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Voorwoord
Beste criminologen in spé,
Hopelijk hebben jullie genoten van de lesvrije week die, laat ons eerlijk
zijn, toch wel echt minstens dubbel zo lang had mogen zijn. Misschien
ben je helemaal uitgerust aan het nieuwe semester begonnen, misschien
met nog een gigantische kater van je (ski)reis. Eén ding is zeker: we zijn
weer gestart met de lessen en dat wil dus ook zeggen dat we weer
gestart zijn met onze activiteiten. Verder in het schavotje vinden jullie een
overzichtje van alle feestjes, het bal, het debat, de sportactiviteiten, 12urenloop… Dus schrijf die maar al in je agenda, want ze beloven
(minstens) even episch te worden als de activiteiten in het eerste
semester!
We hopen jullie allemaal te zien op onze activiteiten, er staan heel wat
andere zaken op het programma dan in het vorig semester, dus het is
zeker de moeite om af te komen! Hieronder valt ook het galabal, dat als
crimi-student zeker niet te missen is!
Tot dan!
Veel liefs,
Jullie scriptoren,
Helena en Silke
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Praeses dixit
Hallo lieve studentjes!

Het tweede semester is weer van start gegaan. Hopelijk
hebben jullie allemaal goed gerust tijdens de lesvrije week
en kunnen jullie er weer met volle kracht tegenaan! Of
misschien hebben jullie juist met volle teugen genoten van
het vloeiende gouden brouwsel en zijn jullie nu klaar om je
hersencellen weer te trainen aan de mooie banken van de
faculteit.
Echter zou het natuurlijk ook goed kunnen dat jullie die
gouden weg nog wat door willen zetten. In dat geval zal
Lombrosiana weer haar uiterste best doen om jullie daarin te
begeleiden met al onze leuke activiteiten! Met als
hoogtepunt ons meest awesome galabal op donderdag 26
maart! Verder organiseren we ook nog een longdrinknight in
de Pere Total ten voordele van het goede doel. Ook zijn er
nog tal van gratis vaten waar jullie allen welkom zijn.
Natuurlijk doen wij ook dit semester niet enkel aan feesten
maar zetten wij ons ook in om de hersencellen weer aan te
vullen met ons debat en de quiz!
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Volg ons dus vooral op facebook en hou de site goed in de
gaten en kom vooral eens met je vrienden af! Ook zijn wij
uiteraard weer iedere dinsdag te vinden in de Amber en later
in de Pere Total.
Dan rest het mij nog jullie heel veel succes te wensen dit
semester en hopelijk tot snel!

Liefs,
Jullie Praeses
Bauke De Bie
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Kalender
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Activiteiten

DEBAT

Tijdens het debat zullen een aantal experten discussiëren
Wat?

over het thema ‘alternatieve straffen’. Gezien de
verschillende standpunten en invalshoeken van de experten,
belooft het een interessante avond te worden. Na het debat
is er een kleine receptie voorzien.

Waar?

Het debat gaat door in de Blandijn .

Wanneer?

Woensdagavond 4 maart 2020

VERKOOPMOMENT
Wat?

Een gezellige avond in één van onze favoriete cafés, waarbij
er drank aan studentikoze prijzen en (drank)spelletjes zullen
zijn.

Waar?

Café Amber (Blandijnberg 3)

Wanneer? Dinsdagavond 10 maart

10

Galabal

Wat?

Het jaarlijks galabal is iets waar iedereen naar uitkijkt. Het is
de perfecte gelegenheid om eens je mooiste outfit aan te
trekken en samen met de hele richting (en sympathisanten)
een glaasje te drinken. Dit jaar hebben we een ‘specialleke’
in petto voor jullie: het is een gemaskerd bal ! En alsof dat
nog niet geweldig genoeg is, wordt er een wedstrijd
georganiseerd: wie het mooiste maskertje aanheeft, krijgt
een mooie prijs (Echt waar? Jazeker! Wow zo spannend!!).

Waar?

Het galabal gaat door in feestzaal Cocteau.

Wanneer?

Donderdagavond 26 maart 2020.

Prijs?

Een ticket voor het bal kost €12 in voorverkoop, €15 aan de
deur.

Tickets?

Tickets
kunnen
gekocht
worden
bij
volgende
praesidiumleden (via facebook, mail of persoonlijk):
-

Nadia Aissa (1e Bachelor)

-

Leen Gabriëls en Merel Transez (2e Bachelor)
Bauke De Bie (3e Bachelor)
Lore Van de Velde en Thomas Verlee (Master)
Lies Goorden (algemeen)

Ook in de Amber en de Pere Total kunnen tickets gekocht
worden.
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Tot dan!
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SOA-feestje
Het tweede semester werd goed ingezet met het Fantatische SOA-feestje in
de Delta. Als jullie niet aanwezig konden zijn, niet getreurd: hieronder vinden
jullie een aantal sfeerfoto’s én er komen nog veel activiteiten aan.
Kom zeker eens naar een volgend feestje!
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Skireis
De skireis van Val Cenis ja die was zeker in orde!
Met zen allen hebben we Val Cenis goed op zen kop gezet.
Het was een skireis om nooit te vergeten!
Deze ging goed van start met een kleurrijke hoofdband,
lekkere hotdogs en glühwein in onze fancy Hoogtestage
bekers.
Volgende dag niets zo fijn als gewoon uit je bed rollen
schoenen aan en direct op de lift kunnen springen en hop de
bergen in. Vervolgens lekker picknicken aan de rand van de
pist of liever in een gezellig restaurantje iets bestellen, er
was voor ieder wat wils.
Na een goede portie skiën was de après-ski de ideale plek
om je benen nog even los te zwieren op de beste schijven,
met wat gratis shotjes. Dat is altijd mooi meegenomen!
Daarnaast waren ook de Kamasutra yoga, als kerstman de
berg afrazen en het tuben zeker een hoogvlieger! Net zoals
de thema feestjes waar iedereen enorm zijn best heeft
gedaan om zich te verkleden.
Natuurlijk hebben wij ook nog enkele leuke anekdotes die je
misschien wel al bekend in de oren klinken.

15

-

B die wat moeite had met het onderscheid tussen
een valies en een wc.

-

H die niet echt begreep dat wanneer je in een emmer
overgeeft en deze vervolgens omstoot in bed de
emmer zijn functie verliest.

-

J maar liefst beide security ’s nodig had om thuis te
geraken.

-

Het inderdaad mogelijk is om te spoonen met 5 in
een tweepersoonsbed.

-

De speeltuin de place to be was om elkaar een
beetje beter te leren kennen.

-

Dat je tijdens een storm liever niet in een zetellift of
eitje hangt.

-

S de laatste avond helemaal los ging op het podium
met de Lombro-vlag.

-

Dat je best niet nuchter aan Kamasutra yoga begint.

-

Eitjes smaken het best om 04:00.

-

J de laatste ochtend om 08:00 een adje heeft
getrokken.

-

T voor de eerste keer ooit heeft geskied en zonder
moeite de groep kon bijhouden.

-

L een echt talent heeft voor zo ver mogelijk naar
beneden te schuiven na een val.
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-

L haar go pro vervloekt is.

-

J & L de geheime kamer van de feestzaal hebben
gevonden met daarin een trampoline.

-

Iedereen die het meer gezien heeft zich eventjes in
Italië bevond.

-

V gewoonweg met 6 meisjes heeft gewipt, in deze
zin refereert wippen echter wel naar het spelen op
de wipplank.

-

J & L door de storm gewoon terug omhoog geblazen
werden op de rode piste.

-

V gewoon van iedereen op zijn kamer weet wanneer
ze hun pil moeten nemen.

-

M bedolven onder vlaggen door S in de gang
gevonden werd.

-

B & L hebben ook geleerd dat je best je tijd in het
oog houd wil je nog een lift terug naar het dorp
hebben.

-

N een echte schat is en iedereen veilig thuis brengt.

-

S had ook dit jaar haar kerstmutsen mee.

Met andere woorden het was een memorabele avontuur!
Moest je het gemist hebben één advies ga volgend jaar mee
en beleef het zelf !!
Groetjes jullie sport xx
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Studietips
Indien je extra uitleg over de verschillende vakken wilt en
hoe het examen opgebouwd is kan je de studiefiches
raadplegen. Je kan deze vinden onder “studiegids” of via
deze link:
https://studiegids.ugent.be/2019/NL/FACULTY/B/BACH/
BBCRIM/BBCRIM.html

Statistiek in de criminologie
Dit vak bevat zowel theorie als oefenlessen. Je leert over de
univariate, bivariate, inferentiële en multivariate statistiek.
TIPS:
•

Ga zeker naar de oefenlessen en bereid de
oefeningen voor.

•

Zorg dat je mee bent met de lessen, als je iets niet
snapt, dan kan je tijdig hulp vragen. Laat het niet
liggen tot de examens.
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Biologische antropologie
Dit vak behandelt o.a. genetica en evolutiebiologie als
fundamentele verklaringen van menselijke diversiteit in
gedrag. Sinds dit jaar wordt het vak gegeven door prof L.
Pauwels. Let dus zeker op als je samenvattingen of
examenvragen van vorige jaren gaat bekijken.

Sociale psychologie
In dit vak kom je meer te weten over de relevantie van de
sociale psychologie voor de studie van antisociaal gedrag en
criminaliteit. Het examen staat voor 15 punten op multiple
choice en 5 punten op een open vraag.
TIPS:
•

De slides zijn een goede leidraad om de leerstof te
studeren.

•

Leer de verschillende concepten goed en houd ze
uit elkaar.

•

Let tijdens het studeren goed op de experimenten,
want die worden vaak gevraagd op het examen.
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Politiële en gerechtelijke organisatie
Dit vak is gericht op de verschillende politiële en
gerechtelijke organisaties op de vier echelons van de
strafrechtsbedeling: opsporing, vervolging, straftoemeting
en de strafuitvoering. Dit is een heel interessant vak om
basiskennis te verwerven over België op politieel en
gerechtelijk vlak.
Het vak wordt vanaf dit academiejaar gegeven door prof.
Janssens. Let ook hier dus ook goed op wanneer je de
examens van voorbije jaren bekijkt.
TIPS:
•

De slides bevatten de voorbije jaren een goede
samenvatting van de leerstof, maar dit jaar is het
een andere prof, dus controleer zelf of dit nog
steeds zo is!

•

De reader is handig voor extra
achtergrondinformatie of indien iets niet helemaal
duidelijk is op de slides.
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Belgische binnenlandse politiek
In dit vak leer je de ontwikkeling van de verschillende
Belgische partijen van het moment dat ze ontstaan zijn tot
nu.
TIPS:
•

De lessen worden op een interessante manier
gegeven en zijn zeker een meerwaarde. De
professor benadrukt duidelijk de belangrijke dingen
en slaat soms deeltjes uit de cursus over.

•

Leer het vak per partij, maar vergeet niet om de data
vanbuiten leren, zodat je weet wat binnen elke partij
gebeurde in een bepaalde periode.
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Memes van de maand
Onder het motto ‘een dag niet gelachen met de flauwe mopjes van Lombro,
is een rotdag’, verzamelen we hier wat om jullie dag wat beter te maken. Ja
hoor, graag gedaan.
PS: Wie zijn memes zijn dat? Van de schachtentemmer!
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Voor alle studenten die zich misleid voelen door de prof:

En voor de studenten die zich voorgenomen hebben om dit semester ‘echt naar
alle lessen te gaan, echt waar’:
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Stamcafés

Blandijnberg 3,
9000 Gent

Overpoortstraat 17,
9000 gent
Blandijnberg 3,
9000 Gent
Onze stamcafés zijn eveneens sponsors.
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Puzzels
Sudoku
In de sudoku-puzzel moeten de cijfers 1 tot en met 9 worden
ingevuld, en wel op zodanige wijze dat: op elke horizontale
rij elk cijfer slechts één keer voorkomt en in elke verticale
kolom elk cijfer slechts één keer voorkomt.
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1 4
3 5 6
2

9
3 1 7
2

8
9 5 6
4
7 1 2
8 6

9
9

4
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Binair
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
Zoek de woordjes uit de lijst in de letters hieronder en vorm met de
overgebleven letters twee woorden die in de vakjes passen.
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Horoscoop
Benieuwd naar wat de sterren te voorspellen hebben voor jou komende
maand? Ontdek het hieronder in je maandhoroscoop van maart!
BOOGSCHUTTER ( 23 november - 22 december)
Er lijken situaties op je pad te komen die te maken hebben met het verleden.
Dit doet emotioneel iets met je en hierdoor ben je geneigd te snel
beslissingen te maken of word je juist besluiteloos. Denk goed na over je
keuzes en bekijk zowel de voor- als de nadelen van je keuze. Het lijkt erop
dat je de situatie dan beter kunt relativeren. Veiligheid, vrijheid,
samenwerking en compromissen sluiten staan ook centraal en zijn ook van
invloed op de keuzes die je maakt.
STEENBOK (23 december - 20 januari)
De Steenbok krijgt deze maand een heel duidelijk beeld van zijn ambities
en doelen. Je hebt soms de neiging om te kijken naar anderen en te kijken
naar welk pad een ander neemt. Het is van belang dat jij je eigen pad
creëert. Het is wel van belang om geduldig te zijn en goed na te denken
voor je beslissingen maakt, want je wilt soms te snel. Het gevolg is dat je
spijt zult hebben van bepaalde keuzes.
WATERMAN (21 januari - 18 februari)
Jij functioneert deze maand op een hoog tempo. Het is van belang dat je
probeert zoveel mogelijk open te communiceren, dit zorgt ervoor dat jij je
minder verward voelt. Je worstelt met je rol in het heden ten opzichte van
je verleden, maar lijkt een ervaring te krijgen waar je veel van leert. Het is
deze maand helemaal oké om grote doelen te hebben en groot te denken
want onafhankelijkheid staat centraal.
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VISSEN (19 februari - 20 maart)
Jij staat deze maand centraal. Daarnaast staat emotionele stabiliteit
centraal. Je lijkt verwarring te hebben over het verleden. Mede hierdoor
heb je veel gedachten en emoties, maar je houdt dit voor jezelf. Je hebt
een sterk gevoel van verantwoordelijkheid, maar je kunt in de val lopen
doordat jij je deze maand het grootste gedeelte zorgeloos zult voelen.
RAM ( 21 maart - 20 april)
Voor de Ram staat deze maand sociale contacten centraal. Er ontstaan
spontane plannen en uitjes met vrienden. Ook lijken er nieuwe
ontmoetingen te zijn. Je mijmert over sociale contacten uit het verleden.
Probeer dit los te laten, want het brengt alleen maar zorgen. Je lijkt jezelf
te ontwikkelen en zoekt hierdoor ook een nieuwe positie binnen je sociale
kring. Deze maand heb je de energie om situaties naar je hand te zetten
en mede hierdoor kunnen je doelen in rap tempo realiteit worden.
STIER (21 april - 21 mei)
Deze maand heb jij de mogelijkheid om doelen te bereiken, mede door je
standvastigheid en het feit dat je een bepaalde vrijheid hebt om dingen te
doen zoals jij het wilt. Van compromissen sluiten voor het behalen van
doelen zal deze maand geen sprake zijn. Let er wel op dat je dingen niet
overhaast doet en bedenk eerst goed wat je precies wilt, voordat je actie
onderneemt. Vriendschappen zullen deze maand belangrijk zijn en je hebt
deze vriendschappen nodig om verwarring die kan ontstaan weg te
nemen.
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MAAGD ( 24 augustus - 23 september)
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(22 meilijken
- 21 juni)
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KREEFT (22 juni
23 juli)
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jou
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maand
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lijkt het
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dat je
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onrust vanJe
een
naaste.
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kunt
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verleden met je
beslissingen
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Neem
de welke
tijd en lessen
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over de
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goed
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communicatie
en het is van belang om hier gebruik van te maken als jij je
doelen wilt bereiken. Samenwerking staat momenteel boven autonomie.
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