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Voorwoord
Beste criminologen in spé,
Wat is dit semester snel gegaan! Ondertussen zijn we
alweer december. Een maand van feestdagen,
cadeautjes en lekker eten. Jammer genoeg zal ook dit
niet verlopen zoals andere jaren, maar probeer er
desondanks toch van te genieten.
Daarnaast betekent December ook de blok, maar
geen nood, in dit schavotje hebben we voor jullie een
aantal studietips verzameld om deze periode een stuk
makkelijker te maken.
Verder hebben we ook een interview met een student
die topsport en de studie criminologie combineert.
De laatste weken stonden een aantal activiteiten op
de agenda zoals een cocktailavond, de cantusquiz en
een online wintermarkt! Hebt je deze gemist? Geen
paniek! In dit Schavotje kan je lezen wat je gemist
hebt en er toch nog van genieten! Heb je in de blok
eens zin om een cocktail te maken of een cantusquiz
te doen, ga dan snel door naar “activiteiten”

6

Wij willen jullie alvast veel succes wensen bij de blok
en de examens. Hou de moed erin en zoek steun bij
je vrienden. Praat en zoek op tijd hulp indien je met
iets zit.

Veel liefs van jullie scriptoren,
Liese en Helena
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Kerstmis
Een kerstkaartje kan natuurlijk niet ontbreken! Jammer
genoeg konden we niet samenkomen met z’n allen om
een groepsfoto te maken, maar onze PR Nadia heeft
voor een prachtig alternatief gezorgd.
Namens het volledige praesidium willen wij jullie
allemaal een gezond en gezellige kerst wensen! Geniet
van even niet te moeten studeren op Kerstmis en maak
er het beste van!
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Interview
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Activiteiten
Cocktailavond
Heb je de allereerste cocktail workshop zoommeeting à
la Lombrosiana gemist? Geen nood in deze editie van ‘t
Schavotje zetten we ze nog allemaal eens op een rijtje!
Deze cocktails zijn allemaal gemaakt op basis van rum.
Rum is een sterke drank die wordt bereid uit de
bijproducten van suikerriet. Het woord stamt
waarschijnlijk van het Latijnse woord voor suikerriet
“saccharum”.
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CANTUSQUIZ
Omdat we onze eerstejaars ook kennis wouden laten
maken met hoe een cantus in zijn werk gaat, de liedjes,
de strafjes,… stak onze cantor Jenne een cantusquiz in
elkaar! Als je deze quiz gemist hebt, of je wil hem
gewoon nog is opnieuw maken, kan je dat hieronder
doen!
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Liedjesronde
Op een cantus zingen we een heleboel liedjes, in deze
ronde kunnen jullie bewijzen hoe een grote fan jullie zijn
van cantusliedjes.
1) Welk liedje bevat GEEN bijhorende danspasjes?
a) Home on the range
b) Ohé kameraad
c) ‘tvliegerke
d) De boemlala
2) In welke taal wordt niet gezongen op onze
cantussen?
a) Latijn
b) Grieks
c) Chinees
d) Deens
3) Met wat moet Henry de emmer repareren van Liza in
“there’s a hole in my bucket?”
a) A straw
b) A claw
c) A saw
d) A flaw

4) Welk lied staat op pagina 158
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a)
b)
c)
d)

Jan Klaasen de trompetter
Ad fundum per jaar
The wild rover
Der Pappenheimer

5) Hoeveel bladzijden neemt het langste lied in de
codex in beslag?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
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Algemene kennis
1) Welke praesidiumleden zitten aan de hoofdtafel?
a) Cantor, praeses en vice-praeses
b) Cantor en praeses
c) Cantor, praeses, vice-praeses, zeden
d) Cantor, praeses, vice-praeses,
schachtentemmer
2) Op welke pagina staat ons clublied in de codex?
a) 397
b) 504
c) 25
d) 618
3) Wanneer wordt een ave confrator gezongen?
a) Bij lintoverdrachten
b) Bij het begin van een cantus
c) Bij een zwanenzang
d) Wanneer een prosenior binnenkomt
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4) Wie mag de praeses toedrinken?
a) Niemand
b) Iedereen
c) Het praesidium
d) Pro-senioren
e)
5) Wanneer was de eerste druk van onze Gentse
codex?
a) 1997
b) 1983
c) 2001
d) 2012
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Strafjesronde
Tijdens een cantus kunnen we al eens stout zijn. Bij
sinterklaas krijg je roet, op school moet je in de hoek,
maar bij een cantus maken we gebruik van strafjes;
hoeveel weet jij over strafjes?
1) Wat is een Jezus?
a) Met gestrekte armen twee pinten leegdrinken
b) 10 minuten met gesloten ogen en gevouwen
handen op de grond zitten
c) Het Onze Vader opzetten en 1ad fundum
drinken
d) Een Weesgegroetje opzetten en 1 ad fundum
drinken
2) Wat is een zevensprong?
a) De 7 wereldwonderen opnoemen en per fout
een ad fundum drinken
b) De 7dwergen opnoemen en bij elke fout een
ad fundum drinken
c) 7 sprongen maken van minimum 1 meter en
bij elke fout een ad fundum drinken
d) 7 pinten in 7 minuten
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3) Hoe heeft het strafje waarbij iemand door zijn sok
zijn glas moet leegdrinken?
a) Camembert
b) Brie
c) Geitenkaas
d) Gorgonzola
4) Welke term van Mario is geen strafje?
a) Supermario
b) Bowser
c) Mario kart
d) Luigi
5) Wat gebeurt er als je na een liedje je codex niet dicht
doet?
a) Niets speciaal
b) Iemand mag er een pint opzetten die je ad
fundum moet leegdrinken
c) Je codex wordt afgepakt
d) De bladzijde wordt eruit gescheurd
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Bierronde
Tijdens cantussen wordt er heel wat bier gedronken. De
volgende ronde is dan ook gewijd aan dat heerlijk
gerstenat.
1) Welk bier wordt er gedronken op de massacantus?
a) Rodenbach
b) Jupiler
c) Stella Artois
d) Cara pils
2) Welke drank krijgen Lombroschachten op een
cantus?
a) Cara pils
b) Jupiler
c) Buval
d) Niets
3) Wie is doorgaans verantwoordelijk voor de
bierbedeling op een cantus?
a) Bierschacht
b) Schachtentemmer
c) Zeden
d) Alle schachten tegelijk

4) Hoe noem je een stenen bierglas? ( zo een dat je op
massa-/beiaardcantus krijgt)
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a)
b)
c)
d)

Pot
Pan
Kegel
Glaasje

5) Uit hoeveel slokken bestaat een pint volgens het
ruiterslied in de codex?
a) 3
b) 7
c) 8
d) 12
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Terminologie
We spreken op een cantus soms in een ander taaltje,
meestal Latijn, maar ook gewoon specifieke termen. Er
zijn enkele die je als lid zeker moet kennen, maar
kennen jullie onderstaande?
1) Wat is de term om het woord te vragen?
a) Peto verbum
b) Habes
c) Non habes
d) Niets
2) Hoe noemt het afscheid van een afgestudeerd lid?
a) Eendenzang
b) Vogelzang
c) Zwanenzang
d) Reigerzang
3) Hoe wordt stilte gevraagd?
a) Op tafel slaan
b) Het stiltelied wordt gezongen
c) De praeses doet een sirene na
d) Silentium roepen
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4) Wat is een ad pistum?
a) De vraag om naar het toilet te gaan
b) Een strafje voor de ogen van de hele corona
c) Een individueel discreet strafje
d) Een persoonlijke tempus
5) Wat betekent ad finesendum ad omnes?
a) Tot slot, aan iedereen
b) Iedereen staat recht
c) Om te beginnen, aan iedereen
d) De praeses wil iets zeggen
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Funfacts
Last but not least! Ik denk dat iedereen wel kan beamen
dat cantussen dikke fun is. Deze ronde is helemaal
gewijd aan enkele funfacts over cantussen. Geniet van
de laatste ronde!
1) Wie van het praesidum had na een cantus al eens
een spijker in de hand door van de trap van de
karaoke te vallen?
a) Heleen
b) Jade
c) Vincenzo
d) Khalil
2) Waar vond het wereldrecord grootste cantus plaats?
a) Leuven
b) Tilburg
c) Gent
d) Amsterdam
3) Welk praesidium lid dronk in zijn/haar schachtenjaar
kots van een medeschacht?
a) Merel
b) Helena
c) Jenne
d) Jan
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4) Wie zorgt voor de opkuis na een cantus?
a) Praesidium
b) Schachten
c) Iedereen
d) Externe dienst
5) Wanneer vond de eerst online cantus plaats?
a) 2012
b) 2016
c) 2018
d) 2020
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Correcte antwoorden:

Liedjesronde: 1) D. De boemlala 2) C. Chinees 3) A. A straw 4)
D. Der Pappenheimer 5) D. 5
Algemene ronde: 1) A. Cantor, praeses en vice-praeses 2) B.
504 3) A. bij lintoverdrachten 4) D. pro-senioren 5) D. 2012

Strafjesronde: 1) A. Met gestrekte armen 2 pinten leegdrinken
2) D. 7 pinten in 7 minuten 3) A. camambert 4) B. Bowser
5) B. iemand mag er een pint opzetten die je ad fundum moet
leegdrinken
Terminologie: 1) A. peto verbum 2) A. Zwanenzang 3) C.
silentium roepen 4) B. een strafje voor de ogen van de hele
corona 5) A. tot slot, aan iedereen
Bierronde: 1) A. Rodenbach 2) A. cara pils 3) A. Bierschacht
4) A. Pot 5) A. 3
Funfacts: 1) A. Vincenzo 2) B. Tillburg 3) C. Jenne 4) B.
schachten 4) D. 2020
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KERSTMARKT
Aangezien we toch een alternatief wouden zoeken voor
een kerstactiviteit kwamen we met zen allen gezellig
samen op Discord. Daar deden we cadeautjes van secret
santa open, speelden we een kerstquiz en het grote
cluedo spel! Op voorhand had je de mogelijkheid om een
kerstpakketje te bestellen om een hele kerstmarktsfeer
thuis te creëren. Hierin zat onder andere een chouffe, een
rougeke, een rolder, chocomelk, baileys, vanillejenever,
een wafel, koekjes, een kerstmuts,…
Hieronder kan je enkele sfeerfoto’s zien van deze avond!
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Studietips
De examens komen steeds dichterbij en wij hebben voor
jullie nog een aantal handige tips! Velen van jullie zullen
wel al bekend zijn met onze site www.lombrosiana.be.
Maar voor al de eerstejaars die nog niet weten dat je
allemaal samenvattingen en vorige examenvragen kan
vinden op onze site leggen we het hieronder nog eens uit.

Samenvattingen
Als je niet zo goed weet hoe je een bepaald vak moet
aanpakken of je in tijdsnood zit, is het heel handig om
eens te kijken hoe andere studenten dit vak aangepakt
hebben. Wees echter altijd kritisch en vertrouw nooit
100% op een samenvatting die je van het internet haalt.
De samenvatting controleren met je cursus is altijd
handig! Zo kan je overlopen of de leerstof nog klopt met
vorige jaren. Controleer ook steeds of het boek en de prof
niet veranderd zijn.
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Je kan aan de samenvattingen geraken door:
1) je aan te melden op de site van lombrosiana
2) op “voor studenten” te klikken
3) op samenvattingen klikken
Vervolgens verschijnt er een scherm van alle bachelor
jaren en master ( zie foto hieronder). Als je op het jaar
klikt waarin je zit, zal je alle vakken zien verschijnen.
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Examenvragen
Examenvragen van vorige jaren kan je vinden via “forum”
vervolgens dien je je aan te melden via facebook en zo
kom je terecht op de examenvragen van afgelopen jaren.
Let hierbij ook zeker op of het examen nog door dezelfde
prof gegeven wordt als voorgaande jaren.

Als je zelf een goede samenvatting gemaakt hebt, kan je
die altijd uploaden op onze site en zo je medestudenten
helpen. Ook na een examen kan je de vragen uploaden
op het forum voor de mensen van volgend jaar.
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Studietips
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Opmerkelijke uitspraken
We hebben voor jullie een aantal opmerkelijke uitspaken
gebundeld die zijn gezegd door praesidumleden. Aan jullie
de eer om te gokken wie dit zou zeggen.
-

“Soms lach ik tijdens de seks, maar dat is gewoon
omdat de seks soms 1 grote mop is.”

-

“Ik ben legit de grappigste persoon die ik ken.”

-

“Hebt gij mijn hoer een moeder genoemd?”

-

“Jullie roddelen over mensen, ik over een hond.”

-

“Zaad van ne maat kan geen kwaad.
Ik heb geen zaad, misschien vogelzaad, want mijn
naam is Merel.”

-

“Gij durft in 2020 mijn kater een kat noemen?!?”

-

“’s Avonds kleine Aron, ‘s ochtends kleinere Aron.”

-

“Waarom voelt gij u tot hem aangetrokken?
“Ja iemand moet het doen he.”
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Stamcafés

Blandijnberg 3,
9000 Gent

Overpoortstraat 17,
9000 gent

Onze stamcafés zijn eveneens sponsors.

Blandijnberg 3,
9000 Gent
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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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