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Voorwoord
Beste criminologen in spé,
Het is al weer gedaan met die mooie zomervakantie. De
proffen komen terug van verlof, de auditoria worden
afgestoft, de keuken wordt weer gevuld en ook
Lombrosiana is weer van de partij.
Voor de kersverse eerstejaartjes die ons nog niet kennen:
wij zijn de studentenvereniging van de Criminologie en we
zijn er om jullie een geweldig jaar te bezorgen. We staan
in voor de cursussen, studietips, culturele activiteiten,
maar uiteraard ook voor fantastische feestjes doorheen
het jaar. We staan dan ook te popelen om jullie te leren
kennen op één van onze activiteiten.
De eerste weken staan er al knallers van activiteiten op
het programma, ze zijn meer dan perfect om het
academiejaar te starten. Deze zijn ook dé uitgelezen
manier om nieuwe vrienden te maken (waarvan je later
natuurlijk de lesnotities kan gaan schooien).
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Aan iedereen: heel veel succes met het nieuwe
academiejaar, hopelijk zullen jullie er heel hard van
genieten want zoals het cliché ons voorschrijft: ‘De
studententijd is de mooiste tijd van je leven’. En je zal zelf
wel zien dat dat helemaal waar is. Wij zullen alvast ons
uiterste best doen om dat eeuwige cliché eer aan te doen.
We wensen jullie een onvergetelijk academiejaar met
goede punten, betere feestjes en de beste vrienden.
Geniet van het jaar, maar vergeet ook niet om (een beetje)
te leren!
Aarzel zeker ook niet om ons aan te spreken!
Veel liefs van jullie scriptoren,
Helena en Silke
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Praeses dixit
Welkom nieuwe studenten en welkom terug doorzetters!

Nog even en het nieuwe academiejaar gaat weer van start.
Hopelijk zijn jullie goed jullie (her)examens doorgekomen en
hebben jullie goed genoten van de vakantie om er eind
september weer in te vliegen!
Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Bauke de
Bie, studente Criminologie en Praeses van Lombrosiana. Wil
je meer over mij of de rest van mijn lieftallige praesidium te
weten komen? Kom dan vooral eens langs op de clubavond
in de Amber, iedere dinsdag vanaf 21u of iets later op de
avond (vanaf 23u) in de Pere Total. Ook op de andere
activiteiten die wij organiseren zijn jullie meer dan welkom!
Gelukkig bestaat het levendige Gentse studentenleven niet
enkel uit studeren. Daarom is het ook belangrijk om goede
sociale contacten te leggen en vriendjes voor het leven te
maken.
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Wij van Lombrosiana helpen jullie graag om die sociale
contacten te blijven onderhouden dus kom zeker eens een
kijkje nemen op onze activiteiten! Uiteraard organiseren wij
meer dan enkel feesten en zullen we ook dit jaar weer jullie
boeken verzorgen, jullie fit houden met onze
sportactiviteiten, jullie scherp houden met onze quiz en
debat, de buikjes vullen met het eetfestijn en jullie koud
houden met de skireis! Ik hoop dat jullie er dit jaar nog een
groter feest van gaan maken dan vorig jaar!

Verder rest het mij nog om jullie ook veel succes te wensen
met de studie. Naar de lessen gaan is niet altijd even
makkelijk, maar met een paar goeie vrienden om je heen
wordt dit direct een stuk gezelliger. Blijven doorzetten is de
boodschap! Ook al is het even zwaar. Een goede balans is
heel belangrijk dus werk hard maar geniet ook van jullie
studentenleven, want voor dat je het weet is het voorbij!

Maak er een mooi jaar van!

Heel veel Liefs,
Jullie Praeses,
Bauke De Bie
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Schachtentemmer dixit
Beste criminologen in spé,

Een nieuw jaar is weer aangebroken en wij van
Lombrosiana hebben er alvast heel veel zin in!
Vele van jullie komen vers van de middelbare school en
gaan het studentenleven ontdekken. Want naast studeren
horen hier ook feestjes, sporten en andere sociale
gelegenheden bij!
Een studentenvereniging kan je helpen om Gent en
andere studenten te leren kennen, maar ook kan het je
helpen bij je studie, mede door het contact met
ouderejaars die je tips kunnen geven bij het studeren van
de verschillende vakken. In een studentenvereniging vind
je vrienden voor het leven en deze zullen je bijstaan in
alles wat je gaat doen: naar de lessen gaan, samen
studeren, sporten en feesten.
Mocht je geïnteresseerd zijn om je aan te sluiten bij
Lombrosiana dan zal ik degene zijn die de leiding neemt
over jullie, de nieuwe leden. Ik heb er super veel zin in om
deze functie uit te mogen gaan oefenen en er samen een
topjaar van te maken!
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Voordat jullie beslissen lid te worden van onze geweldige
vereniging
kunnen
jullie
natuurlijk
nog
wat
verkenningswerk verrichten. Zo hebben we direct de
eerste lesdag een gratis vat in een van onze stamkroegen
‘De Amber’, hier kunnen we elkaar al wat leren kennen.
Daarnaast organiseren we nog het Bachelorweekend, de
introductiecantus, de historische kroegentocht en een
legendarische fuif. Ik kan enkel aanmoedigen hier naartoe
te komen om te proeven van het studentenleven zodat
jullie daarna hopelijk de beslissing maken om je aan te
sluiten bij Lombrosiana en we er samen een
onvergetelijke studententijd van kunnen maken!
Mochten jullie nog vragen of twijfels hebben, spring dan
vooral binnen tijdens onze clubavond, iedere dinsdag
rond 21u in De Amber en vanaf 23u in De Pere Total. Leer
alvast wat mensen kennen en stel alle vragen die je wilt.
Ook mogen jullie mij altijd een mailtje sturen via
Schachtentemmer@lombrosiana.be
of
mij
een
persoonlijk berichtje sturen via Facebook en ik zal
proberen alle vragen te beantwoorden!

Veel liefs en tot snel!
Jullie schachtentemmer,
Ylja van den Boom
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Activiteiten
2

3/09: Vat nieuwe crimi’s

Wat?

Een gratis vat ter ere van alle nieuwe criminologiestudenten. De perfecte gelegenheid om medestudenten
te leren kennen en samen te klinken op het nieuwe
academiejaar.

Waar?

Café Amber, Blandijnberg 3

Wanneer?

Om 17u30, na de les ‘Belgisch Publiekrecht’.

01/10: Historische kroegentocht
Wat?

Een kroegentocht waarbij je de leukste cafés van Gent
leert kennen én je kennis over de stad kan bijschaven.

Waar?

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

Hoe?

Om mee te doen aan de kroegentocht, moet je
inschrijven via de site van Lombrosiana, verdere
instructies zal je daar ook vinden.
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08/10: Introductiecantus
Wat?

Het ideale moment om een cantus mee te maken en te
weten te komen of het iets voor jou is. Deze cantus is
voor iedereen toegankelijk. Dit is je kans om iets nieuws
te leren kennen.

Waar?

Café Canard Bizar, Overpoortstraat 94

Wanneer?

De zaal gaat open om 20u en de cantus start om 20u30
stipt.

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.

13

1ste Bachelorweekend
Z

Ben jij nieuw in de richting criminologie? Heb jij zin om je
volledig onder te dompelen in het studentenleven en een
heleboel nieuwe, toffe mensen te leren kennen? Dan is ons
eerste-bachelorweekend helemaal iets voor jou!
Ook dit jaar organiseert de Lombrosiana weer een
onvergetelijk weekend waar jij je medestudenten, het
praesidium en onze studentenvereniging beter leert kennen.
Je mag je verwachten aan 3 dagen vol plezier en vertier,
nieuwe vriendschappen, leuke herinneringen en toffe
activiteiten.
Dit weekend gaat door op 4,5 en 6 oktober in Merelbeke.
Op de planning staan onder andere een uitdagend spel in en
door stad Gent, heel wat ‘kennismakingsspelletjes’ (een stuk
leuker dan wat je gewend bent van het middelbaar!) en veel
lekker eten en drinken.
Is jouw nieuwsgierigheid geprikkeld en ben je helemaal klaar
om het studentenleven te leren kennen? Surf dan nu naar
onze
facebookpagina,
of
naar
onze
website
www.lombrosiana.be > nieuwe studenten > eerstebachelorweekend om te zien hoe je je inschrijft voor dit
fantastische weekend!
Twijfel je nog of dit iets voor jou is, of zit je nog met vragen?
Stuur dan gerust een mailtje naar cultuur@lombrosiana.be,
en dan geven wij jou graag antwoord!
Hopelijk tot snel,
Team Cultuur
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Kalender 1ste semester
Over de eerste activiteiten van Lombrosiana, staat heel wat
uitleg op de volgende 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!

SEPTEMBER
23: Vat nieuwe Crimi’s
24: Clubavond

OKTOBER
1: Historische kroegentocht
4-6: 1e Bachelorweekend
8: Introductiecantus
15: Infomoment doop
21: Overpoortrolling
22: Schachtenverkoop
24: Doop + Doopcantus
29: Schachtenclubavond
30: Fuif Delta

NOVEMBER
7: Eetfestijn
22: Oudleden- &
vriendjescantus
26: Longdrinknight

DECEMBER
3: Schachtenetentje
10: Laatste clubavond
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Praesidium

Indien je vragen hebt over hoe je de boeken moet bestellen,
over evenementen of andere zaken, dan kan je daarmee
terecht bij het praesidum dat hieronder wordt voorgesteld.
Check zeker de website van Lombrosiana, waar je meer
informatie en onze emailadressen vindt om ons te
contacteren. Wij staan voor jullie klaar, dus aarzel niet om
een berichtje te sturen bij onduidelijkheden!

Praeses
Bauke De Bie
1999
Woonplaats: Herentals
3e Bachelor
Criminologie
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Vice- praeses
Larissa Windey
1998
Woonplaats:
Grimbergen/Vilvoorde
Master
Criminologie

Penning
Thomas Verlee
1998
Woonplaats: Bazel
Master
Criminologie
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Secretaris
Tijl Lenaerts
2000
Woonplaats: Halle
2e Bachelor
Criminologie

Schachtentemmer
Ylja Van den Boom
1996
Woonplaats: Esbeek
(Nederland)
3e Bachelor
Criminologie
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Feest
Lies Goorden
1999
Woonplaats: Wommelgem
2e Bachelor
Sociaal werk

Feest
Merel Transez
2000
Woonplaats: Wingene
2e Bachelor
Criminologie
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PR
Dries Van Roosbroeck
1997
Woonplaats: Hakendover
3e Bachelor
Criminologie

PR
Janno Van den Eede
2000
Woonplaats: Schoten
2e Bachelor
Criminologie
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Cultuur
Leen Gabriëls
1999
Woonplaats: Kaprijke
2e Bachelor
Criminologie

Cultuur
Nadia Aissa
1999
Woonplaats: Oostakker
2e Bachelor
Criminologie
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Cursus
Lore Van de Velde
1997
Woonplaats: Merelbeke
Master
Criminologie

Cursus & Zeden
Safae Yasmina
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Sport
Jade Praet
2000
Woonplaats: De Pinte
2e Bachelor
Criminologie

Sport
Lore Verbaanderd
1998
Woonplaats: Wolvertem
3e Bachelor en 1ste
master Architectuur
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Scriptor
Silke De Munter
1999
Woonplaats: Lochristi
3e Bachelor
Criminologie

Scriptor
Helena Vanmarcke
1998
Woonplaats: Sint-DenijsWestrem
2e & 3e Bachelor
Criminologie
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Keizerweb
Janos Descheemaeker
1996
Woonplaats: Bazel
2e SLO WiskundeInformatica

Cantor
Sam Lambin
1998
Woonplaats: Edegem
Master
Criminologie
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Vaste Medewerker
Jan Breugelmans
1996
Woonplaats: Grimbergen

Vaste Medewerker
Heleen Delerue
1999
Woonplaats: Beveren-Yzer
3e Bachelor
Criminologie
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Studietips

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.
TIPS:
•

•
•
•

Ga naar de lessen, prof Cools laat zeer duidelijk
weten wat hij belangrijk vindt en legt uit hoe het
examen eruit zal zien
Begin op tijd aan de cursus/reader, want er kruipt
veel tijd in
Maak een overzichtje met namen van alle
belangrijke personen die aan bod gekomen zijn
Ook het maken van een inhoudstafel kan handig zijn
om structuur te brengen in de plaatsing van de
theorieën
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Belgisch Publiekrecht
De lessen gaan vooral over hoe de wetgevende en
uitvoerende macht te werk gaan. Het is zeer theoretische
leerstof, dus het is niet altijd even simpel om op te letten
tijdens de hoorcolleges. Gelukkig zijn de slides van professor
Toon Moonen een goede leidraad en is de cursus zeer
duidelijk en gestructureerd. In je codices kan je bijna je
gehele leerstof opzoeken en terugvinden. Dit is super handig
want die mag je meenemen en gebruiken op je examen.

TIPS:
•
•

•
•

Ga naar de lessen, de leerstof wordt goed uitgelegd
Leer goed op voorhand hoe je je codex moet
gebruiken en structureer deze ook (met bijvoorbeeld
post-its en fluo)
De slides van prof Moonen zijn een goede leidraad
voor de leerstof
Doe mee aan het proefexamen, zo heb je een zicht
op hoe goed je studiemethode werkt en hoe het
examen er zal uitzien
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Basisbeginselen van het (straf-)recht
Wat iedere criminologie-student weet over strafrecht is dat
professor Martyn 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.
TIPS:
•

•

Doe mee aan het proefexamen, dan weet je op
welke manier de vragen gesteld worden op het
examen
Ga altijd naar de geschiedenislessen, want hier is
geen cursus van

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.
TIPS:
•
•

Begin op tijd, want het is meer dan het lijkt
Lees/ leer het boek meerdere keren
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Sociologie
Voor sociologie zit je samen met nog enkele andere
richtingen. 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
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.
TIPS:
•
•

Leer de leerstof uit het boek vanbuiten
Vergeet zeker de begrippenlijst achteraan niet!
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Boekenverkoop
Elk jaar organiseert Lombrosiana de boekenverkoop voor de
richting criminologie voor de 1 e bachelor tot en met de master.
Door onze nauwe samenwerking met Standaard Boekhandel
slagen wij er elk jaar in om jullie de boeken goedkoper aan te
bieden dan deze in de winkel kosten. Je boeken bij ons bestellen
heeft dus niet alleen als voordeel dat je gemakkelijk je pakket in 1
keer kan aankopen, maar jij (of je ouders) spaart ook geld uit.

Vanaf vrijdag 13 september kunnen jullie online je boeken
bestellen via www.boekenverkoop.fkgent.be. Hier kan je doorgaan
naar Lombrosiana door op het bijhorende schild te klikken. Bij het
bestellen van de boeken zal een pop-up verschijnen met de
mogelijkheid om een lidkaart aan te vragen (ISIC lidkaart – officieel
erkende studentenkaart in het buitenland). Hiervoor zal 12 euro
extra aangerekend worden bij je boeken, maar niet getreurd, je zal
al snel merken dat je maar evenveel betaalt voor jouw volledige
pakket als mensen die geen lidkaart aankopen. Dit omdat je door
je lidkaart je boeken nog goedkoper kan aankopen. Dit brengt
verder geen verplichtingen met zich mee, maar wel een reeks
voordelen die je hieronder en op onze website terug kan vinden.
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Bestelde boeken kunnen afgehaald worden in de kelder van de
faculteit vanaf de eerste lesweek. Je kan deze betalen met
bancontact of cash. De verkoopmomenten zullen op de site
(www.lombrosiana.be) en de facebook-groepen (1e, 2e,3e BACH
en master Criminologie Ugent) gedeeld worden. Indien er vragen
zijn hieromtrent kan er altijd een mailtje gestuurd worden naar
cursus@lombrosiana.be.
Voordelen ledenkaart ISIC:
-

Korting op de aankoop van je boeken
Korting bij onze sponsors
Voorbeelden hiervan zijn:
o Jims: 1 maand gratis bij aankoop van een
jaarabonnement
o Topcopy: voordelig afdrukken en kopiëren. Voor
zwart-wit copy’s betaal je slechts 0.025 per
pagina
o Knaek: je krijgt een Knaekpas (twv €20) waarmee
je op tal van plaatsen studentenkorting krijgt.
Meer info op www.knaek.be

-

Guidopakket (twv €12) met een Guidogids vol
kortingsbonnen en enkele (lekkere) verrassingen
Internationale studentenkaart ISIC (twv €15)
Deze kaart is wereldwijd erkend en je kan er in 130
landen korting mee krijgen, waaronder alle EU-landen.
Meer info omtrent de voordelen kan je vinden op
www.isic.be

-

Heel veel lieve groetjes,
Jullie cursusverantwoordelijken 2019-2020,
Van de Velde Lore en Yasmina Safae
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Stamcafés

Blandijnberg 3,
9000 Gent

Overpoortstraat 17,
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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