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Buongiorno studenti!
Ga een aperitief drinken bij Bar Italiano en krijg er een gratis
stukje pizza bovenop! Deze actie geldt elke dinsdag!!
Bekijk ook gerust eens hun facebookpagina.
https://www.facebook.com/ItaliaansIjsInGent/?fref=ts
Buon appetito!
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VOORWOORD
Beste studenten
Het is weer dé tijd van het jaar waarin alle Gentse
studentenverenigingen hun nieuwe lichting feuten omdopen
tot schachten. Je hebt ze misschien wel al zien lopen door de
zijstraten van Overpoort: helemaal gedrenkt in een smurrie
en man, wat stinken die zeg...
Helaas staan heel wat mensen sceptisch tegenover het
doopritueel, dit vaak door uit de context gerukte
mediaberichten. 'Dopen is zwaar, denigrerend, primitief, je
wordt vuil en zal maandenlang stinken'.
Niets is minder waar.
In eerste instantie is het een volledig eigen keuze om je te
laten dopen of niet. Het is geen verplichting en niets moet.
De doop moet gezien worden als een soort inwijdingsritueel,
eerder dan een beproeving in de ergste graad. Het gaat over
het leren doorzetten, het leren opnemen voor elkaar en het
tonen van solidariteit. Bovendien is de sfeer en
overwinningsgeest achteraf werkelijk overweldigend.
Nooit zal je iemand horen zeggen dat hij of zij zich liever niet
had laten dopen. Integendeel... Velen laten zich zelfs
meermaals dopen in verschillende verenigingen!
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Toegegeven, je moet even door de zure appel heen bijten.*
Maar wat jullie vooral moeten onthouden... Het doopritueel
zorgt ervoor dat je als groep alleen maar hechter wordt, je
schept unieke vriendschappen en wordt opgenomen in een
groep die zich volledig over jou zal ontfermen.
Ben je benieuwd naar het reilen en zeilen van de doop van
Lombrosiana? Kom dan zeker naar onze info momenten op 17
en 18 oktober tussen 20h en 23h in café de Amber (recht
tegenover Blandijn).
Jullie scriptoren
Bo De Clercq & Silke
Goessens

*Voor de twijfelaars: Je zal even niet meer naar rozenblaadjes ruiken en je
zal moederlief smeken geen look meer in haar gerechten te verwerken. Wel
leer je heel wat nieuwe, culinair hoogstaande combinaties van voedsel
kennen. Ook zal je die week niet meer naar de fitness moeten gaan! De
spieren worden voldoende getraind!
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SCHACHTENTEMMER DIXIT
Beste toekomstige schachtjes,
Jullie zijn ondertussen al wat gewend geraakt aan de grote
school, of dat valt toch te hopen! Mogelijks zijn er al een paar
nieuwe vriendschappen gesmeed en hier en daar worden
voorzichtig de eerste telefoonnummers gewisseld. Om dit
alles extra te stimuleren is Lombrosiana in het leven
geroepen! Al 60 jaar lang smeed onze studentenvereniging
banden en smeert de kelen.
Wij gidsen jullie door het studentenleven, en niet alleen het
leuke gedeelte ervan, sturen jullie naar de beste feestjes in
Gent of daarbuiten en zorgen er gewoon simpel voor dat
jullie een geweldig jaar tegemoet gaan en zelf een geweldig
leven. Want een Lombrosiaan zijn is geweldig!
Inderdaad, jullie horen mij al direct komen, de doop. “Maar is
dopen niet gevaarlijk?” Zeker niet, omdat dopen een ritueel is
met regels, en die regels moeten ten alle tijden gerespecteerd
worden, dus niet gevreesd! En de meesten van jullie zijn al
eens gedoopt- je weet wel, daar in de kerk, een 18-tal jaar
geleden- dus niet kunnen of durven is een flauw excuus!
Blijf je met prangende vragen zitten, of zijn er andere grieven
die op maag liggen? Kom dan vanavond (18/10) vanaf 21u
vragen stellen aan reeds gedoopten! Dit allemaal in de
amber, het café aan de Blandijn, bij Jelle, en waar jullie na de
eerste schooldag direct een gratis vat kregen!
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Als er daarna nog vragen zijn, of je kon niet aanwezig zijn,
stuur me dan een mailtje via lombro.doop@gmail.com of via
smoelboek (FB) en dan zal ik jullie vragen zo snel mogelijk
beantwoorden!
Ik hoop jullie snel te zien!
Met vele groeten, kusjes en knuffels en gans de kust mijn
kloten,
Jullie temmer,
Bram Taelman.
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DOOPERVARINGEN
“Dopen is fijn, dopen is fijn”. Ongeveer een jaar geleden
weergalmde dit zinnetje meermaals door het Citadelpark. Of
we het er op dat moment zelf ook mee eens waren, laat ik in
het midden.
Als ik er achteraf op terug kijk, is dopen echt wel fijn. We
waren vies, stonken uren in de wind en ons buikje was goed
gevuld met alles behalve lekkere dingen, maar het was het
allemaal waard! Eén namiddagje op de tanden bijten, een
cantus er bovenop en daarna een douche van 2 uur. En plots
was ik niet langer meer een feut, maar een schacht. Ik
poseerde trots met mijn lintje en mijn kersverse
medeschachten, die al snel hele goeie vriendjes zouden
worden.
Een studentendoop brengt mensen samen en maakt je
sterker. Als iemand mij zou vragen of een doop bij
Lombrosiana aan te raden is zou ik, zonder er ook maar een
seconde over te twijfelen, volmondig
“JA!” antwoorden.
Dus kom allemaal zeker eens langs op
de info momenten en laat jullie zeker
dopen als jullie zin hebben in een
FANTASTISCH jaar.
Hopelijk tot snel?
Lore Van De Velde – Cursus ’16-‘17
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Zelf was ik voor ik bij Lombrosiana kwam nooit erg sociaal.
Geen grote uitgaander, nooit echt een feestbeest. Ik was
eerlijk gezegd ook wat zenuwachtig. Maar vanaf dag 1 werd ik
aangesproken door de lieve mensen van het Praesidium, ze
trokken mij erbij. Geen moment heb ik spijt gehad deze
mensen te leren kennen.
Op de doop zelf was het alles behalve een horrorverhaal.
Grappige 'histoires' om te vertellen en een bonding
experience. Ook kreeg ik het hele jaar door examentips en een
luisterend oor werd mij aangeboden door de oudere leden. Dit
heeft er zeker toe bijgedragen dat ik nu grotendeels in mijn
derde jaar zit.
Beste eerstejaartjes, luister niet naar Joël De Ceulaer en vorm
je eigen mening op basis van wie er wel ervaring mee heeft.
#doopisdope.
Tycho Vleesshouwers – Commilitoon
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'Dopen is fijn en praesidium is god!' Het gevoel na een doop is
zoals na een concert. Je weet dat je af en toe van links naar
rechts geplet werd door je medemens, je hebt je longen uit je
lijf gezongen, je hebt af en toe zitten klagen en jankte
misschien mee met de rest toen het emotioneler werd, maar
bovenal heb je dat 'megaformidabele' groepsgevoel.
Want op een concert zijn we allen 'fan van...', allen één. Als je
dan naast een concert ook een festival leuk vindt, ben je
uitermate klaar voor de doop!
Je zal inderdaad een beetje vies worden maar dat is voor
iedereen zo (en als je een fervent festivalganger bent, ben je
er al op voorbereid). Je zal zien dat je heel wat meer aankan
dan je denkt, je voelt je sterker en achteraf voel je je beter in
je vel. Plus de verhalen die je nadien kan vertellen aan mensen
die er niet bij waren, zullen monden doen openvallen!
Hanne Vermeersch – PR ’16-‘17
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Ik had me voorgenomen me nooit te laten dopen bij een
studentenvereniging.
Dopen leek me maar iets 'marginaals' en ik had er ook totaal
geen interesse voor. En toen leerde ik de leden van
Lombrosiana kennen, allemaal stuk voor stuk lieve en
enthousiaste mensen! Na heel wat twijfels besloot ik dan toch
om me te laten dopen en ik heb er nog geen moment spijt
van gehad!
De eerste weken/maanden van mijn studententijd waren
waarschijnlijk de meest gekke, maar tegelijkertijd ook de
leukste van mijn leven. Lombro heeft me vrienden en
herinneringen geschonken die goud waard zijn!
Indien je nog twijfelt: gewoonweg niet twijfelen, maar doen!
De ervaringen die je in de plaats krijgt, zijn onvervangbaar en
hou je voor de rest van je leven bij je.
Steffi Demeyer – PR ’16-‘17
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15 REDENEN OM JE
TE LATEN DOPEN
15 redenen om volmondig 'ja' te zeggen tegen een
studentendoop:
1. De studentendoop is een heerlijk ritueel, dat je maar één
keer in je leven zal meemaken
2. Het is ook dé ideale manier om meteen massa's mensen te
leren kennen
3. En ja: je kan er ook je beste vrienden - of zelfs een lief! –
tegenkomen
4. Door je te laten dopen, maak je ook meteen deel uit van
een groep die elkaar door dik en dun steunt
5. Het is echt dé ideale aftrap voor het begin van je
studentenleven
6. Plus: het trotse gevoel als je je lint ontvangt, valt écht niet
te onderschatten
7. Nog een voordeel: na zo'n doop word je immuun voor alles
wat stinkt als de pest ...
8. En je zal een goeie douche naar waarde kunnen inschatten
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9. Maar de doop is eigenlijk vooral het begin van een heleboel
legendarische avondjes met je studentenclub...
10. ... waarop je je niet alleen ongelofelijk hard gaat
amuseren ...
11. ... maar waaruit je sowieso ook veel zal leren
12. Ook handig: je zal leren functioneren op weinig slaap ...
13. ... en laten we eerlijk zijn: ook met wat alcohol in je lijf
14. Plus: je zal heel wat toffe souvenirs kunnen verzamelen
(truien, jassen, linten...)
15. En niet te vergeten: door je te laten dopen, zal je heel wat
prachtige herinneringen hebben aan je studententijd
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OPENINGSFUIF
Police Academy – Mission Lombro
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CANTUSSEN
VOOR DUMMIES
Beste feuten (en ook voor sommige commilitones),
Het cantusgebeuren is voor jullie nog allemaal nieuw en
daarom geven we in dit schavotje een kleine uitleg over wat
sommige zaken tijdens de cantus zijn, hoe ze verlopen en wat
je dan geacht wordt te doen.
Praeses: De praeses is de voorzitster van het praesidium en
leidt de cantus. ZIj kan iedereen straffen geven en zelfs
mensen uit de cantus laten zetten. Zij wordt tijdens een
cantus senior genoemd. Als de praeses “prosit corona” roept
dan antwoordt de corona met “prosit senior”.
Onze praeses is Ann-Sophie Verledens.
Commilitones: Gedoopte en ontgroende leden van een
studentenclub die niet tot het praesidium behoren, zij zitten
meestal in een rechthoekige opstelling van tafels. Deze
opstelling wordt ook de corona genoemd.
Pro-seniores: Een oud-praeses, bij het binnenkomen wordt
het Io Vivat gezongen.
Ad fundum: Het volledig uitdrinken van een pint bier. Deze
kan ook als straf opgelegd worden. Schachten moeten eerst
prosit heffen op de "meester",dit is de schachtentemmer, dan
op de "senior", dan op de "proseniores" en als laatste ook op
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de corona. Daarna drinkt men pas zijn pint leeg of de
schachtentemmer/zedenmeester mogen de schacht opnieuw
een ad fundum laten drinken tot het juist is als iemand een
fout maakt. Voor de comillitones hoeft natuurlijk niet het glas
op de temmer geheven te worden. Het volledig uitdrinken
van een pint bier in één slok noemt men salamanderen.
Ad libidum: Een variant op de Ad fundum, hier kies je zelf
hoeveel je drinkt.
Codex: Liederenboek die verplicht is om bij te hebben op een
cantus. Je vindt er naast de liedjes ook de gedragsregels in
terug. Het niet bijhebben van een codex wordt steevast
bestraft met een ad pistum. De codex kan aangekocht
worden in Overpoort Bowl.
Tempus: Plaspauze in de cantus, als je moet plassen tijdens
een cantus moet je een rijmpje verzinnen volgens een
rijmschema en met woorden die de praeses of zedenmeester
aan het begin van de cantus meegeven.
Io Vivat: Bij het binnenkomen van een senior, pro-senior of
een peter/meter wordt het Io Vivat gezongen. Deze vindt je
op pagina 37 in de Codex. Hierbij sta je recht en leg je uw
hand op de rechterborst. Enkel de 1e en 3e strofe worden
gezongen.
Ad pistum: Dit betekent dat je in het midden van de corona
moet komen omdat je iets misdaan hebt binnen de
studentenvereniging en dat je daarvoor nu een strafje moet
ondergaan. Deze straf wordt aangekondigd door de corona
die begint met het zingen van “Ad Pistum!”. De straf wordt
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opgelegd door de praeses. Hieronder vindt je een overzicht
van de straffen.
Ad schoendum: Is een ad fundum die uit een schoen
gedronken wordt
Helikopter: Gebeurt per 2, de ene neemt de andere
horizontaal op zijn schouders en draait terwijl de persoon die
wordt opgehoffen zijn pint in één keer moet leegdrinken.
Daarna wisselt men om.
Dalton: Zijn vier pintjes naast elkaar, van een kwartvolle tot
een volle. Men moet elk pintje ad fundum leegdrinken en
vooraf zeggen wat de naam van de corresponderende dalton
is, van klein naar groot: Joe-Jack-William-Averell. Een variant
hierop is het noemen van de teletubbies.
Vleermuis: Twee personen houden een derde persoon
ondersteboven vast en dan moet deze een ad fundum
drinken terwijl hij ondersteboven hangt.
Luigi: De gestrafte wordt door een viertal vrijwilligers aan het
ondergoed van de grond gehoffen. Opgehangen aan zijn
ondergoed drinkt hij/zij zijn/haar glas leeg.
Pavlov: De gestrafte drinkt iedere keer als iemand van de
Senior met een belletje rinkelt een ad fundum, tot het einde
van de cantus.
Singing in the rain: De gestrafte zingt het liedje Singing in the
rain, terwijl de rest van de corona hem bekogelen met bier.
16 Spaanse: De gestrafte strekt de arm waarin zijn glas zich
bevindt boven zich en laat het bier in zijn mond vallen.
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Waterval: De gestrafte neemt twee pintjes in één hand, en
drinkt beiden leeg van het onderste glas zodat het bovenste
glas overloopt in de onderste.
Salamander: De Salamander is een heildronk ter ere van
iemand of iets en is geen strafdronk of wedstrijd in snel
drinken. Het is het hoogste studentikoos eerbewijs dat een lid
van de corona of ook een afwezig persoon aan de clubtafel
kan vallen. Het Salamander commando wordt gewoonlijk
door de praeses en gaat als volgt:
- Silentium: Betekent stilte, iedereen zwijgt als dit bevel
geven wordt. Het niet gehoorzamen kan leiden tot straffen
door zedenmeester of praeses.
- Surgité: Bevel van de praeses, het betekent Sta op!
Surgimus: antwoord van de corona op surgité, het betekent
wij staan op!
- Praeses: “Ad exercitium, sanctissimi salamandris, omnes
commilitones qui adsunt surgite!” Corona: (staat recht, heft
het glas en antwoordt:) “Surgimus!” Praeses: “Dan drinken
wij op het commando 3,2,1 ; 1, 2, 3, Ad fundum!
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