schachtjes
verwelkomen bij Lombrosiana. Ze doorstonden hun verkoop, de
doop, de doopcantus en de overpoortrolling. Deze ‘lucky few’
kunnen zich nu terecht volwaardig schacht noemen van Lombro, en
wij als praesidium zijn toch wel een mini-beetje heel trots op hen,
kneukeltje voor de schachten!
Ook de volgende weken hebben we allerlei leuke activiteiten
gepland maar vergeet niet dat het stilletjes aan toch ook tijd wordt
om eens uw boeken vast te pakken (voor diegenen die dat nog niet
reeds gedaan hebben ;)).
Hopelijk zie ik jullie op een of meerdere van
onze volgende activiteiten!
Vele groetjes,
Jullie praese,

Jackie Ceulenaere
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SCHACHTENTEMMER DIXIT
Beste schachtjes,
De doopweek is voorbij, het leed is geleden, het verdriet verdronken
en nu zijn jullie eindelijk volwaardige schachten. Om dit te vieren
organiseren wij een schachten dag voor jullie. We gaan jullie
meenemen naar de Colmar voor een dinertje met lekker eten en
drinken. Natuurlijk gaan we hier ook weer een superavond van
maken, net zoals de ontelbaar vele vorige nachten.
Nog even een klein woordje over onze LDN-party, waar de cocktails
rijkelijk vloeiden. Ik wilde gewoon melden dat ik enorm trots was op
alle poesjes, koeien, konijnen, olifanten, luipaarden en alle andere
dieren die ik die nacht heb mogen leiden naar onze ark, de Pere
Total.
Dus ik verwacht jullie allemaal donderdag op onze schachten dag,
Jullie tevreden schachtentemmer,

Vincent de Meyer
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KALENDER

NOVEMBER
DINSDAG 3/11
DONDERDAG 12/11
WOENSDAG 18/11
WOENSDAG 25/11

Longdrinknight @ Pere Total
Schachtendag
Schachtenkoning – en
koninginnen cantus
Themafeestje met
gratis vat @ Pere Total

DECEMBER
DINSDAG 1/12
MAANDAG 7/12

Shotjescluvabond @ Amber
Quiz @ Therminal

En uiteraard is er ook iedere dinsdagavond een gezellige clubavond
in ons stamcafé de Amber!

meer informatie over alle komende evenementen en activiteiten is
altijd te vinden op onze facebookpagina ‘Lombrosiana’
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STUREC
Beste mede-studenten,
Het academiejaar 2015-2016 is het eerste echte StuReC-jaar. Vorig
jaar is de StuReC opgericht (Studentenraad voor Rechten en
Criminologie), uitsluitend bestaande uit studenten Rechten en
Criminologie, met als doel aandacht te besteden aan de belangen
van de studenten en bepaalde thema’s te bespreken over onze
faculteit Rechtsgeleerdheid.
Op onze algemene vergaderingen proberen wij een aangenaam
debat te voeren en eventueel te komen tot een advies dat we
vrijblijvend kunnen doorgeven aan verschillende instanties.
Binnenkort worden jullie uitgenodigd op onze eerste algemene
vergadering. Hierop zijn alle studenten Rechten en Criminologie
uitgenodigd, omdat jullie van rechtswege lid zijn van StuReC. We
proberen ongeveer twee à drie vergaderingen per semester te
houden waarop jullie allemaal welkom zijn. Op deze vergaderingen
zijn enkel studenten aanwezig en voordien kunnen jullie
agendapunten doorsturen.
Heb je al ideeën? Stuur dan zeker een mail naar onze secretaris
Dylan (Dylan.Couck@UGent.be)
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Het dagelijks bestuur voor het academiejaar 2015-2016 zal bestaan
uit:








Voorzitter: Marie DeCock (1ste master Rechten) –
Marie.DeCock@UGent.be
Ondervoorzitter: Sofiya Melnitchenko (1ste master Rechten)
– Sofiya.Melnitchenko@UGent.be
Penningmeester en secretaris: Dylan Couck (2e bachelor
Rechten) – Dylan.Couck@UGent.be
Communicatieverantwoordelijke: Vincent Chu (2e bachelor
Rechten) - Jia.Chu@UGent.be
Verbindingspersoon Lombrosiana: Lynn Dobbelaer (2e
bachelor Criminologie) - vice@lombrosiana.be
Verbindingspersoon VRG: Pieterjan Vanfleteren (2e master
Rechten) - Pieterjan.Vanfleteren@UGent.be
Namens het
hele StuReCteam wensen
wij jullie
alvast veel
plezier bij het
begin van het
academiejaar
en hopelijk
tot gauw!

(v.l.n.r.: Lynn, Sofiya, Marie, Dylan, Vincent).
StuReC
Voor studenten, door studenten
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DOPEN WAS FIJN!
Er waren eens 33 dappere mannen en vrouwen die al hun moed bij
elkaar raapten en besloten om zich te laten dopen bij Lombrosiana…
Nadat ze op maandagavond door hun mooie dans -, zang – en
verteltalenten (lees: de belofte om eens te komen koken of
afwassen) verkocht werden voor vele centjes, waren ze allemaal
voorzien van een lieve meter of peter. Zij beloofden op hun beurt
om gans het jaar over hun teerbeminde schachtjes te waken. Deze
plicht konden ze de dag nadien al direct uitoefenen. Dankzij hun
lieve peters en meters kregen onze eerstejaars tijdens hun doop
namelijk af en toe eens een snoepje in hun mond in plaats van een
stukje look!
Het doopcomité had slechts 1 namiddag nodig om er voor te zorgen
dat de schachten nog wekenlang overheerlijk zullen ruiken, iedere
keer hun haar opnieuw nat wordt. Dat is niet het enige dat de
schachtjes aan hun doop hebben overgehouden: ze hebben nu ook
allemaal een eigen rood en wit lint, dat ze met een grote glimlach
op hun gezicht in ontvangst namen op het einde van de doop, en
sindsdien met veel trots dragen. Het belangrijkste van alles echter,
is dat ze er allemaal 32 nieuwe, beste vrienden aan hebben
overgehouden! Ik heb nog niet de kans gehad om het hen allemaal
persoonlijk te vragen, maar als ik zie hoe voltallig ze allemaal naar
de verschillende activiteiten komen en hoe enthousiast ze zijn over
de rest van dit jaar te samen, durf ik toch op het leven van onze
schachtentemmer te zweren dat niemand spijt heeft gehad van zijn
beslissing om zich te laten dopen. Want DOPEN IS FIJN!
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LIEFSTE PETER EN METER
Een week nadat onze schachtjes een voor een naar voor waren
gekomen om te tonen wat ze te bieden hadden aan hun
toekomstige peters en meters, stonden ze daar weer. Helemaal
alleen, voor een ganse bende koekeloerende commilitonen en
praesidiumleden. De omstandigheden waren wel een beetje anders
deze keer. Onze eerstejaars waren ondertussen al verkocht,
gedoopt en schachtjes van Lombrosiana geworden! En om hun
meters en peters te bedanken dat ze hen hadden bijgestaan bij al
deze dingen brachten ze nu een gedichtje naar voor.

van Katrijn - voor Tycho
Jij goddelijke verschijning,
Jij heetgebakerd ding
Jij man van je woord,
Jij met je humor lichtelijk gestoord
Jij allemans vriend,
Dankzij wie ik mijn lintje heb verdiend
Nu even serieus,
Ik wil eigenlijk maar één ding kwijt,
Want het is gewoon een feit
Tycho Parys:
Ge zijt echt wijs!
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van Tabitha – voor Jackie

ODE AAN JACKIE
Hé Jackie, ja jij daar!
Jij, met het lange zwarte haar
Jij, met de lieve bruine ogen en de warme hese stem
Staat vanboven de contactlijst van mijne gsm
Dit jaar met Jackie als mijn meter,
kan het zeker niet meer beter
nooit had ik dit verwacht
maar Ik ben met trots en eer jouw schacht
Cantussen maak jij toch zo tof,
Voor jou heb ik alleen maar lof
Voor de functie van Praeses ben jij geboren
Je hebt aan Lombro trouw gezworen
Je draagt dat lintje altijd met flair
In de Delta, de amber en in de Pere
Je hebt zoveel verantwoordelijkheidszin
The looks, the brains, where do i begin?
Ik ken je nu misschien nog niet zo goed
Maar heb bewondering voor jouw moed
Ik heb ook niets dan liefde voor jou
Jackie da‘s een topmadame, oprecht een wauw!
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van Bo – voor Irina

Allerliefste Irina, beste meter
Eerst zat ik verstrikt in de klauwen van een peter
Maar die kan nog aardig wat leren van mijn nieuwe meter
Mijn redster in nood
Met een pizza heel groot
Die mij met veel liefde heeft gedoopt
En ookal wou ik er soms liever opgeven
Toch bleef jij mij moed geven
'Niet plooien, ge zijt nu al zo ver gekomen',
mochten we al na een uurtje horen
Drinkt e bitje woater en eet zere een snoeptje
Of eje liever een augurk in uw poeptje
E bitje kaneel en lekkerkoek met e vistje
Bakken look en schachtenpap dat als een engeltje op je tong piste
Nu we trotse dragers van dat rood en dat wit zijn,
kunnen we met volle overtuiging zeggen: Dopen is fijn
Liefste Irina, liefste meter
Jou zal ik niet vervangen voor een peter
De juiste keuze heb je zeker gemaakt
En vanaf nu sta ook ik voor jou altijd paraat
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van Maite – voor Shana, Axelle en Bram

Liefste meters en peter,
Er wordt nu verwacht
Dat er door mij voor jullie een gedicht wordt gebracht.
Met dit gedicht is mijn doel
Te zeggen precies wat ik voel.
De doop vond ik echt niet fijn
Ik stonk, en de dag erna deden al mijn spieren pijn
De enige lichtpuntjes van die lange dag
Waren jullie met jullie prachtige glimlach.
Een snoepje hier, een drankje daar
Vanaf toen wist ik het: wij zijn gewoon gemaakt voor elkaar
Om vrienden te worden voor het leven
Ze ma zeker da wij samen nog veel gaan beleven.
Maar ik meen het echt, ik ben heel blij dat jullie mij hebben gekocht
Want nu ben ik zeker van een schitterend jaar in aantocht!
Xxxxxx!
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van Silke – voor Arne en Miquel

Arne,
Als peter zijt gij dik oké,
Dus kleurt gij uw haar met mij mee?
Ik leerde u kennen op de crimi fuif,
met uw wannabe kuif.
Merci voor de haribo kikkers op den doop,
thad uiteindelijk nog een goede afloop.
Miguel,
Mijn dookleding hield ge even bij,
De geur daarvan, schept nen band tussen u & mij.
Merci voor de redbull & het bier,
dat zorgde toch voor nog een beetje plezier.
Speciale mensen kent ge wel,
maar gij zijt toch het grootste fotomodel.
Met jullie als peters ben ik wel content,
Beschouw dat maar als een compliment.
Kheb wel zin in dees jaar,
Maak het mij alstublieft niet te zwaar.
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van Bram – voor Liselot, Valentine, Emma en Aäron

Mijn eerste meter heet Liselot,
vraag maar aan Vinnie, ze is zeker geen pot.
Oh my darling, oh my darling, oh my darling Valmentine!
Of ging het nu over een mijner en zijn dochter clementine?
Mijn laatste meter heet Emma,
het rijmen wordt nu echt moeilijk, ik sta hier bijna voor een dilemma.
Aäron is de broer van mozes,
oh dat is niet waar, ik heb gewoon weer last van mijn psychoses.
Dit waren mijn meters en peter,
oef nu gaat ie wel omhoog mijn bloeddrukmeter.
Maar ik blijf rijmen en dichten,
zonder mijn gat op te lichten.
Onlangs gaf ik jullie een mooie fles,
zorgen jullie vanavond voor een logeeradres?
Bon, de secondenteller tikt bijna 106,
ik wou gewoon nog zeggen, door jullie is schacht zijn, een niet al te
serieus aanpassingsproces.
Een dikke zoen van jullie kapoen,
Bram Taelman, 27 oktober 2015
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KROEGENTOCHT
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SCHACHTENACTIVITEITEN
Om de fantastische schachtjes die we dit jaar hebben een beetje te
verwennen, organiseren we ook dit jaar een Schachtendag!
Deze zal doorgaan op donderdag 12 november. De schachtjes gaan
op het einde van de dag allemaal samen met hun meters en peters
op restaurant om eens lekker veel te eten en te drinken. En het zou
natuurlijk geen Lombro activiteit zijn als we daarna niet allemaal
samen naar de Pere zouden gaan!

zich
amuseren
doen ze
sowieso!
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Daarnaast organiseren we op woensdag 18 november de

Schachten koning – en koninginnen cantus! Daar
zullen de schachten zich allemaal mogen bewijzen in hun bierdrinken en adjes-nemen kunsten. Wanneer iedereen, op 1 jongen
en 1 meisje na, gesneuveld zijn, zijn onze schachten koning – en
koningin van 2015-2016 bekend! Het zal spannend worden, want
drinken kunnen ze allemaal wel!
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LOMBRO QUIZT
Dag iedereen,
Door het vele drinken in Gent, zou men wel al eens 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!
Wij, Cultuur van Lombrosiana, hebben voor jullie een quiz gemaakt!
Deze zal doorgaan op maandag 7 december om 20u in de
Therminal.

een
sfeerbeeld
van vorig
jaar

Jullie kunnen jullie inschrijven voor de quiz door een mail te sturen
naar cultuur@lombrosiana.be . Daarin moeten jullie de namen van
alle groepsleden (maximum 5) en de groepsnaam vermelden.
Vele groetjes,
jullie cultuurpraesessen,

Shana & Axelle
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SPORTACTIVITEITEN
Beste sportievelingen,
Velen onder jullie hebben (hopelijk) al de boeken open geslagen,
hierdoor worden jullie hoogstwaarschijnlijk wat moe. Sporten is
hiervoor dé ultieme manier om terug wat energie te krijgen.
Zoals elk jaar organiseert het FK de fameuze interfacultaire
kampioenschappen (IFK). En ook dit jaar gaat onze faculteit der
criminologen weer volop voor de overwinning.
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Hiervoor hebben wij natuurlijk talenten nodig. Beschik jij over een
volleybal-, basketbal- en/of minivoetbaltalent? Dan zijn wij,
sportpraesessen van Lombrosiana, op zoek naar jou!
Dit is de lijst met de kampioenschappen waaraan wij deelnemen:
- Maandag 9 november : VOLLEYBAL DAMES (19u)
- Maandag 16 november : VOLLEYBAL HEREN (19u)
- Woensdag 18 november : MINIVOETBAL DAMES (19u)
- Woensdag 25 november : MINIVOETBAL HEREN (19u)
- Maandag 30 november : MINIVOETBAL HEREN (20u)
- Maandag 7 december : BASKETBAL HEREN (19u)
De uren zijn voorlopig en kunnen dus nog wijzigen. Indien jij denkt
dat je een meerwaarde bent voor ons team en misschien wel de
kans op overwinning vergroot, aarzel dan niet om ons te
contacteren!!
Je kan ons contacteren via onze facebookgroep “SPORT LOMBRO”
of via privébericht of via sms : 0471/443646.
Hopelijk ben jij het talent waar we naar op zoek zijn !
Sportieve groetjes

Bram & Sara
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SKIREIS
Beste sportievelingen,
Elk jaar bieden we jullie een skireis aan en dat is ook dit jaar niet
anders! Deze gaat door tijdens de lesvrije week, van 29 januari tot 7
februari, ideaal om na een zware blokperiode op een sportieve
manier te ontspannen!
Iedereen is welkom om samen met ons de beste wintervakantie ooit
te beleven! Ook niet criminologie-studenten kunnen mee op reis,
dus aarzel niet en vraag al je vrienden mee.
Voor de prijs van €415 krijg je:
 Busvervoer (heen en terug)
 Een skipas voor 6 dagen
 Je verblijf
 Free drinks!
 En uiteraard heel veel fun!!!
Wij beloven jullie een onvergetelijke week vol sneeuwplezier met
z’n allen in de Franse Alpen, want daar is waar onze skireis
doorgaat: in Flaine.
Je kan je inschrijven via de link die te vinden is op het facebook
evenement “Skireis Lombrosiana”. Vergeet alvast je goed humeur
niet want dit wordt de skireis van je leven!
Hopelijk tot in de Franse Alpen!
Sportieve groetjes
Jullie sportpraesessen

Bram & Sara
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TIJDVERDRIJF
Raadsels
1. Een hele zware grote griezel en twee kleine griezels willen
naar de overkant van een rivier varen maar het bootje dat
ze hebben, kan of alleen de grote griezel of alleen de twee
kleinere overvaren. Hoe kunnen ze toch alledrie de overkant
bereiken?
2. Wiens leven hangt altijd aan een zijden draadje?
3. Barkeeper Barrie Booze van bar de Booze Griezel, wil
precies 4 liter slijmslakkenslijm afmeten uit een enorm vat.
Dit is voor zijn beruchte slijmerige "Wacht-maar-tot-jeweer-wakker-wordt"-cocktail. Als je tenminste ooit nog
wakker wordt na zo'n cocktailtje... Maar Barrie heeft alleen
twee emmers waar respectievelijk 7 liter en 10 liter in kan.
Hoe kan Barrie nu precies 4 liter afmeten met behulp van
die twee emmers?
4. Wat moet een skelet op café bestellen?
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Sudoku
1.
2.
3.

In elke rij moeten alle cijfers van 1 tot 9 worden ingevuld.
In elke kolom alle cijfers van 1 tot 9 worden ingevuld.
In elke vlak moeten alle cijfers van 1 tot 9 worden ingevuld.
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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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OPLOSSINGEN TIJDVERDRIJF
Oplossingen raadsels
1. De twee kleine griezels steken eerst samen de rivier over.
De eerste kleine griezel stapt uit, de tweede vaart terug
naar de grote griezel.
De tweede griezel die terug was gevaren stapt uit en de
grote griezel stapt dan in en steekt alleen de rivier over.
De eerste kleine griezel die al aan de overkant was, stapt
vervolgens in het bootje en keert weer terug. De grote
griezel blijft alleen aan de overkant.
Daarna kunnen de twee kleine griezeltjes samen opnieuw
oversteken en zijn alledrie eindelijk over!
2. Dat van een spin.
3. Barrie schenkt eerst de emmer van 7 liter helemaal vol. En
giet dit vervolgens weer leeg in de emmer waar 10 liter in
past. Vervolgens giet hij opnieuw de 7 liter emmer vol en
giet deze weer voorzichtig leeg in de emmer van 10 liter.
Hier zit al 7 liter in, dus daar past nog 10-7 = 3 liter in. Als
deze tot het randje toe vol zit, houdt Barrie op met gieten
en houdt zo 7-3 = 4 liter over in het 7 liter emmertje.
4. Een pint en een dweil.
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Oplossing Sudoku
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