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VOORWOORD
Beste criminologen in spé
Aangezien jullie grijpen naar dit boekje, het Schavotje, ging
jullie keuze hoogstwaarschijnlijk uit naar de richting
‘Criminologie’. Spijt zal je hier echter niet van krijgen. Het is
immers één van de meest spannende richtingen die de
Universiteit Gent te bieden heeft. Toch weten sommigen
onder jullie nog niet zo goed wat ze er nu precies van moeten
verwachten. Je zal toetreden tot een wereld waarin het
bestuderen van criminaliteit en gerechtigheid prioriteit is.
Welke vakken je dit jaar zal krijgen en wat deze allemaal
inhouden, lees je wat verder. Daarnaast zal ook geschetst
worden wat je nu precies kan doen na het afsluiten van jouw
studententijd, met een diploma ‘Criminologische
wetenschappen’ onder de arm.
Ook stellen we jullie graag voor aan onze studentenvereniging
Lombrosiana. Haar leden staan in voor de talloze activiteiten
en feestjes in Overpoort, maar ze verlenen ook advies om het
studeren wat gemakkelijker te maken. Want vergeet niet: het
studentenleven bestaat niet enkel uit ‘pintelieren’.
Maar misschien eerst een beetje genieten van die
welverdiende 3 maanden vakantie.
Jullie scriptors,
Bo De Clercq & Silke Goessens
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PRAESES DIXIT
Beste studenten
Eerst en vooral wil ik jullie hartelijk welkom heten in onze
richting ‘Criminologische wetenschappen’ namens mezelf en
Lombrosiana, de studentenvereniging van Criminologie.
Hierbij bevestig ik ook onmiddellijk dat jullie wel degelijk de
juiste keuze gemaakt hebben. Het is aan mij om onze
studentenvereniging te promoten. Deze zal er immers voor
zorgen dat jullie naast al dat studeren volgend jaar, ook van
een stevige portie ontspanning kunnen genieten. Wij bieden
jullie een mooi aanbod aan activiteiten aan. Zo worden
talrijke feestjes georganiseerd, maar ook heel wat cultuur- en
sportactiviteiten zoals het politiebezoek, de legendarische
Lombro-quiz, bierbowling en verscheidene voetbal-, zwem-,
basketbal- en volleybaltoernooien. Hierbij trachten we te
bewijzen wat wij als criminologen waard zijn. Een grote
opkomst is steeds fijn, zowel wat sporters als supporters
betreft. Deelname is steeds vrijblijvend en je hoeft hiervoor
heus niet gedoopt te zijn. Daarnaast organiseren wij ook
cantussen. Deze zijn echter enkel toegankelijk voor gedoopte
leden, maar niet getreurd. Op 4 oktober organiseren wij een
eenmalige cantus voor ongedoopten, zo kunnen jullie al eens
proeven van het voor velen onder jullie nog onbekende
studentenleven.
Gedurende het hele academiejaar zal je ook heel wat nieuwe
mensen leren kennen met wie je dit alles kan beleven. De
eerste stap richting nieuwe vriendschappen kan gezet worden
op het 1ste bachelorweekend. Dit vindt plaats van 30/09 tot
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02/10. Let op, de plaatsen zijn beperkt, tijdig inschrijven is
een gouden tip. Meer uitleg vind je bij de rubriek ‘1e
Bachelorweekend’ in dit Schavotje.
Gedoopten, ongedoopten… Wat is dat nu allemaal? Wat de
kandidaten onder jullie daarvoor moeten doen en wat die
doop nu precies inhoudt, komen jullie allemaal te weten in
het volgende Schavotje, het ‘Doop-Schavotje’. Kan je echter
niet wachten? Spreek dan een van de leden van Lombrosiana
aan, zij zullen wel een tipje van de sluier willen oplichten. Ook
Schachtentemmer Cindy zal op de volgende pagina al een
beeld schetsen, zonder al te veel informatie vrij te geven.
Helaas, moet er ook gestudeerd worden. Om jullie dat wat
gemakkelijker te maken, organiseren wij een boekenverkoop
waar jullie je boeken in 1 pakket aan een lage prijs kunnen
kopen. Deze boeken bestel je via onze website
http://www.lombrosiana.be/studie-boekenverkoop.htm.
Daarnaast bieden we op onze site ook een database aan
waarin samenvattingen en examenvragen gepost worden.
Deze kunnen jullie helpen om door die moeilijke, duistere
examenperiode te komen.
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten, word dan
lid van onze facebook groep of hou onze website in de gaten.
Wij zien het jaar al helemaal zitten. Hopelijk jullie ook, tot op
een van onze activiteiten en veel succes gedurende dit
academie jaar.
Ann-Sophie Verledens
Praeses 2016-2017
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SCHACHTENTEMMER DIXIT
Lieve schachtjes in spé
Nu het middelbaar achter jullie ligt, is het tijd voor iets
nieuws! Een nieuwe start, namelijk dat van het
studentenleven. Het hoger onderwijs brengt heel wat
veranderingen met zich mee en dat is altijd spannend,
misschien zelfs een beetje eng voor jullie. Wij zullen er dan
ook alles aan doen om die overgang vlot te laten verlopen.
Studentenverenigingen garanderen plezier en vriendschap,
zoveel is zeker.
Ik kan met zekerheid zeggen dat het idee om mij te laten
dopen, de beste beslissing ooit was.
Er was niemand bij mij op school die ook Criminologie ging
studeren en om eerlijk te zijn, ik vertrok echt met een heel
bang hartje naar dat groot auditorium. En toen kwam
Lombrosiana… stuk voor stuk enthousiaste mensen die mij
met alle plezier wilden opvangen en tot nu toe nog altijd mijn
beste vrienden zijn.
Alle studenten criminologie (en vrienden) zijn uiteraard
welkom op onze activiteiten maar als je deel uitmaakt van de
schachtengroep, is alles nog veel beter. Op hele korte tijd leer
je elkaar zo goed kennen en schep je een vriendschapsband
die je nergens mee kan vergelijken!
Je steunt elkaar doorheen de doop en brengt sowieso heel
wat tijd door met elkaar.
Natuurlijk zijn er wel eens een paar lastige momenten maar
vanaf dat je dat prachtig rood-wit lintje krijgt, ben je die
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zware uurtjes onmiddellijk vergeten want je weet dat je er
zoveel voor in de plaats krijgt.
Lombrosiana heeft mij tot nu toe de beste vrienden en jaren
van mijn leven gegeven!
Daarom wil ik dat ook doorgeven aan jullie, ik wil jullie het
hele jaar door gelukkige momenten bezorgen die jullie voor
altijd zullen bijblijven.
Als jullie ervoor kiezen om samen met mij het doopavontuur
aan te gaan, dan zorg ik er persoonlijk voor dat jullie geen
spijt krijgen van die beslissing en dat we samen het maximum
halen uit het zalige studentenleven in Gent!
Tijdens de eerste weken van het academiejaar, zullen er zeker
en vast genoeg momenten zijn om kennis te maken met ons
praesidium en om te zien of jullie actief lid willen worden.
Bij vragen of twijfels, aarzel zeker niet om mij te contacteren
via Facebook of door een mailtje te sturen naar
schachtentemmer@lombrosiana.be
We kijken er alvast naar uit om jullie te leren kennen!
Studentikoze groetjes van Cindy.
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WOORDZOEKER

’T SCHAVOTJE | zomereditie | 11

KALENDER
Datum
26/09

Activiteit
Eerste les + introductie

27/09

Kroegentocht

30/09

Bachelorweekend

04/10

Introductiecantus

11/10

Clubavond

12/10

Openingsfuif der Criminologen

18/10

Clubavond + uitleg doop

24/10

Schachtenverkoop

27/10

Doop

25/10

Overpoortrolling + Gratis vat

01/11

Schachtenclubavond

03/11

Bierbowling

08/11

Longdrinknight

15/11

Clubavond

16/11

Schachtenkoning & -koningin cantus

22/11

Clubavond + gratis vat

24/11

Schachtendiner + gratis vat

29/11

Shotjes clubavond
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06/12

Sint clubavond + gratis vat

VOORSTELLING PRAESIDIUM

Zoals je hier en daar al hebt kunnen lezen, heeft ook de
richting ‘Criminologie’ een studentenvereniging. Lombrosiana
wordt ‘gerund’ door een twintigtal leden, die elk een eigen
functie bekleden en samen het praesidium vormen. Op de
volgende bladzijden zal je over hen heel wat te weten komen.
Maar natuurlijk zijn zij zo veel meer dan wat je enkel op
papier zal kunnen lezen. Wees daarom van de partij op de
onvergetelijke feestjes en op de vermoeiende, maar zeer
amusante sport- en cultuuractiviteiten.
Ook organiseren wij elke dinsdag een clubavond in café de
‘Amber’ op de Blandijnberg. De ideale gelegenheid om
banden te scheppen, vind je ook niet? Wil je alles van nog
dichterbij kunnen beleven? Overweeg het dan eens om je te
laten dopen. Eind september krijgen jullie hier meer
informatie over, maar spreek gerust eens een Lombro-lid aan,
als je echt niet zou kunnen wachten.
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Ann-Sophie Verledens
Functie: Praeses
Geboortedatum: 15 maart 1996
Hobby:
Feesten slapen en series kijken.
Favoriete cantusliedje:
Vive la companeia
Meest bijgebleven moment bij Lombrosiana/ in Overpoort:
Moeilijke vraag want veel dingen zijn nogal wat vaag. Maar
als ik dan echt een keuze zou moeten maken, kies ik voor het
moment dat ik jarig was in de Pere Total en taart en DMD
kreeg van An en Herrik (café bazen). En natuurlijk ook het
moment dat mij de functie van Praeses werd toevertrouwd.
Favoriet fond'ke voor het uitgaan:
Alles wat dat vettig genoeg is, kumpir, Julientje, pizza, Bicky
orange,..
Slechte gewoonte:
Blijven feesten tijdens de examens.
Levensmotto:
wat ik niet meer weet is ook niet gebeurd.
Tips voor de kersverse studenten:
1) Ga veel mee feesten met ons tot in de vroege uurtjes.
2) Stel niet alles uit zoals ik.
3) Geniet gewoon van die fantastische tijd.
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Shana Lannoo
Functie: Vice-praeses
Geboortedatum: 05 oktober 1996
Hobby: Dansen
Favoriete cantusliedje:
Loch Lomond
Meest bijgebleven moment bij Lombrosiana/in Overpoort:
De weg kwijtraken op mijn eigen georganiseerde
kroegentocht, maar ‘t was wel nen toffen.
Favoriete fond’ke voor het uitgaan:
Zelfgemaakte hamburgers
Slechte gewoonte:
Zeggen dat ik niet ga drinken en de volgende ochtend nog in
de Pere Total staan.
Levensmotto:
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Tips voor de kersverse studenten:
Kom zelf je eigen onvergetelijke momenten beleven met ons.
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Lynn Dobbelaer
Functie: Cantor
Geboortedatum: 04 oktober 1996
Hobby’s:
Cantussen.
Favoriete cantusliedje:
Filia pastoris
Meest bijgebleven moment bij Lombrosiana/ in Overpoort :
Dat is ongetwijfeld nog steeds tijdens het laatste deel van
mijn doopcantus toen we allemaal ons lintje kregen. Lichten
uit, kaarsjes aan, de hand van mijn meter op mijn schouder
en Arno (de toenmalige praeses) in het Latijn nabrabbelen, ik
zal het nooit meer vergeten!
Favoriet fond'ke voor het uitgaan:
Pizza
Slechte gewoonte:
3+1-maandagen in de Pere Total met Jackie (Praeses ’15-’16)
Levensmotto:
If you can’t dazzle them with brilliance, baffle them with your
bullshit.
Tips voor de kersverse studenten:
1) Koop genoeg gele fluostiften tijdens de blok, die dingen
lijken soms te vervliegen en niets is irritanter dan plots over
te moeten stappen op een andere kleur. Weg kleurschema
voor die samenvatting.
2) Over samenvattingen gesproken, de site van Lombrosiana
is zeker de moeite waard eens te checken!
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Cindy Glorieux
Functie: Schachtentemmer
Geboortedatum: 05 september 1994
Hobby’s:
Feesten, feesten en nog eens feesten!
Favoriete cantusliedje:
Jan Klaassen en het kleurtjeslied
Meest bijgebleven moment bij Lombrosiana/ in Overpoort:
Ik herinner mij vaak weinig maar er was eens een
uitgaansnachtje dat ik pas om 14u in Overpoort vertrok en
om 20u al terug op een prédrink werd verwacht. Natuurlijk
zijn ook al mijn doopmomenten in mijn geheugen gebrand.
Favoriet voor het uitgaan:
Iets vettig, Julientje en pizza!
Slechte gewoonte:
Lang feesten..
Levensmotto:
PARTY PARTY !
Tips voor de kersverse studenten:
1) Feest zoveel je kan.
2) Niet twijfelen, gewoon doen.
3) Lombrosiana boven!
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Miguel Lammens
Functie: Zeden/secretaris
Geboortedatum: 02 februari 1994
Hobby’s:
Eten maken en opeten, fervent fijnproever van bier & de bar
bewaken op café.
Lievelingscantusliedje:
Black velvet band
Meest bijgebleven moment bij Lombrosiana/in Overpoort:
De eerste avond uitgaan na een lange vakantie ver weg van
mijn Gentse vrienden, dat is fantastisch. Je springt elk café
binnen en iedereen begroet elkaar met een pint in de hand
en een enorme glimlach op hun gezicht. Veel herinneringen
aan wat ik die avond juist heb uitgestoken had ik de volgende
ochtend jammer genoeg niet meer.
Favoriet fond’ke voor het uitgaan:
Crispy chicken van Orientali.
Slechte gewoonte:
Vraatzucht & grote dorst.
Levensmotto:
Alles moet op! Onkruid vergaat niet!
Tips voor kersverse studenten:
Voor tips moet je niet bij mij zijn.
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Bo De Clercq
Functie: Zeden/Scriptor
Geboortedatum: 05 mei 1997
Hobby’s:
Running out of money
Favoriete cantusliedje:
Molly Malone
Meest bijgebleven moment bij Lombrosiana/ in Overpoort:
Mijn favoriete activiteit bij Lombrosiana was toch wel de
kroegentocht, nog van voor de tijd dat we zielige schachten
waren en toen nog zieligere feuten waren. Het was een ideale
gelegenheid om iedereen beter te leren kennen. We werden
meegesleurd van bekende naar iets minder bekende cafés en
werden gedrenkt in lekker en iets minder lekker gerstenat,
om daarna de avond in schoonheid af te sluiten in de Pere
Total.
Favoriet fond’ke voor het uitgaan:
Kippendürüm van Andromeda
Slechte gewoonte:
Geen, uiteraard
Levensmotto:
Geef alles, alleen niet op.
Tips voor de kersverse studenten (max. 3):
1) Een goede planning doet wonderen.
2) Geniet ervan, want je gaat de schoonste jaren tegemoet.
3) Den doop is fijn, al besef je dat pas achteraf.
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Silke Goessens
Functie: Scriptor
Geboortedatum: 25 december 1997
Hobby’s:
Chiro, feesten, op café met vrienden.
Favoriete cantusliedje(s):
Oh my darlin’ Clementine, Loch Lomond, ‘t Vliegerke, Home
on the range (want ééntje is geentje)
Meest bijgebleven moment bij Lombrosiana/ in Overpoort:
Het moment waarop we ons lint kregen. Zowel ons
schachtenlint na de doop als het (tijdelijke) praesidiumlint na
de ontgroening. Emotioneel & niet al te nuchter moment. Of
alle momenten dat ik zogezegd mijn laatste trein ‘gemist’ had
& bij een vriendin bleef slapen en dat we dan tot 6 uur in de
Pere stonden met de gehele Lombrobende.
Favoriet fond’ke voor het uitgaan:
Pasta pasta pasta!
Slechte gewoonte:
Shotjes, zeggen dat ik om 23 uur ga slapen & om 4 uur nog in
de pere staan.
Levensmotto:
Slecht gaan is ook gaan.
Tips voor kersverse studenten:
1) Laat u dopen. Nog geen moment spijt van gehad.
2) Begin op tijd met studeren, ‘t is nodig.
3) Pere Total = Place 2 be.
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Jolien Van Acker
Functie: Sport
Geboortedatum: 06 september 1996
Hobby’s:
Eten
Favoriete cantusliedje:
Loetsebollekezoetse
Meest bijgebleven moment bij Lombrosiana/ in Overpoort:
Mijn favoriete moment is eigenlijk de volledige skireis van
Lombrosiana. De zaligste week van mijn leven!
Snowboarden, vrienden, feesten, geen zorgen.. Wat wil je
nog meer?
Favoriet fond’ke voor het uitgaan:
Een pizza of een durum.
Slechte gewoonte:
Na een paar glaasjes heb ik de neiging om te gaan
ronddwalen in Overpoort en mijn vrienden achter te laten.
Levensmotto:
“It happens to everyone as they grow up. You find out who
you are and what you want, and then you realize that people
you’ve known forever don’t see things the way you do. So you
keep the wonderful memories, but find yourself moving on.”
Tips voor kersverse studenten:
1) Profiteer van je studententijd
2) Vergeet niet af en toe in je boeken te kijken
3) Laat je dopen bij Lombrosiana, plezier verzekerd!
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Tom De Waele
Schachtenkoning ’15-‘16

Functie: Sport
Geboortedatum: 21 mei 1993
Hobby:
Pizza eten
Favoriete cantusliedje:
Loch Lomond
Meest bijgebleven moment bij Lombrosiana/ in Overpoort:
Door een sportactiviteit waren we 45 minuten te laat op de
legendarische quiz van Lombrosiana. Met een groepje van 4
jongens deden we mee om de bierprijs te winnen. Uiteindelijk
zijn we verloren van 5 jongens met het verschil van 1 pintje
omdat ze 45 minuten extra tijd hadden.
Favoriet fond’ke:
Pizza salami
Slechte gewoonte:
Zeggen dat ik rechtstreeks na de les naar huis ga, maar mijn
trein missen.
Levensmotto: When i drink alcohol, everyone says i’m an
alcoholic. When I drink Fanta, no one says I’m fantastic.
Tips voor de kersverse studenten:
1) Neem geen drank aan van mensen die je niet kent.
2) DMD is het lekkerste drankje in de Pere Total.
3) Doe zeker mee aan de sportactiviteiten van Lombrosiana!
Ook supporteren met een pintje in de hand is zeker de moeite
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Sofie Dewaele
Functie: Feest
Geboortedatum: 16 augustus 1997
Hobby’s:
Feesten in de Pere Total.
Favoriete cantusliedje:
Home On the Range
Meest bijgebleven moment bij Lombrosiana/in Overpoort:
Tijdens het etentje in de Colmar met alle leden van
Lombrosiana, bleek al snel dat zowat iedereen te diep in de
karaffen wijn had gekeken. Na een bewogen ritje met de bus,
hebben we de avond in schoonheid afgesloten in de Pere
Total, waar anders!
Favoriet fond'ke:
Pizza van de Andromeda.
Slechte gewoonte:
Altijd pinky promise doen om de Pere Total mee te helpen
afsluiten maar dan plots verdwijnen.
Levensmotto:
You'll never know if you never try.
Tips voor studenten:
1) De Pere Total afsluiten moet je minstens 1 keer gedaan
hebben.
2) Ga allemaal zeker mee op bachelorweekend, plezier
verzekerd.
3) Heel soms toch ook een beetje studeren is ook altijd een
goed plan.
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Lien Janssens
Functie: feest
Geboortedatum: 21 oktober 1997
Hobby:
Dansen
Favoriete cantusliedje:
Oh my darlin’ Clementine
Meest bijgebleven moment bij Lombrosiana/ in Overpoort:
Misschien zijn het niet de meest bijgebleven momenten en
zijn het avonden met heel veel gaten waar ik nog altijd
vraagtekens bij heb, maar de cantussen staan toch op
nummer 1.
Favoriete fond’ke voor het uitgaan:
Ne goeie vettigen durum of pizza.
Slechte gewoonte/eigenschap:
Zeggen dat ik niet lang ga blijven en buitenstappen uit de
Pere Total als het al terug licht is. Het is soms een beetje
chaos, maar wel leuke chaos.
Levensmotto:
Een kater is een herinnering voor later.
Tips voor kersverse studenten:
1) Geniet en drink met maten, geen liters maar wel vaten.
2) Probeer toch ook regelmatig met de neus in de boeken te
zitten want anders is de feestvreugde snel gedaan.
3) Laat u zeker dopen bij Lombrosiana en geniet van uw
studentijd want student zijde maar voor even maar bij
Lombrosiana maakte vrienden voor het leven.
’T SCHAVOTJE | zomereditie | 24

Chayenne Van De Velde
Functie: cultuur
Geboortedatum: 9 oktober 1997
Hobby:
Feesten in de Overpoort , binge-watching series
Favoriete cantusliedje: Loch Lomond
Meest bijgebleven moment bij Lombrosiana/ in Overpoort:
Veel herinneren na een nachtje (of 3) feesten in Overpoort
heb ik niet echt maar de nachtjes in de Pere Total blijven toch
wel onvergetelijk, zeker met mijn feestmaatje Sofie. Een hele
boel vriendschappen zijn daar reeds ontstaan.
Favoriet fond'ke:
Pizza van Andromeda.
Slechte gewoonte:
Uitstelgedrag.
Levensmotto:
Enjoy Life, because you never know when the Party ends.
Tips voor de kersverse studenten:
1) Samenvattingen op Lombrosiana.be zijn hét
reddingsmiddel voor zij die misschien iets te laat begonnen
zijn met studeren.
2) Work hard. Party harder.
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Elizabeth Vandierendonck
Functie: Cultuur
Geboortedatum: 14 mei 1996
Hobby’s:
Paardrijden & fitness.
Favoriete cantusliedje:
Home on the range & loch lomond.
Meest bijgebleven moment bij Lombrosiana / in Overpoort:
Alle momenten met Lombrosiana en vrienden zijn top
herinneringen die altijd zullen bijbljven.
Favoriet fond'ke:
Pizza
Slechte gewoonte:
Zeggen dat ik niet uit ga en wat later toch in de Pere Total
staan.
Levensmoto:
What doesn't kill you, will make you stronger.
Tips voor de kersverse studenten:
1) Begin tijdig aan je vakken zodat je niet alles in de blok moet
doen.
2) Geniet van het studentenleven.
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Axelle Rens
Functie: Cursus en penning
Geboortedatum: 14 oktober 1995
Hobby’s:
Serie kijken, slapen
Favoriete cantusliedje:
Loch Lomond
Meest bijgebleven moment bij Lombrosiana/ in Overpoort:
Kan ik me niet zo goed meer herinneren.
Favoriet fond’ke voor het uitgaan:
Pizza met frietjes en milkshake.
Slechte gewoonte:
Pizza met frietjes en milkshake én Fireman.
Levensmotto:
Drink zonder zorgen, de kater komt pas morgen.
Tips voor de kersverse studenten:
Fireman
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Lore Van De Velde
(Schachtenkoningin ’15-’16)

Functie: Cursus
Geboortedatum: 26 maart 1997
Hobby’s:
Series kijken en weggaan met vrienden.
Favoriete cantusliedje(s):
't Vliegerke en Home on the range
Meest bijgebleven moment bij Lombrosiana/ in Overpoort:
Alle cantussen maar dan toch in het bijzonder die ene in de
karaoke die net iets anders geëindigd is dan gepland was.
Favoriet fond’ke voor het uitgaan:
Pittaaaaa (maar best niet met looksaus zo voor het uitgaan...).
Slechte gewoonte:
Een nieuwe serie starten als den blok net begonnen is.
Levensmotto:
Enjoy each day like it's the last one.
Tips voor de kersverse studenten:
1) Geniet van uw studententijd maar vergeet niet dat
studenten ook moeten studeren.
2) Dopen is fijn, dopen is fijn.
3)De trap van de karaoke is redelijk stijl en gevaarlijk, let
daarvan op als je ooit met ons komt mee cantussen
#kspreekuitervaring
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Steffi Demeyer
Functie: PR
Geboortedatum: 30 juli 1997
Hobby’s:
Feesten, shotjes, zumba, fitness, limoncello
Favoriete cantusliedje:
Home on the range
Meest bijgebleven moment bij Lombrosiana/ in Overpoort:
Na het etentje in de Colmar tot 9u 's ochtends in de Pere
Total blijven om 2 uur later proefexamen te gaan maken,
topnacht!
Favoriete fond'ke voor het uitgaan:
Pizza, frietjes met een Bicky Burger of lasagne van de Spar.
Slechte gewoonte:
Nachtelijke honger stillen met een Andromeda pizza.
Levensmotto:
Hakuna Ma'vodka, no memories for the rest of the night.

Tips voor de kersverse studenten:
1) Ga regelmatig eens sporten tijdens de blok; Als
ontspanning én bovendien zorgt het voor meer concentratie.
2) Doe een powernap als je jezelf voelt wegzakken tijdens het
studeren, slaap is heilig!
3) Limoncello en lasagne uit de spar voor €1,25 zijn de shit.
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Hanne Vermeersch
Functie: PR
Geboortedatum: 02 mei 1997
Hobby’s:
Paardrijden, dansen.
Favoriete cantusliedje:
Auld lang syne, My Bonnie lies over the ocean en Home on
the range.
Meest bijgebleven moment bij Lombrosiana/ in Overpoort:
Wakker worden en verhalen horen over wat je deed toen je
dronken was blijven onvergetelijk. Vooral die ene keer toen ik
blijkbaar binnen was geraakt in het kot van een vriendin en
op die haar wc in slaap gevallen was. Schaamte is voor eeuwig
Favoriet fond'ke voor het uitgaan:
Iets italiaans.
Slechte gewoonte:
Geen nee meer kunnen zeggen vanaf een bepaalde
hoeveelheid alcohol.
Levensmotto:
Half dronken is weggesmeten geld.
Tips voor de kersverse studenten:
1) Als je merkt dat je in de les niet kan opletten, blijf dan niet
thuis, maar neem iets mee wat je in de les kan studeren
2) De beste plaatsen in het auditorium zijn vooraan
(bovenaan zit je recht op ooghoogte van de prof).
3) Vergeet altijd expres je bankkaart, zodat je de volgende
dag geen stress hebt over hoeveel je deze keer weeral hebt
uitgegeven
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Bram Meirsman
Functie: Vast Medewerker
Geboortedatum: 08 januari 1995
Hobby’s:
Chiro & voetbal
Favoriete cantusliedje:
’t Vliegerke & Hole in my bucket.
Meest bijgebleven moment bij Lombrosiana/ in Overpoort:
Vriendjescantus in mijn schachtenjaar, hilarische avond.
Favoriet fond'ke voor het uitgaan:
Alles wat lekker is.
Slechte gewoonte:
Nagelbijten.
Levensmotto:
“Never argue with stupid people, they will drag you down to
their level and then beat you with experience.”
Tips voor de kersverse studenten:
1) Kom zeker naar onze beginactiviteiten! Wie weet maak je
vrienden voor het leven!
2) ’t VRG* kan nooit mee.

*VRG = Vlaams Rechtsgenootschap, studentenvereniging van
de richting Rechten.
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Bram 'Kotteletje' Taelman
Functie: Vast Medewerker
Geboortedatum: 05 mei 1995
Hobby’s:
Jeugdhuis Melle, gewichtheffen (bier)
Favoriete cantusliedje:
Loch Lomond.
Meest bijgebleven moment bij Lombrosiana/in Overpoort:
Met 1 pint de bierprijs verliezen.
Favoriete fond:
Boten me koas
Slechte gewoonte:
De DMD's van de Pere Total daar op de poef drinken.
Levensmotto:
Ik leef en heb een motto.
Tips voor de kersverse studenten:
1) Neem altijd condooms mee.
2) Laat je niet vangen door Arne Masschelein.
3) Studeren moet soms ook gedaan worden naar het schijnt.
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LAST BUT NOT LEAST..
Graziana Dewyse
Functie: Penningmeester
Geboortedatum: 22 januari 1992

Bjorn
Functie: VM Web
Geboortedatum: 24 maart 1990
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GESCHIEDENIS LOMBROSIANA
Lombrosiana is de faculteitskring van de criminologische
wetenschappen, gesticht op 24 januari 1957 door Wilfried
Beck, Frans Bouckaert en Jos Van Overstraeten.
De naam van de geliefde studentenvereniging ‘Lombrosiana’
vindt zijn oorsprong bij Cesare Lombroso, de eerste
naturalistische criminoloog, grondlegger van de criminologie
en oprichter van de Italiaans antropologische school.
Ons clublied wordt gezongen op de melodie van ‘The Wild
Rover’, de tekst vind je achteraan dit Schavotje.
Met veel trots dragen de leden van Lombrosiana hun lint in
de kleuren rood en wit. Aanvankelijk was ook geel een
bijhorend kleur.
De studentenvereniging staat bekend om zijn befaamde
feestjes waaronder Sexual Deviation Night in de Vooruit, de
talrijke cocktailparty’s en de meest fantastische avonden in
de Pere Total.
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VAKKEN
Ieder jaar aan “den unief” bestaat uit 2 semesters, elk 12
weken lang, gevolgd door een blok– en examenperiode.
Dit jaar specifiek zal je ieder semester 5 verschillende vakken
hebben.
Het ene zal je al meer boeien dan het andere, de ene prof zal
al grappiger zijn dan de andere, de ene cursus zal meer
gestructureerd zijn dan de andere, en de ene PowerPoint zal
overzichtelijker zijn dan de andere, maar alles zal toch goed in
je hersenen moeten zitten wanneer de examens aanbreken.
Het voordeel aan opleidingen aan de universiteit is dat je niet
verplicht bent om naar de lessen te gaan. Laat je hierdoor
echter niet vangen. Het scheelt al heel wat als je hier en daar
wat notities maakt wanneer de professor aan het woord is en
je de leerstof toch al eenmaal gehoord hebt. Het
studentenleven, de klanken van Overpoort, alsook diens geur
is verleidelijk, maar universitaire opleidingen vergen heel wat
discipline. Af en toe eens ‘neen’ zeggen tegen een avondje op
de dansvloer en ‘ja’ tegen een saaie avond achter je bureau is
een must.
Gelukkig is het nog lang niet zover en bieden we dan ook
oprecht onze excuses aan omdat we nu al bezig zijn over de
‘Periode des heils’ aka de examens. We zullen beginnen met
gewoon iets kleins over ieder vak te vertellen, zodat je
misschien toch een klein beetje meer weet over waar je aan
begonnen bent.
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Indien het angstzweet je al uitbreekt en de ‘stress buikpijn’ al
begint op te komen, met de nodige inzet is alles haalbaar.
1e semester: van september tot december
Criminologie
Hoewel dit het vak is dat dezelfde naam draagt als de gehele
opleiding, is de leerstof niet ongelofelijk uitgebreid. Je krijgt
hier van prof Marc Cools een overzicht van de geschiedenis
van de criminologie. Er komen een hele hoop theorieën en
namen aan bod, gaande van de 17e eeuw tot nu. Hier zal je
waarschijnlijk voor de eerste keer kennismaken met meneer
Cesare Lombroso, op wiens naam die van de
studentenvereniging ‘Lombrosiana’ gebaseerd is.
Belgisch Publiekrecht
De lessen gaan vooral over hoe de wetgevende en
uitvoerende macht te werk gaan. Het is niet altijd even simpel
om op te letten tijdens de colleges van prof Ludo Veny, maar
de cursus is daarentegen wel zeer duidelijk en gestructureerd.
In je codexen kan je bijna je gehele leerstof opzoeken en
terugvinden. Dit is super handig want die mag je meenemen
en gebruiken op je examen, maar onderschat dit echter niet!
Sociologie
Voor sociologie zit je samen met nog enkele andere
richtingen, dit vak is dus niet specifiek op de criminologie
toegespitst, maar er zijn wel raakvlakken tussen beide
wetenschappen. Je krijgt een algemene inleiding tot de
sociologie, waarbij de belangrijkste theorieën aan bod komen
in verband met cultuur, sociale structuur, institutionalisatie
en socialisatie, sociale controle en deviantie, sociale
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stratificatie, religie en sociale verandering. Deze begrippen
stellen nu misschien nog niet zo veel voor, maar over een
paar weken zal je er van alles over weten dankzij de lessen,
PowerPoints en cursus van prof Bart Van de Putte, die
allemaal zeer grondig en uitgebreid zijn.
Basisbeginselen van het (straf-)recht
Wat iedere criminologie-student weet over strafrecht is dat
professor Debaenst op de grappigste en boeiendste manier
les kan geven. Zijn lessen bestaan uit 2 delen: het ene deel is
een algemene inleiding tot het recht en het andere deel is
toegespitst op de geschiedenis van het strafrecht.
Moraalfilosofie
Moraalfilosofie heeft niet rechtstreeks met “de criminologie”
te maken, maar is desalniettemin een ongelofelijk interessant
vak, misschien zelfs wel het meest fascinerende vak dat je dit
jaar zal krijgen. Het boek leest zelfs eerder zo vlot als een
leesboek, maar laat je daardoor niet vangen: Het examen is
immers geen lachertje. De lessen van prof Jan Verplaetse
gaan over 5 moralen: de hechtingsmoraal, geweldmoraal,
samenwerkingsmoraal, reinigingsmoraal en
beginselenmoraal.

2e semester: van februari tot mei
Politiële en Gerechtelijke Organisatie
Het vak handelt over heel wat. Zowel de politiediensten en de
inlichtingendiensten als het openbaar ministerie en de
rechtbanken komen aan bod. Er wordt steeds een
geschiedkundige evolutie gegeven van deze verschillende
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onderdelen. De cursus van politiële en gerechtelijke
organisatie is dan ook nogal uitgebreid en bestaat uit 12
readers. Dit lijkt heel wat, maar de Powerpoints vormen een
zeer goede leidraad. Naast de hoorcolleges bestaat dit vak
ook nog uit een gedeelte begeleide zelfstudie.
Belgische Binnenlandse Politiek
Prof Herwig Reynaert vertelt tijdens zijn lessen over de
evolutie van de verschillende Belgische politieke partijen. De
liberalen, socialisten en christen-democraten komen zeer
uitgebreid aan bod, maar ook de Volksunie, de groenen en
het Vlaams Blok (toenmalig Vlaams Belang) worden
behandeld. Daarnaast hoort er bij dit vak ook één klein
boekje, dat over de gemeente gaat. Dit wordt kort behandeld
tijdens de laatste les. Het is een vak waarbij de kunst van het
vanbuiten leren en memoriseren van pas komt. Het kan voor
het examen ook best handig zijn om de acualiteit te volgen en
een beetje te weten wie welke ministerpost bezet. Daarnaast
zijn de examenvragen op Lombrosiana ook zeker een
aanrader om te bekijken.
Sociale Pscychologie
Net zoals sociologie is ook sociale psychologie niet specifiek
op de criminologie toegespitst, maar heeft het wel enkele
raakvlakken, met name de delen agressie en rechterlijke
wereld. Ook dit is een algemeen en inleidend vak waar een
hele hoop dingen aan bod komen zoals sociale perceptie,
sociale beïnvloeding, attitudes, groepsprestaties, stereotypen
en de multiculturele samenleving. Aansluitend op de
hoorcolleges van prof Alain Van Hiel is er af en toe een
werkcollege waarbij extra aandacht wordt gelegd op een
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bepaald deel van de leerstof aan de hand van enkele
oefeningen die opgelost en besproken worden.
Statistiek
Het combineren van de theorielessen met de oefenlessen, is
de garantie om te slagen. De theorielessen van prof Lieven
Pauwels zijn op zich nogal vaag en weinig zeggend, maar
wanneer je ook naar de oefensessies gaat waar je in kleine
groepen van ongeveer 40 man alle theorie aan de hand van
oefeningen op maat uitgelegd krijgt, is dit absoluut geen vak
dat gevreesd hoeft te worden.
Daarnaast bekijk je best ook extra oefeningen naast het
oefenboek aangezien het MC-examen geen lacher is en je niet
veel tijd hebt.
Biologische Antropologie:
Dit vak, dat gegeven wordt door Kristiaan Thienpont, wordt
gedoceerd aan de hand van een boek dat hij helemaal zelf in
elkaar ‘geflanst’ heeft. Het handelt over adaptatie en
genetische variatie, maar ook over de evolutie van de mens.
Het gaat hier om een groot pak leerstof, die gedurende het
tweede semester van jullie eerste academiejaar uitvoerig en
verstaanbaar uitgelegd wordt. Het examen is een open boekexamen, maar dit biedt geen garantie op slagen. ‘Eens lezen’
volstaat niet. Het is vooral belangrijk dat je begrijpt wat er
gedoceerd wordt en dat je goed linken kunt leggen tussen de
verschillende delen van de cursus. Gebruik hierbij de slides als
leidraad
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GRIEZELVERHALEN VOOR ETTERTJES
Pedro Alonso Lopez
Hij is vermoedelijk een van de ergste
seriemoordenaars aller tijden, want hij heeft
meer dan 350 kinderen genadeloos afgeslacht.
Dit `monster van de Andes` heeft zelf verklaard
in Peru, Colombia en Ecuador meer dan 100
kinderen per land te hebben gedood. Hij lokte ze mee en
bracht ze naar een zelf gedolven graf. Na de kinderen te
hebben verkracht vermoordde hij ze en gooide ze in het graf
waarin soms ook al andere lijken lagen. Het moordden
gebeurde altijd bij daglicht want hij wilde de slachtoffers in
hun doodsstrijd recht in de ogen kunnen kijken. In zijn jeugd
was hij bedelaar en werd veelvuldig misbruikt. Toen zwoer hij
dat hij later zoveel mogelijk meisjes zou gaan misbruiken.
Eerst geloofde de politie zijn verhaal niet eens toen hij eind
jaren 70 tegen de lamp liep toen hij probeerde een meisje te
ontvoeren. Totdat hij ze bracht naar de plaats des onheils
waar 53 lichamen werden gevonden. Spijt heeft hij nooit
gehad. Hij heeft zelfs verklaard graag verder te gaan met
waarmee hij bezig was. Na jaren in de cel te hebben
doorgebracht werd hij in 1998 uit de cel gehaald en over de
Colombiaanse grens gezet. Niemand heeft ooit nog iets van
hem vernomen, maar is dus wel op vrije voeten. Een lekkere
gedachte.
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DEN TAELMAN
In het begin van het nieuwe schooljaar, ik bedoel
academiejaar –we zitten dan toch eindelijk in dat hoger- had
ik terug het gevoel toen ik voor het eerst naar de middelbare
school ging. Een grote school ver buiten de grenzen van de
kleine gemeente, waar je maximaal 2 medemensen kent, die
in dit geval de zelfde richting zullen volgen.
Dat gevoel was weer even snel weg met de simpele reden dat
ik nu het concept sociale interactie volledig versta en dat in
mijn portefeuille nu meer geld zit dan vroeger.
Op de introductiedag, na een immens interessante
rondleiding die me tot de laatste minuut bleef boeien, ging ik
dus op café om wat pielzen te knallen. Na een praatje te slaan
met een paar praesidium-leden en ze getrakteerd te hebben,
ik wou namelijk niet té veel afzien op mijn doop, voelde ik dat
ik een geweldig jaar tegemoet ging gaan. Wat is het begin van
het hoger onderwijs toch minder gênant dan dat middelbaar
waar je als net-niet/net-wel puberende kleuter de eerste
stappen naar volwassenheid zet.
Over het jaar had ik 10 vakken, 9 proffen en veel nieuw volk
gezien. “9 proffen en 10 vakken?” merkt de aandachtige lezer
op. Alvast mijn excuses aan Prof. Dr. H. Reynaert. Eerste
semester, 5/5. Gebuisd. Mijn examenresultaten van het
tweede semester waren bij het persen gaan nog niet bekend.
Krampachtig hou ik mijn vingers al een tijd gekruist.
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Na succesvol mijn doop en ontgroening te hebben doorstaan
heb ik vooral veel nieuwe vrienden gemaakt. Het jaar
2016/2017 ziet er volgens mij dan ook rooskleurig uit voor
den Lombro. Deze jaargang heb ik de Pere Total (her)ontdekt,
en heb ik eindelijk de Overpoort weten te appreciëren. In de
week met medestudenten feesten is toch wat anders dan met
een paar randdebielen die het 16de levensjaar nog niet of
nauwelijks hebben gevierd. Talloze feestjes, van een galabal
tot een ordinaire bierbowling, het was een verrijking. En niet
enkel voor mij, maar ook voor mijn mede-schachten van
weleer, dat neem ik toch aan.
En nu, kruip ik terug in mijn schelpje en keer terug naar de
essentie van het studentenleven, hard studeren, eten, slapen,
mogelijks buizen op meerdere examens, om dan terug uit
mijn schelp te kruipen en uit miserie terug naar de fles grijpen
om dan in augustus voor de eerste keer mee te doen aan de
herexamens. Lijkt me spannend.
Crimineel veel groeten,
den Taelman
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WAT NA CRIMINOLOGIE?
Voor enkelen onder jullie zal dit het meest informatieve
gedeelte zijn van dit hele tijdschriftje.
Waar kan je nu eigenlijk heen na het afronden van een
academisch gerichte bachelor- en masteropleiding in de
criminologische wetenschappen?
De overheid is ongetwijfeld de grootste werkgever. Het gaat
hierbij om coördinerende functies in de sector van het
strafrechtelijk beleid, het gevangenis- en politiewezen,
preventiewerk enzovoorts. Ook instellingen voor de
bijzondere jeugdzorg en centra voor slachtofferhulp, maar
ook psychiatrische instellingen behoren tot de
mogelijkheden. Een criminoloog werkt dus voornamelijk in
teamverband met mensen uit andere disciplines zoals
psychologen, pedagogen en geneesheren.
Vergeet alle loze opmerkingen zoals ‘wat ben je nu met een
diploma criminologie’ of ‘geen vraag naar criminologen op de
arbeidsmarkt’. Peilingen van de VDAB tonen aan dat je met
een masterdiploma Criminologische wetenschappen onder de
arm maar liefst 91,7% kans hebt om een job te vinden. Een
kleine 8% van het totaal aantal afgestudeerden heeft na 1
jaar nog geen vaste job gevonden.
Oh, en er worden hier al helemaal geen ‘criminelen’ opgeleid
zoals velen denken. Integendeel.
Lees meer op: https://oasis.ugent.be/studiekiezerweb/nl/afstudeerrichting/BBCRIM
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GELIEFDE STAMCAFÉS

Pere Total
Overpoortstraat 17
9000 Gent

Café Amber
Blandijnberg 3
9000 Gent
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SITE
www.lombrosiana.be
Dat is een website die jullie zeker moeten onthouden!
Indien je dit doet zal je hem op het einde van je studie zeer
dankbaar zijn voor alle hulp en diensten die hij je verleend
heeft!
Op de website van Lombrosiana zijn er een hele hoop dingen
terug te vinden: zowel dingen die handig zijn om te weten,
zoals de activiteiten die lombro gepland heeft en de uren van
de boekenverkoop, als enkele levensbelangrijke dingen, zoals
de samenvattingen en examenvragen die gedeeld worden.
Voor enkele zaken (zoals het bekijken van de
samenvattingen) is het nodig om je aan te melden, wat kan
via je UGent login.
Onder “Lombrosiana” is wat algemene informatie te vinden in
verband met onze vereniging en nog wat andere random
dingen.
• “Praesidium” geeft, 3 keer raden, een overzicht van de
verschillende praesidia van de laatste jaren.
• Bij “Activiteiten” kan je, vanzelfsprekend, informatie
terugvinden in verband met toekomstige activiteiten (zoals
het 1e bachelorweekend, de doop, de skireis,… )
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Af en toe vind er een activiteit plaats waarvoor het nodig is
dat je je inschrijft, en dan moet dat hier gebeuren.
• Het gedeelte “Studie” is waarschijnlijk het meest gebruikte
en geliefde onderdeel van de website bij de criminologie
studenten. Hier is eerst en vooral informatie in verband met
de boekenverkoop terug te vinden. Daarnaast worden er hier
ook samenvattingen en examenvragen gedeeld. In verband
met alle vakken, voor de 3 bachelor jaren en het master jaar,
verzameld sinds 2008! Dus dit onthoud je best tot januari!
• Onder “Schavotje” kan je, je hebt het waarschijnlijk al door,
alle schavotjes van het afgelopen paar jaar terugvinden. Ook
de toekomstige schavotjes zullen hier verschijnen zodat ze
door uw lustige ogen gelezen kunnen worden.
• “Fotogalerij” werd tot 2012 gebruikt om de foto’s te
bekijken van de verscheidene lombro activiteiten.
Tegenwoordig kan je op de facebook pagina van lombro
genieten van alle foto’s, die soms een al iets zattere versie
van jezelf vertonen dan je zou willen.
• Het “Forum” kan gebruikt worden om vragen te stellen aan
je medestudenten.
• Via “Truien” kan je de fameuze, knalrode, ongewoon coole
trui van Lombrosiana bestellen!
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1e Bachelorweekend
Naar goede gewoonte organiseert Lombrosiana ook dit jaar
het legendarische 1e bachelorweekend. Dé perfecte
gelegenheid om de eerste vriendschappen te scheppen. We
kunnen jullie garanderen dat je hierna nooit meer alleen in
een auditorium hoeft te zitten. Tenzij je natuurlijk mensen
leert kennen die nooit naar de les gaan...
Over de locatie en de inhoud gaan we nog niet te veel
verklappen, maar wat we echter wel kunnen vertellen is dat
het zeker de moeite waard is en dat we ons dit weekend
zeker en vast samen gaan amuseren.
Natuurlijk zullen er ook vrije momenten en infomomenten
zijn om jullie wat beter wegwijs te maken in deze eerste
weken van jullie schooljaar.
Deze zouden de grote stap naar Gent, dé universiteitsstad bij
uitstek, moeten verkleinen.
Dit weekend zal doorgaan van vrijdagavond 30 september tot
zondag(na-)middag 2 oktober.
De locatie blijft nog top secret, maar we zorgen er zeker voor
dat iedereen ter plaatse geraakt en een goede slaapplaats
krijgt.
Aangezien we zelf studenten zijn en dus leven van een
studentenbudget, hebben we besloten om het weekend te
organiseren aan de studentikoze prijs van 30EUR.
Geïnteresseerd? Haast je dan snel naar onze site
www.lombro.be/activiteiten.htm en schrijf je in voor dit
fantastische weekend. Zoals reeds gemeld zijn de plaatsen
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beperkt, wees er dus snel bij!
Hier zal binnenkort ook de informatie over waar we samen
komen en wat je zeker niet mag vergeten, verschijnen. Op die
manier blijven jullie niet volledig in het ongewisse.
Ook is het belangrijk dat jullie bij inschrijving ons inlichten
over mogelijke allergieën en contactpersonen: zo zijn we allen
perfect voorbereid!
Moest je nog met vragen zitten kan je steeds contact
opnemen met Ann-Sophie Verledens, onze praeses, via het
volgende e-mailadres: praeses@lombrosiana.be of door te
bellen naar 0468 24 74 42
Opgepast, je inschrijving is pas definitief als je de 30 euro
hebt gestort op rekeningnummer BE07 7330 0320 4666 (met
vermelding van je volledige naam).
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Cursus boekenverkoop
Naast het fantastische studentenleven dat Lombrosiana
garandeert, zitten jullie hier nog altijd in de eerste plaats om
te studeren. Het is dan ook aan ons als als faculteitskring om
jullie ook hierin bij te staan. Daarom organiseren wij in het
begin van het schooljaar een boekenverkoop.
Er zijn bij Lombrosiana twee personen verantwoordelijk voor
de organisatie hiervan: de cursusmeesters Axelle Rens en
Lore Van de Velde. Bij deze boekenverkoop bieden wij jullie
zoveel mogelijk cursussen in één pakket aan tegen de laagst
mogelijke prijs. Een extra pluspunt is dat je niet zelf op zoek
hoeft naar boeken in de winkels en dat wij de boeken
goedkoper aan jullie kunnen aanbieden! Vanaf 15 september
kunnen jullie je boeken bestellen via onze website
www.lombrosiana.be/studie-boekenverkoop.htm. Tijdens de
eerste week van het academiejaar kunnen jullie deze dan
komen ophalen. De praktische informatie in verband met de
verkoopmomenten delen we jullie op tijd mee. Via de website
www.lombrosiana.be, studie, boekenverkoop of gewoon op
de facebookpagina 1e BACH criminologie.
Daarnaast brengt het kopen van jullie boeken bij ons ook nog
een ander voordeel mee. Voor slechts € 11 euro lid worden
van onze vereniging. Dit houdt geen doop in! Wel krijgen
julllie hierbij krijgen de International Student Card (ISIC kaart).
De ISIC Kaart zelf biedt tal van kortingen bij bijvoorbeeld
frituren, pizzeria’s, cafés, musea en nog veel meer. Bovendien
kun je meegenieten van de voordelen, die de sponsors van
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Lombrosiana aanbieden. Meer informatie over de kortingen is
terug te vinden op onze site. Via het lidmaatschap zullen ook
de boeken nog voordeliger worden aangeboden.
Voor meer informatie of vragen kunnen jullie steeds terecht
op het e-mailadres: cursus@lombrosiana.be.
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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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SPELLETJES
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OPLOSSINGEN
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