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Voorwoord
Waarde criminoloogjes
Het tweede semester is weer volop bezig. Uiteraard is het belangrijk om
af en toe eens welverdiend te ontspannen en niks beter dan een goed
Lombro-feestje daarvoor, toch?
Dit semester hebben we weer heel wat leuks in petto voor jullie, check
hiervoor zeker eens onze kalender, deze is te vinden op onze site! (www.
lombrosiana,be)
Eerder sportmens dan fervent uitgaander? Niet getreurd, onze twee fantastische sportdames Ilja & Ylja voorzien weer heel wat toffe activiteiten.
Hou zeker onze sportpagina op Facebook in de gaten om op de hoogte
te blijven!
Vanaf heden zullen de Schavotjes niet meer uitgedeeld worden in de
auditoria. Wel kunnen jullie nog een aantal exemplaren terugvinden in
ons super gesofisticeerd boekenrekje aan de uithangborden of online!
Literaire groetjes
Jullie Scriptoren
Bo & Silke
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Praeses dixit
Dag lieve criminologen
Het is alweer tijd voor het 2e semester, wat gaat de tijd toch snel.
Hopelijk heeft iedereen genoten van het weekje vakantie en waren de
punten geen al te grote domper op de feestvreugde. Aan allen die goeie
punten gehaald hebben, proficiat. Aan allen die minder goeie punten
gehaald hebben, iets minder proficiat maar een nieuwe kans in mei en
in augustus! Hou zeker de workshops van het monitoraat in de gaten
voor tips and tricks of richt een studieclubje op, samen studeren is altijd
fijner dan alleen!
Graag willen we ook dit semester weer ons uiterste best doen om jullie
rots in de branding, jullie steun en toeverlaat en jullie amusante afleiding
te zijn. Dus hou zeker onze website en Facebookpagina in de gaten voor
interessante weetje en activiteiten.
Binnenkort kondigen wij ook het thema van ons debat aan dus 3e jaars
die nog een credit voor stage zoeken, redding is onderweg!
Aan de eerste jaars: hou zeker jullie oefeningen van statistiek goed bij
dit semester. Als je altijd alles goed bijhoudt en op tijd vragen stelt als
je iets niets snapt komt dat helemaal goed! Politiek lijkt een gigantisch
groot vak maar eens je de grote lijnen wat doorhebt valt dat heel goed
mee. Politiek is interessanter dan het lijkt!
Aan de tweede jaars: jullie weten ondertussen al wel dat alles bijhouden
altijd een goed plan is. De taak van kwalitatieve lijkt ik het begin onmogelijk
maar valt achteraf gezien best goed mee en het zijn mooie puntjes die
je al kan verdienen. European is een lastige om aan te beginnen, maar
eens je aan het Engels gewoon bent lukt dat wel.
Voor de 3e jaars: Heel veel succes met stage! Ik zit in hetzelfde schuitje
en ja, elke dag heel de dag moeten werken is lastig, maar we kunnen
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dat wel!
Voor de master: nog even alles geven en dan zijn jullie er volledig van
af! Voor velen onder jullie zijn die de laatste weken les en de laatste
examens die eraan komen dus smijt jullie nog een laatste keer volledig
en vergeet ook niet te genieten van jullie laatste weken als student.
Want ge weet wat ze zeggen: Uw studententijd is de schoonste tijd van
uw leven!
Voor al jullie vragen kunnen jullie zoals steeds bij mij terecht! Aarzel niet
om mij te contacteren via Facebook of email!
Heel veel lieve groetjes
jullie praeses
Lore Van de Velde
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Sport dixit
Beste criminologen in spé en andere lezers
De epische ski-reis van 2019 zit er helaas weer op en wat hebben we
veel meegemaakt. We gingen dit jaar naar het prachtige Andorra. Wat
een plaatje is het daar!! De reis begon goed, lekker comfortabel op
de bus, biertje in de hand en gaan. Maar, zoals velen van jullie vast
wel hebben gehoord, zijn er een paar bussen niet helemaal volgens
planning aangekomen. Een aantal Lombrosianen, waaronder jullie
geliefde sportjes zelf, zaten vast op een bus die niet door kon vanwege
een sneeuwstorm. Maar na 45 uur op de bus te hebben gezeten zijn
we er dan toch eindelijk geraakt. Gelukkig kon het de pret niet drukken
en zijn we er na aankomst vol ingevlogen!
Grandvalira is een super groot en prachtig skigebied met pistes voor
zowel ervaren skiërs en boarders als voor beginners. Want waar
sommigen goed kunnen skiën, kunnen sommigen het wat minder
goed. Veel blauwe plekken, bulten en pijntjes zijn het resultaat van de
ski-reis. Maar dat is allemaal in verhouding gebracht door de geweldige
après-ski die na een lange dag skiën op ons stond te wachten. Boven
op de berg, met de zon in ons gezicht, vloeide de alcohol rijkelijk (wat
soms wel weer voor nog wat meer blauwe plekken heeft gezorgd). De
mensen die wel goed kunnen skiën, hebben Lombrosiana daarentegen
goed vertegenwoordigd tijdens de games die werden georganiseerd.
Slalommen, Santa run, de fakkeltocht en poep-sleeën, het was
fantastisch!
De ski-reis zou de ski-reis niet zijn zonder wat ondeugendheden
uiteraard en er zijn ons een aantal ondeugende feitjes ter ore
gekomen. Zo was het de allereerste avond al liefde op het eerste
gezicht tussen twee gelukkigen. Deze liefde besloten ze dan ook
meteen te verzegelen in de lift op de parking van Pas de la Casa.
Ondanks de kou hielden ze elkaar goed warm! Niet alleen van de lift
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op de parking werd goed gebruik gemaakt, maar ook de lift van het
appartementencomplex bleek goed benut geweest! Naast dit soort
eenmalige avontuurtjes, zijn er ook patronen gespot. Want als er in de
week vaker bij de overbuurjongen geslapen wordt, dan in het eigen
bed, moet het daar wel heeeel gezellig geweest zijn! Zien we hier iets
serieus opbloeien?? Tevens hebben we kennis mogen maken met
een nieuwe term: de ‘doorgeef-muil-kerstmuts’ waarbij gemuild moest
worden indien je in het bezit was van deze speciale kerstmuts. Slaagde
men hierin, dan mocht hij doorgegeven worden aan een volgend
persoon. Het resultaat? Records van 6 á 7 man op een avond en griep
na afloop. Het totale record van de ski-week van één persoon schijnt
op 24 te staan!
De terugreis ging qua tijd gelukkig een heel stuk beter, ook de geur
was in de meeste bussen aardig te doen. Echter besloten een aantal
van ons de reis goed af te sluiten met een fles Jagermeister. Voor een
persoon bleek dit na een zware week toch net teveel, en keerde zijn
maaginhoud terug de bus in. Onze gebeden gingen op dat moment uit
naar de mensen op deze bus. Gelukkig is iedereen weer helemaal heel
thuisgekomen en na het bijkomen en uitzieken zijn we weer helemaal
klaar voor het volgend semester!
Dat was de ski-reis dan weer, tot volgend jaar! Voor jullie, hopelijk
tot snel op een van de fantastische activiteiten van de Lombro. Kom,
drink, dans en wellicht muil en vind de liefde van je leven!

Kusjes en knuffels
Jullie Sportjes Ilja en Ylja!
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Galabal
Liefste seniores, commilitones, criminologen in spe en sympathisanten
29 maart is het dan eindelijk zo ver! Hét moment waar iedereen heel
het jaar naar uitkijkt: het Galabal der Criminologie! Markeer deze
datum dus groots in jullie agenda’s en bereid jullie alvast voor op het
meest legendarische feest van het academiejaar.
Dit befaamde evenement zal doorgaan in Cocteau, Jan Palfijnstraat 17
te Gent. Verder informatie betreffende het thema, uren, ticketverkoop
etc. zal nog volgen op de eventpagina op facebook.
We kijken er naar uit!!
Veel liefs
Het balcomité
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Lorem ipsum
GALABAL DER
CRIMINOLOGIE
29 maart 2019
Doors 22h
Zaal Cocteau
Jan Palfijnstraat 17
Vvk €12
Adk €15
Afterparty @Pere Total
Ann & Herrik
Rubyflex
Bucky
Bonuzz
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Kalender
Kalender voor maart:
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Series
Aangezien we allen Criminologie studeren, wil dit toch zeggen dat we
interesse hebben in misdaad. Bij deze enkele series die misschien tof
zijn om te bekijken in je vrije tijd EN beschikbaar zijn op Netflix!

1. Sherlock

Deze serie is uiteraard gebaseerd op Sherlock Holmes maar dan
in een modern jasje. In deze versie is Sherlock zelf een beetje een
vreemde, ‘socially awkward’ man maar toch geniale detective. Aan zijn
zijde staat John Watson. In samenwerking met de politie lossen ze
mysterieuze zaken op met een rode draad door de afleveringen rond
aartsvijand Jim Moriarty
Aantal seizoenen: 4
Aantal afleveringen: 13
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2. Mindhunter

Deze serie speelt zich af in het jaar 1977. De FBI begint rond deze
tijd voor het eerst te zerken met criminele psychologie en profilering.
Hiervoor worden 2 FBI-agenten ingeschakeld. Samen met een
psychologe werken ze in het opleidingscentrum van de FBI academy.
Om beter de gedachtegang van moordenaars te begrijpen gaan ze
in dialoog met seriemoordenaars. Dit zorgt voor een welverzorgde
spannende als pyschologische serie.
Aantal seizoenen: 1
Aantal afleveringen: 10

16

‘t Schavotje 2018-2019

Februari

3. How to get away with murder

Annalise Keating is een advocate en een professort recht aan de
universiteit van Philadelphia. Tijdens de eerste lessen bij aanvang van
het academiejaar selecteert ze enkele studenten die voor haar mogen
werken, de ‘keating five’.
Al snel raken de studenten betrokken bij een moord. Hierbij gebruiken
ze de kennis die ze hebben opgedaan in hun leerkracht haar les om
hunzelf te redden. Heel spannende serie!
Aantal seizoenen: 5
Aantal afleveringen: 75
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4. Fargo

Deze serie is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1996. Het eerste
seizoen vertelt het verhaal van Lorne Malvo, een huurmoordenaar die
in een klein dorpje Lester Nygaard tegen het lijf loopt. Lester werd net
in elkaar geslagen door zijn voormalige pestkop en doet zijn verhaal
aan Malvo. Twee dagen later blijkt de pestkop dood te zijn en zo begint
een geheel van bizarre en geflipte situaties.
Aantal seizoenen: 3
Aantal afleveringen: 30
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5. Gotham

James Gordon, een nieuwe rechercheur bij de politie van
Gotham City, krijgt de opdracht om samen met ervaren
rechercheur Harvey Bullock één van de meest geruchtmakende
zaken in Gotham ooit te onderzoeken: de moord op Thomas
en Martha Wayne. Tijdens het onderzoek ontmoet Gordon de
jonge zoon van het duo, Bruce, die nu door zijn butler Alfred
Pennyworth wordt opgevoed. Tijdens het onderzoek raakt
Gordon betrokken bij de Gothamse maffiafamilies en hun
bondgenoten.
Aantal seizoenen: 5
Aantal afleveringen: 95
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Merch
Sinds heden is er de mogelijkheid om pulls en pins te bestellen. De
pins zien er uit als onderstaande foto en kunnen aangekocht worden
voor €2 per pin.

De pulls zijn zwart met een witte bedrukking (Geen paniek, in het echt
zijn deze niet zo lomp!) De prijs voor een pull bedraagt €18.

Een pull of pin kan je bestellen via praeses@lombrosiana.be!
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Ted Bundy
De naam ‘Ted Bundy’ doet heel waarschijnlijk wel enkele belletjes
rinkelen. De laatste maand is deze naam vaak in het nieuws
verschenen en in memes aangezien ‘Zac Efron’ de rol van Ted Bundy
op zich neemt in een nieuwe thriller over Bundy zijn leven.
Maar wie is Ted Bundy eigenlijk?

Ted Bundy is één van de meest beruchte seriemoordenaars die de
Verenigde Staten in de twintigste eeuw heeft gekend. Bundy bekende
meer dan twintig moorden, maar er wordt geschat dat hij meer dan
honderd slachtoffers gemaakt zou hebben in diverse Amerikaanse
staten in vijf jaar tijd. Men denkt dat hij al begon te moorden begin de
jaren ‘60. Het eerste voorval die concreet aan hem toe te wijden was,
is slechts uit 1974: Joni Lenz werd in haar slaap overvallen, zwaar
mishandeld en voor dood achtergelaten. Ze overleefde de aanval maar
lag een tijd in coma en hield er uiteindelijk hersenletsel aan over. Van
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dit moment begon er maandelijks 1 tot meerdere jonge meisjes te
verdwijnen.
Jeugd Ted Bundy
Ted Bundy (Theodore Robert Cowell) werd in 1946 als buitenechtelijk
kind geboren en door zijn grootouders opgevoed in het Amerikaanse
Vermont. Toen zijn moeder in 1951 trouwde kreeg hij de achternaam
van zijn stiefvader, zodoende werd hij Ted Bundy. Bundy had een
moeilijke jeugd en was erg op zichzelf. In zijn adolescentie werd hij een
succesvol student en door zijn aantrekkelijke voorkomen en charisma
werd hij populair onder zijn leeftijdsgenoten. Tijdens zijn studie was
hij tot over zijn oren verliefd op zijn medestudente Stephanie Brooks,
maar zij beëindigde hun korte romance al snel in 1968. Er wordt
vermoed dat hij zijn latere slachtoffers uitkoos naar aanleiding van hun
uiterlijke gelijkenissen met Brooks.
De seriemoordenaar Bundy
Wanneer Bundy exact begon met moorden is niet duidelijk, maar over
het algemeen wordt aangenomen dat hij begon in 1974. Bundy was
ogenschijnlijk maatschappelijk succesvol en hield zich actief bezig
met de politiek. In deze periode werden er veel vrouwen in Seattle en
Oregon vermist, waarbij getuigenverklaringen aangaven dat zij voor het
laatst in gezelschap waren gezien van een jongeman genaamd Ted.
Toen Bundy aan het einde van 1974 naar Utah verhuisde om rechten
te studeren begonnen ook daar jonge vrouwen vermist te raken.
Politieonderzoek
De overeenkomstigheden tussen de verdwijningen, gewelddadige
verkrachtingen en moorden in Utah en in Seattle het voorgaande jaar
werden steeds duidelijker. Een compositieschets van de vermoedelijke
dader werd gemaakt en de toenmalige partner van Bundy, Meg Anders,
belde de politie. De politie liet Bundy echter als verdachte gaan.
Het moorden ging door en de politie kwam er achter dat de Taylor
Mountains gebruikt werden als dumpplaats van de slachtoffers.
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Eerste arrestatie
Pas in 1975 werd Bundy in zijn auto aangehouden door de politie,
die daarin allerlei voorwerpen vond om een inbraak te plegen. De
politie arresteerde Bundy voor het in bezit zijn van onder andere een
koevoet, masker, touw en handboeien. Na zijn arrestatie legden ze de
definitieve link tussen Bundy en de verdwijningen. In juni 1976 werd
Bundy veroordeeld voor de ontvoering van één van zijn slachtoffers
Carol DaRonch.

Succesvolle ontsnapping
Bundy deed verschillende ontsnappingspogingen tijdens zijn
gevangenschap. Hij verdedigde zichzelf in de lopende rechtszaken
aangaande andere moorden en presteerde het om op 7 juni 1977 uit
een raam van de bibliotheek te ontsnappen toen hij onderzoek deed
voor zijn eigen zaak. Na acht dagen werd hij wederom gevangen gezet
en werd de bewaking verscherpt. Op 30 december 1977 ontsnapte
hij nog eens en vloog hij onder een valse naam naar Chicago en
Florida. De moordlustige Bundy viel een onderdeel van de Florida
State University binnen en verkrachtte vier jonge vrouwen, hiervan
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stierven er twee. Zijn laatste slachtoffer werd de twaalfjarige Kimberley
Leach, die hij verkrachtte en wurgde op 9 februari 1978. Op 15 februari
dat jaar werd hij wederom aangehouden in zijn auto vanwege valse
nummerbordplaten.
Doodstraf
Voor de moorden in Florida werd Bundy in 1979 ter dood veroordeeld.
Het ultieme bewijs waren de bijtwonden in de lichamen van de
slachtoffers die overeenkwamen met Bundy´s gebit. Uit angst voor de
doodstraf besloot Bundy zichzelf niet meer te verdedigen, nam een
advocaat in de hand en claimde wilsonbekwaam te zijn geweest. In
een poging te ontsnappen aan de elektrische stoel gaf hij toe dat hij
verantwoordelijk was geweest voor tientallen verkrachtingen, daden
van necrofilie en moorden. Zijn aanvechtingen van het doodvonnis
waren niet succesvol: op 24 januari 1989 stierf hij in de vroege ochtend
op de elektrische stoel in de Florida State Prison

De film waarbij Zac Efron Ted Bundy speelt wordt tegen de herft van
2019 verwacht op Netflix.
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Stamcafés
Pere Total
Overpoortstraat 17
9000 Gent

Café Amber
Blandijnberg 3
9000 Gent
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Spellen
1. Welke kubus kan NIET gemaakt worden op basis van het
uitgevouwen model?

2. Welk cijfer hoort op het vraagteken?
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3. Twee dobbelstenen worden op een tafel op elkaar geplaatst. Als je
rond de dobbelstenen wandelt, wat is dan de som van alle zichtbare
ogen?

4) Los volgend raadsel op:
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BINAIRO
Bij het oplossen van een binaire puzzel gelden de volgende regels:
1. Elke cel moet een nul of een één bevatten.
2. Er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast elkaar of
direct onder elkaar worden geplaatst.
3. Elke rij en elke kolom moet evenveel nullen als enen bevatten.
4. Elke rij is uniek en elke kolom is uniek. Een willekeurige rij mag
echter wel hetzelfde ingevuld worden als een willekeurige kolom.
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WOORDZOEKER
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Oplossingen
1) Kubus 2
2) 604 (telkens X3+7)
3) Als je weet dat tegenovergestelde zijden bij een dobbelsteen steeds
de som van 7 geeft, dan weet je ook dat bij de onderste steen 14 ogen
zichtbaar zijn en bij de bovenste 15 . Dat geeft dan een totaal van 29
ogen
4) De letter A
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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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