’t Schavotje

Blad voor de criminologiestudent
Academiejaar 2019-2020 - Nummer 2

2

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave .................................................................3

Inhoudsopgave

Voorwoord ........................................................................6
Praeses dixit .....................................................................8
Schachtentemmer dixit ...................................................10
Activiteiten ......................................................................12

Inhoudsopgave

Kalender 1ste semester ...................................................15
Netflix voor criminologen ................................................23
Puzzels ...........................................................................27
Stamcafés.......................................................................30

Inhoudsopgave

Clublied ...........................................................................31

Inhoudsopgave
3

4

5

Voorwoord
Beste criminologen in spé,
De eerste lesweken zijn ondertussen al gepasseerd, en
hopelijk hebben jullie nog geen heimwee naar de
zomervakantie, maar laat ons eerlijk zijn, die kans zit er
wel dik in. Iedereen is al een beetje gewend aan de
lessen, en misschien weet je ook al welke lessen je (niet)
moet meevolgen. Om de eventuele sleur van het eerste
semester tegen te gaan, organiseert Lombrosiana weer
vanalles.
Misschien hebben jullie al deelgenomen aan één van
onze activiteiten… aan allen die deelgenomen hebben:
proficiat! Aan allen die niet deelgenomen hebben: ook
proficiat, maar kom toch zeker nog eens iets met ons
beleven, in de plaats van de zoveelste keer die serie op
Netflix te bingewatchen!
Waar we ook niet omheen kunnen is dat de doop eraan
komt, en we hopen uiteraard dat we dit jaar weer veel
inschrijvingen hebben. Meer info hierover volgt verder in
dit schavotje en op de website/ facebookpagina. Voor al
wie twijfelt: kom zeker naar ons infomoment, dan wordt
alles wat duidelijker.

6

Aarzel zeker ook niet om ons aan te spreken (voor wie dat
nog niet gedaan heeft)!
Hopelijk tot snel op één van onze activiteiten
Veel liefs van jullie scriptoren,
Helena en Silke
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Praeses dixit
Hallo lieve studentjes

Ondertussen zijn we nu al een paar weken verder in het
nieuwe academiejaar. Ik hoop dat iedereen dit jaar goed
ingezet heeft met de nodige feestjes en andere leuke
activiteiten. Jullie hebben hopelijk al volop kunnen genieten
van de vrijheid die het studentenleven met zich meebrengt.
Maar natuurlijk ook met het kopen of bekijken van de
cursussen, want we mogen niet vergeten dat we hier zijn om
te studeren.

Sommige onder jullie heb ik al gezien op één van onze toffe
activiteiten, maar ik hoop natuurlijk om de anderen ook nog
eens te zien passeren. We zijn elke dinsdagavond voor onze
clubavond te vinden in café de Amber van 21u tot 23u en
daarna in de Pere Total tot ... Hopelijk zie ik jullie daar eens
verschijnen!
Vergeet
ook
onze
website
en/of
facebookpagina niet te checken om andere leuke activiteiten
zeker niet te missen.
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Verder wil ik jullie nog heel veel succes wensen met de
studies. Ik weet dat het allemaal niet gemakkelijk is en dat je
soms wel eens goesting hebt om het op te geven. Maar
vergeet niet: we're all in this together en we geraken er
sowieso.

Heel veel lieve groetjes
Jullie praeses
Bauke De Bie
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Schachtentemmer dixit
Hallo daar eerste jaartjes!
Hier ben ik weer, Ylja, schachtentemmer van Lombrosiana.
De doop is bijna daar en dat wil zeggen dat dit jullie laatste
kans is om je aan te sluiten bij de tofste vereniging van Gent!
De doop valt alles mee, dus wees niet bang! Jullie zullen
elkaar erdoorheen helpen en binnen een wink is deze weer
voorbij! Wij snappen heel goed dat de doop wat
beangstigend kan zijn en ik wil jullie dan ook een warm hart
onder de riem steken en aantonen dat dit niet zo is! Kom
allen maandag 21 oktober naar de overpoortrolling en vooral
de dinsdag erna voor de schachtenverkoop, vanaf dat
moment zijn jullie al helemaal ingeburgerd en na de doop
donderdag (24 oktober) horen jullie helemaal bij ons, met
lintje en al!
Dus twijfel niet langer, laat je
door ons verleiden en laten we
er samen een geweldige
studententijd van maken!
Heel veel liefs,
Jullie schachtentemmer
Ylja

10

REAL CRIME FIGHTERS
DON’T WEAR CAPES
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Activiteiten
25/10: Infomoment doop
Wat?
Wat?

Een infomoment waar uitleg wordt geven over de doop
door leden van het praesidium. Alles wat je moet weten,
wordt die avond mee gegeven en je kan met al je
vragen terecht bij ons.

Waar?
Waar?

Café Amber, Blandijnberg 3

Wanneer?
Wanneer?

Dinsdag om 21u.

21/10: Overpoortrolling
Wat?
Wat?

Een avond waarbij je de leukste cafés van de Overpoort
leert kennen én overal iets te drinken krijgt.

Waar?
Waar?

De startlocatie van de overpoortrolling wordt nog mee
gedeeld via facebook en onze website.

Wanneer?
Hoe?

Om mee te doen aan de overpoortrolling moet je
inschrijven via de site van Lombrosiana, verdere
instructies zal je daar ook vinden.
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22/10: Schachtenverkoop
Wat?

Op de schachtenverkoop krijgen alle toekomstige leden
van de vereniging een of meerdere meters en/of peters
toegewezen waar je tijdens de doop en het gehele jaar
veel steun aan zal hebben.

Waar?

Café Pere Total, Overpoortstraat 17.

Wanneer?

De schachtenverkoop start om 20u, verdere info zal op
facebook en de site verschijnen.

24/10: Doop en doopcantus
Wat?

De toekomstige leden van de vereniging worden
gedoopt tot een volwaardig lid. De doop zelf vindt ’s
middags plaats en ’s avonds is het officiële gedeelte in
de vorm van een cantus.

Waar?

In het citadelpark, specifieke plaats wordt meegedeeld
via facebook en de site.

Wanneer?

De doop start om 13u.
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29/10: Schachtenclubavond
Wat?

Een clubavond die in het teken staat van de nieuwe
schachten van Lombrosiana. Het is ook hun eerste
clubavond als lid van de vereniging.

Waar?

In ons clubcafé, De Amber (Blandijnberg 3).

Wanneer?

Dinsdagavond om 21u.

30/10: Fuif Delta

Wat?

Onze eerste fuif van het academiejaar. Het thema van de
avond is ‘Crime Night’ en er zullen toepasselijke cocktails
verkocht worden.

Waar?

In de Delta, Stalhof 17 (zijstraat van de Overpoort).

Dinsdagavond: clubavond
Wat?

Samen gezellig iets drinken in het clubcafé en elkaar (wat
beter) leren kennen.

Waar?

In ons clubcafé, De Amber (Blandijnberg 3).

Wanneer?

Elke dinsdagavond om 21u.
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Kalender 1ste semester
Over de eerstvolgende activiteiten van Lombrosiana, staat heel wat uitleg op
de vorige pagina’s. Maar om nu al alles in je agenda te kunnen schrijven, vind
je hier een overzicht van alle activiteiten van het semester. Deze worden ook
steeds aangekondigd, dus hou zeker onze facebookpagina in de gaten!
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Dopen is fijn
Voor degenen die nog steeds niet overtuigd zijn van hoe leuk
Lombrosiana is: hieronder enkele ervaringen van leden die
vorig jaar aangesloten zijn (en er duidelijk geen spijt van
hebben).

“Na het middelbaar kwam ik helemaal alleen naar Gent.
Door Lombro leerde ik een hoop fantastische mensen
kennen en ik heb toen besloten me aan te sluiten; Ik ben
nooit meer alleen geweest sindsdien. Een van de beste
beslissingen die ik in m’n leven al maakte!”
-

Jenne

“Door samen de doop te doorstaan, creëer je een super
hechte groep waar je nog veel avonturen mee gaat beleven
en waar je ook op terug zal kunnen vallen gedurende je
studies. Dit is dus de ideale manier om nog meer vrienden
te maken. Do you have what it takes to become a real crimi?”
-

Boris
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“In het eerste jaar kom je terecht tussen een zee van
gezichten waar je vaak niemand kent. Dankzij Lombrosiana
had ik meteen een hoop vrienden en hoefde ik me nooit
eenzaam te voelen tijdens of tussen de lessen. " Den doop"
schrikt veel studenten af, maar een studentenvereniging is
zoveel meer dan enkel dat. Je hebt altijd iemand om mee uit
te gaan, samen te studeren of te klagen over proffen.”
-

Thalita

“Mij laten dopen bij een studentenvereniging is normaal ook
niet iets dat ik zou doen, maar gelukkig dat mijn vriend mij
heeft meegesleurd want ik zou het elke keer opnieuw doen.
Heb er geen moment spijt van gehad en heb samen met
geweldige mensen herinneringen gemaakt voor het leven!”
-

Max
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Sport
Hey criminologen,

Wij van Lombrosiana doen elk jaar mee aan verschillende
sportactiviteiten doorheen het jaar, dit is dit jaar niet anders!
We zijn er al in gevlogen met een aantal activiteiten, en er
staan er nog veel meer op de planning! Zoals basketbal,
minivoetbal heren, volleybal heren, voetbal, badminton, judo
en zwemmen. Deze activiteiten gaan grotendeels door op
maandagavond in het GUSB. Zin om hier aan mee te doen?
Of om langs de zijlijn te komen supporteren? Hou dan zeker
onze Facebook groep ‘Sport Lombro’ in de gaten!
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Ook is onze jaarlijkse skireis iets dat niet te missen is! Deze
gaat door van 31 januari tot 8 februari, dit jaar gaan we naar
Espace Eskimo in Frankrijk. Je kan hier skiën of
snowboarden overdag en daarna genieten van de après ski,
later op de avond staat er ook telkens een feestzaal voor ons
ter beschikking waar je door de all-in drankformule een hele
nacht gratis kan drinken (laat die pintjes maar komen). Zin
om mee te gaan? Check dan zeker het Facebook
evenement ‘Lombrosiana op Hoogtestage’, of ben je nog
niet helemaal overtuigd en zit je met nog een aantal vragen?
Aarzel dan zeker niet om ons te sturen via
sport@lombrosiana.be

Hopelijk tot snel
Groetjes,
Jade Praet en Lore Verbaanderd
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Voorbije activiteiten
Er zijn al reeds een aantal activiteiten geweest die zeker
en vast de moeite waren, aangezien foto’s veel meer
zeggen dan woorden hebben we hieronder een selectie
gemaakt van wat sfeerbeelden. Die maken duidelijk hoe
tof en gezellig de eerste activiteiten waren!

Kroegentocht
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Eerste Bachelorweekend
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Introductiecantus

Aan iedereen die geweest is naar één (of meerdere)
activiteiten: heel erg bedankt om te komen, het jaar is al goed
ingezet!
Aan iedereen die nog niet naar één van onze activiteiten
geweest is: er zullen er nog heel veel volgen, dus twijfel zeker
niet om eens langs te komen!
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Netflix voor
criminologen
Iedereen kijkt tegenwoordig naar Netflix, maar soms ontbreekt er inspiratie
om nieuwe series te beginnen of heb je gewoon geen zin om te zoeken
naar iets dat je ligt. Daarom willen wij een handje helpen door series/films
voor te stellen. Als kers op de taart sluiten ze aan bij ons vakgebied, soms
zelfs bij een specifieke les!

1) How to sell drugs online (fast)
Om zijn ex-vriendin terug te winnen besluit een nerdy tiener online
ecstasy te verkopen vanuit zijn slaapkamer. Hij wordt een van de
grootste dealers van Europa.

2) Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (film)
Deze film gaat over de bekende seriemoordenaar Ted Bundy. Vanaf
minuut 6 (seconde 20) zie je ook hoe hij zijn slachtoffers selecteert.
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3) True Story (film)
Op een dag verneemt een reporter dat iemnand zichzelf
uitgeeft voor in zijn naam (Michael Finkel). De man is een
voortvluchtige na de moord op zijn familie, die opgepakt
werd in Mexico. Geïntrigeerd door het verhaal reist hij naar
Mexico voor een gesprek met de verdachte die in
werkelijkheid Christian Longo heet.

4) Explained (serie): Designer DNA (aflevering)
Deze aflevering legt een deel van de cursus ‘biologische
antropologie’ uit. Altijd handig als je iets leert door Netflix
te kijken!

5) Inside the criminal mind (serie)
Dit is een documentaire over waargebeurde misdaden.
Kom meer te weten over de gedachtegangen en
immorele gedragingen die kenmerkend zijn voor de
allerergste criminelen.
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Puzzels

Woordzoeker
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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. in elke verticale kolom
elk cijfer slechts één keer voorkomt.
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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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Stamcafés

Blandijnberg 3,
9000 Gent

Overpoortstraat 17,
9000 gent
Blandijnberg 3,
9000 Gent
Onze stamcafés zijn eveneens sponsors.
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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 (sex on the floor!), 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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