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Lieve criminoloogjes, 

 

Het tweede semester is al voor de helft gepasseerd en de 

paasvakantie zit er op, dus het moment om met volle teugen van 

uw laatste vrije weken te genieten is aangebroken!  

 

Lombrosiana heeft dit jaar al vele activiteiten en feestjes 

georganiseerd, maar het grootste en beste van al moet nog komen 

namelijk onze vooruitfuif Sexual Deviation Night! In het geval dat je 

hier nog niet van hebt gehoord, wil ik in de eerste plaats zeggen: 

shame on you! In de tweede plaats wil ik u laten weten dat je aan 

het goede adres bent om er meer over te weten te komen. Dit 

Schavotje zal de SDN leken onder jullie ook de SDN kriebel te 

pakken doen krijgen! 

 

Met het einde van het schooljaar in zicht komt ook het einde van 

het schachtenjaar er aan voor onze grote bende dolenthousiaste 

eerstejaars. De schachten hebben dit jaar echt wel hun beste 

beentje voor gezet en verdienen daarvoor een welverdiende 

proficiat! 

  

   VOORWOORD 
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Nu rest hun enkel nog het overleven van de ontgroening en dan 

kunnen ze aan een mooi nieuw hoofdstuk als commilitoon of 

praesidiumlid beginnen. 

 

Jammergenoeg wil het feit dat het einde van het schooljaar nadert 

ook zeggen dat de examens weer dichterbij komen. Maar weet je 

wat, dat zijn zorgen voor later, en er zal verder met geen woord 

meer over worden gerept! Want na regen komt zonneschijn en ik 

hoop dat iedereen al beestige vakantieplannen heeft om naar uit te 

kijken en af te tellen. 

 

Tenslotte wil ik jullie, criminologiestudenten, van harte bedanken 

voor het lezen van de Schavotjes dit jaar! In het bijzonder wil ik mijn 

medescriptor Sara bedanken voor al haar hulp bij de voorbije 

boekjes en Graziana en Cindy voor hun hulp bij dit allerlaatste 

Schavotje. 

 

Ik wens jullie veel plezier met het lezen van dit laatste Schavotje! 

 

 

 

Jullie scriptor, 

Liselot  
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Beste criminologen in spé, 

 

Het academiejaar zit er alweer bijna op en dit wil zeggen dat het 

binnenkort tijd is voor heel wat belangrijke gebeurtenissen. Onze 

schachtjes zullen volwaardig commilitoon (of sommigen misschien 

zelf praesidiumlid) worden, een nieuw praesidium wordt verkozen 

en jammergenoeg zullen wij ook allemaal terug achter onze boeken 

moeten kruipen voor de komende examenperiode...  

 

Maar niet getreurd, wij proberen die laatste weken voor jullie zo 

aangenaam mogelijk te maken! 

 

Dinsdag 19 april is er onze foute party in de Pere Total, waar wij een 

gratis vat zetten voor de criminologiestudenten. 

Maandag 25 april is er de 24 uur van de Amber, waar ons geweldige 

clubcafé voor maar liefst 24 uur zal open zijn en waar er elk uur 

leuke acties zullen zijn. 

Woensdag 27 april is het dan, zoals jullie waarschijnlijk al wel 

weten, tijd voor het allergrootste feestje van dit jaar. Lombrosiana 

zal met al zijn sexiness de Vooruit inpalmen met de toch ietwat 

beruchte Sexual Deviation Night!  

   PRAESES DIXIT 
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SDN wordt sowieso een memorabel feestje, met zowel mannelijke 

als vrouwelijke strippers, een tombola waarmee je allerlei leuke 

sexspeeltjes kan winnen, een prachtige locatie en natuurlijk al die 

geweldige mensen die zullen aanwezig zijn! Voor slechts 6 euro kun 

je een ticket kopen voor dit zotte feestje en zo nog één keer goed 

uit de bol gaan voor het dan echt wel hoogtijd is om weer achter de 

boeken te kruipen en die examens tot een goed einde te brengen. 

 

Ik hoop zoals altijd op jullie massale aanwezigheid op deze laatste 

activiteiten en wil jullie alvast veel succes wensen met de blok en de 

examens! 

 

Graag wil ik jullie bij deze ook allemaal bedanken voor jullie 

aanwezigheid en enthousiasme op onze activiteiten van dit 

academiejaar. Ook het volledige praesidium wil ik bij deze nog graag 

eens extra in de bloemetjes zetten voor al hun harde werk dat ze dit 

jaar geleverd hebben, zonder jullie was dit geweldige schooljaar niet 

gelukt. Het was een waar genoegen om jullie praeses te mogen zijn! 

 

 

Vele groetjes, 

Jullie praeses, 

Jackie Ceulenaere  
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Beste schachtjes,  

 

Het einde van jullie schachtenjaar komt steeds dichter en dichter 

bij. Ik ben er zeker van dat jullie er al een fantastisch jaar hebben 

opzitten, maar jammer genoeg komt er aan alle sprookjes een 

einde. Het hele jaar door hebben jullie allerlei leuke opdrachtjes 

volbracht en zo hebben jullie jullie schachtentemmer heel blij 

gemaakt, maar nu komt de allerlaatste hindernis. Jullie 

schachtenverhaal zal eindigen met de ontgroening. Op deze dag 

zullen we een laatste maal testen of jullie wel uit het juiste 

lombrohout zijn gesneden. De ontgroening zelf zal doorgaan op 4 

mei en beginnen vanaf 14.00 uur. Na de ontgroening zijn jullie 

volwaardige leden van onze geweldige studentenclub.  

 

Ik hoop dat jullie dit jaar goed gefeest hebben, vrienden voor het 

leven hebben gemaakt en eigenlijk gewoon jullie goed geamuseerd 

hebben. Want uiteindelijk is dat voor ons het belangrijkste doel 

geweest voor jullie dit jaar.  

  

   SCHACHTENTEMMER DIXIT 
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In mijn laatste tekstje als schachtentemmer zou ik jullie ook graag 

willen bedanken voor alle zalige, geweldige en knotsgekke dingen, 

die jullie hebben uitgehaald en waarschijnlijk nog vaak in de 

toekomst zullen uithalen. Ik weet dat het nog eventjes is, maar toch 

al veel succes gewenst met jullie examens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jullie schachtentemmer, 

Vincent de Meyer 
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APRIL 

DINSDAG 19/04 Foute party & gratis vat @ Pere Total 

MAANDAG 25/04 24 uur van de Amber @ Amber 

WOENSDAG 27/04 Sexual Deviation Night @ Vooruit 

MEI 

WOENSDAG 04/05 Ontgroening en ontgroeningscantus 

DINDAG 10/05 Gratis vat @ Amber 

 

 

  

   KALENDER 
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Op 4 mei zit het schachtenjaar er op voor de 34 schachten die het 

in oktober hebben aangedurfd om zich te laten dopen bij 

Lombrosiana. Aan hun enthousiasme leek geen einde te komen 

want ze waren steeds in grote aantallen aanwezig op de 

clubavonden, cultuur en –sportactiviteiten en uiteraard ook op de 

feestjes. Blijven doorgaan tot in de vroege uurtjes en enkele liters 

drank achterover slaan leek tot hun topkwaliteiten te behoren. In 

staat zijn om rechtstreeks en rechtdoor naar kot te wandelen toch 

net iets minder. Ik denk dat ik voor het voltallige praesidium mag 

spreken en zeggen dat we enorm trots zijn op onze schachten van 

dit jaar.  

 

Het ganse jaar hebben ze kunnen bewijzen wat voor een toegewijde 

schachten ze wel niet zijn door zo veel mogelijk 

ontgroeningsopdrachten te voltooien. Nu maar hopen dat ze de 

ontgroening even goed aankunnen als dat ze een ganse nacht en 

ochtend in de Pere Total kunnen feesten! 

 

 

 

 

   SCHACHTEN 2015-2016 
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Begin maart zag de top 3 van de schachten die de meeste en 

moeilijkste ontgroeningsopdrachten hadden volbracht er als volgt 

uit: 

 

 

 

 

 

Begin april was de top 3 al een beetje veranderd en door elkaar 

geschud:  

 

 

 

 

 

 

Het belooft een spannende wedstrijd te blijven tot het einde!  
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10 maart vond de openingsfuif van het tweede semester plaats. 

De overheerlijke cocktails en longdrinks zorgden voor een 

onvergetelijke avond!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   SUSPICIOUS BUT DELICIOUS 
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Hopelijk is het jullie nog niet ontgaan, maar na een jaartje pauze, 

neemt Lombrosiana de draad terug op met het meest sexy 

Vooruitfeestje van het jaar, speciaal voor jullie 

criminologiestudenten en andere feestbeesten. Sexual Deviation 

Night is back, en jullie zullen het geweten hebben! 

 

We gaan los op beats van dj’s als Crax, Sanoj, Wolfteck en Tron 

Javolta & Samuel. Maar er is natuurlijk nog veel meer dan dat, we 

don’t do just ordinary! Verwacht je maar aan sexy acts op ons 

podium met voor elk wat wils natuurlijk ;) Bemachtig ook een lotje 

voor onze tombola en win zotte, sexy prijzen, sponsored by Pabo, 

Easytoys, W!llie en Oorgasme. And just to be safe: we will be 

showering you with free condoms. 

 

Believe the rumours, and come find out yourself! Put on your 

sexiest outfit, it’s going to be a wild one. Let’s make it legendary and 

let’s get deviant! 

 

Check zeker ook ons evenement op facebook: Sexual Deviation 

Night. 

  

   SEXUAL DEVIATION NIGHT 
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Voor Sexual Deviation Night hebben we het geluk gehad met enkele 

fantastische sponsers te mogen samenwerken. Bij deze willen we 

ook jullie laten kennismaken met hen!  

 

Pabo 

Wie aan erotiek denkt, denkt aan Pabo. 

De bekendste eroticashop is dan ook een belangrijke sponsor voor 

ons. Ze hebben verschillende shops in België en zijn uiteraard ook 

een enorm belangrijke webwinkel! Als je hier uw goesting niet vindt, 

zal je het nergens vinden ;) 

Lingerie, BDSM, seksspeeltjes, massagespulletjes en nog veel meer! 

Zelfs voor kledij, sekstips en lichaamsverzorging kan je hier terecht. 

Join the experience! Pabo zal jouw wildste fantasieën waarmaken 

en voor eindeloos veel fun zorgen!    

 

Easytoys 

Ze noemen zichzelf een speelgoedwinkel voor volwassenen en dat is 

zeker niet overdreven. 

Er is een oneindig aanbod aan speeltjes die ieders fantasie kunnen 

bekoren! Deze website biedt heel wat mogelijkheden om jezelf en 

jouw partner te verwennen. Easytoys zorgt gegarandeerd voor 

wilde momenten! Kijk zeker eens rond op 

deze site, je zal er geen spijt van krijgen!  
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W!llie.nl  

Een slogan die luidt ‘de beste in bed!’, ja, 

daar kan je moeilijk om heen! 

W!llie.nl voorziet je in alles om je seksleven een boost te geven! 

Singles, koppels, mannen, vrouwen… voor elk wat wils. Of je nu op 

zoek bent naar een verleidelijk setje lingerie of eerder houdt van 

iets kinky zoals handboeien, ze hebben het allemaal! 

Op vlak van webwinkels behoort W!llie.nl absoluut tot de top, je 

hebt er dan ook een grote variatie aan seksspeeltjes en kan er 

meteen ook een hele voorraad condooms bestellen ;) Neem zeker 

eens een kijkje op de site! 

 

Oorgasme  

Er wordt meer en meer aandacht gegeven 

aan te luide muziek die tot gehoorschade kan 

leiden.  Ook jongeren lopen enorm vaak met 

oordopjes rond op festivals en fuiven. 

Oorgasme zorgt ervoor dat ook wij jullie gratis oordopjes kunnen 

aanbieden die jullie de hele nacht kunnen beschermen. Dat Sexual 

Deviation Night tot heel wat orgasmes zal leiden, daar twijfelen wij 

niet aan ;) Dankzij Oorgasme zullen jullie ook achteraf kunnen 

nagenieten zonder irritante oorsuizingen of andere 

gehoorproblemen!  
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Mise en Place  

Ook zij zullen aanwezig zijn op SDN en ons 

team versterken! 

Mise en Place staat garant voor kwaliteitsvol werk en een 

uitstekende service. Ze bezorgen al jarenlang vele jongeren een 

superleuke studentenjob! Iedereen die bij Mise en Place gaat 

werken, krijgt een uitstekende opleiding en zal er ook zo lang 

mogelijk blijven hangen :) Ben je dus op zoek naar leuk werk om niet 

alleen een centje bij te verdienen maar ook heel wat nieuwe 

ervaringen op te doen? Dan zit je bij Mise en Place aan het juiste 

adres! Hun enthousiasme werkt aanstekelijk en zorgt voor heel veel 

sfeer! 

 

Tickets SDN 

 

De tickets kunnen jullie verkrijgen bij het praesidium van 

Lombrosiana, Pere Total, Amber, Overpoort Bowl en tijdens 

verschillende verkoopmomenten in jullie lessen  
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Raadseltjes 

1. Welke tent krijg je niet opgezet? 

2. Wat is het verschil tussen een autoband en 750 gebruikte 

condooms? 

3. Wat is het toppunt van bejaarde sex? 

4. Wat is het toppunt van seksuele vermoeidheid? 

5. Wat is het toppunt van tekortkoming? 

6. Wat is het toppunt van snelheid? 

7. Wat is het toppunt van wiskunde? 

 

Calcudoku 

 In een 4 bij 4, 5 bij 5 en 6 bij 6. Calcudoku moeten in elke rij 

en elke kolom respectievelijk de cijfers 1 tot en met 4, 1 tot 

en met 5 en 1 tot en met 6 staan. 

 Elk "hok"  heeft als aanwijzing een resultaat en een 

bewerking. Als je die bewerking op de cijfers in het hok 

toepast, dan moet dat het gegeven resultaat opleveren. 

Bijvoorbeeld: een hok met 2 vakjes en als aanwijzing "20x" 

moet de cijfers 4 en 5 hebben, omdat 4 x 5 = 20.  

   TIJDVERDRIJF 
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1.  

2.  
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3.  

4.   
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5.  

 

Tekst: Wim Gansemans en Kathleen Kets 

Melodie: The Wild Rover 

 

k 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!  

   CLUBLIED 
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Oplossingen raadseltjes 

1. De impotent.  

2. Het ene is van Good Year en het andere was een Good Year. 

3. Een gebreid condoom.  

4. Wallen onder je ballen.  

5. Met een stijve leuter tegen de muur lopen en nog je neus 

breken!!!  

6. Met zijn tweeëën de bosjes in springen en neuken en met 

zijn drieëën er uit komen. 

7. Blijven aftrekken tot je een breuk vindt.  

 

 

Oplossingen calcudoku 

1.  

 

   OPLOSSINGEN TIJDVERDRIJF 
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2.  

3.  

4.   
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