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real crime fighters
don’t wear capes,
they wear hoodies

Oh yes,
there will be blood

I see
death people

I ate his liver with
some fava beans
and a nice chianti

Hi, I'm Chucky,
wanna play ?

I like children,
they are tasty

1 - 2 :  Freddy's coming for you, 3-4 : Better lock your door,
5-6 : Grab your crucifix, 7-8 : Better stay up late
9-10 : Never sleep again

SCHAVOTJE  ( n ove m b e r  e d i t i e )
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Activiteiten november

Na een meer dan geslaagde oktobermaand vol activiteiten, nieuwe vrienden, 
veel pintjes,... staat november in het teken van nog meer plezier. Lombrosiana  
zit niet stil, maar zorgt ervoor dat er voor ieder wat wils is! Het is belangrijk bij  
sommige activiteiten dat je je snel inschrijft, want VOL = VOL. Meer informatie 
(omschrijving, kostprijs,...) over alle activiteiten kan je terugvinden op de site 
www.lombrosiana.be. Op deze site dien je jezelf en je vrienden in te schrijven  
bij de activiteitenlijst.

Datum Uur Naam Plaats

01-11-2011 20:00 CLUBAVOND Café Petrus

03-11-2011 20.30
HALLOWeeNfILm  

+ HALLOWeeNPArty
Auditorium A Blandijn 

Pere Total

08-11-2011 20:00 Clubavond Café Petrus

10-11-2011 20:00
LOmBrO GOeS tO CULtUre CLUB

! INSCHrIJVeN VerPLICHt !
Culture Club 

15-11-2011 22:00 SUSPICIOUS BUt DeLICIOUS Decadance

17-11-2011 20:00
eteNtJe

! INSCHrIJVeN VerPLICHt ! 
Colmar

22-11-2011 22:00 Longdrink Night Pere Total

24-11-2011 20:00 VerBrOeDerINGSCANtUS Frontline

29-11-2011 20:00 CLUBAVOND Café Petrus

30-11-2011 08:30
POLItIeBezOek

! INSCHrIJVeN VerPLICHt !
Gent

BELANGRIJKE SPORTIEVE ACTIVITEIT!: Elke maandag en donderdag kan je gaan 
zwemmen met Lombrosiana in het zwembad ‘Strop’. Zo kan je op een gezellige 
manier de kilootjes bestrijden, je kater verdrinken (in het zwembad weliswaar) 
en je vooral amuseren! We beginnen maandag om 16:00 en eindigen om 17:00. 
Donderdag starten we om 19:00. Kostprijs slechts € 1.50. Dit is louter recreatief 
zwemmen, maar wie weet zit er wel meer talent in jullie en kunnen we met een 
ploegje deelnemen aan de zwemtornooien van het IFK.

Voorwoord

Beste lezer,

De uitermate zonnige maand oktober is achter de rug en de blaadjes beginnen 
van de bomen te vallen. Ook het eerste Schavotje is de revue gepasseerd en 
daarom schrijf ik voor u speciaal deze maand weer enkele bladzijden vol. Met 
interessante en mindere interessante lectuur. Voor sommigen komt ook het besef 
dat het studentenleven vooruit gaat als een trein, met jammer genoeg  de exa-
mens in het vooruitzicht. Ik hoop alvast dat je er een beetje moed in hebt en al 
enkele cursussen hebt kunnen bekijken.

Voor het nieuwe praesidium was de start van het academiejaar en de organi-
satie van de eerste activiteiten een zenuwachtige bedoeling. Maar al bij al kun-
nen we terugblikken op een geslaagde maand. We hebben intussen heel wat 
nieuwe gezichten mogen verwelkomen bij Lombrosiana, iets wat ik alleen maar 
kan toejuichen en er hebben al enkele legendarische activiteiten plaats gevon-
den, zoals de doop, de quiz, de halloween film en als topper onze openingsfuif.

Er staan nog heel wat activiteiten op het programma, feestjes én leerrijke uitstap-
pen, maar ik vermoed dat de praeses deze op de volgende pagina wel zal toe-
lichten. Ik wens jullie veel
plezier met dit Schavotje!

Doe zeker mee aan de wedstrijd op het einde van dit boekje!

Opmerkingen, ideeën of een verhaaltje dat je kwijt wil  
kan je altijd mailen naar het  
e- mailadres scriptor@lombrosiana.be. 
Groetjes van uw scriptor
Bo Fagardo

voorwoordactiviteiten november
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Onmisbaar in Gent

Copy Cash
Dit is de goedkoopste copycenter van Gent. Hier kan je kopiëren of printen (vanaf 
usb-stick) voor de prijs van 0.025 euro per blad. Dit is maar liefst de helft goed- 
koper dan in de gemiddelde kopieerzaak in Gent. Let op, afprinten via inter-
net is wél extra betalend (1 euro voor 30 minuten internettoegang). Dit copy- 
center bevindt zich in de Sint-Pieters-Nieuwstraat 200 ter hoogte van het Artevelde Café. 
Alle dagen open van 8u30 tot 21u. 
Zaterdag en tijdens schoolvakanties van 9u tot 18u.

 
Copy Discount
In Copy Discount wordt meer het betere drukwerk verzorgd. Vooral voor studenten- 
verenigingen gelden er zeer voordelige tarieven. Ook lombrosiana kiest voor Copy Discount 
voor al haar drukwerk. Copy Discount bevindt zich in de Kortrijksepoortstraat 216. Je kan 
hen bereiken op www.copydiscount.be voor een persoonlijke offerte.
Van maandag tem vrijdag van 8u30 tot 18u. 
Tijdens schoolvakanties van maandag tem vrijdag van 9u tot 17u.

 
Fietsenherstelplaats Ugent
Als je remmen weer niet werken of je band voor de 5e keer platgestoken is hoef je niet 
direct naar de (dure) fietsenmaker te hollen. In de fietsenherstelplaats van de Ugent kan je 
zelf de handen uit de mouwen steken onder begeleiding. Je hoeft enkel je studentenkaart 
mee te hebben in ruil voor gratis gebruik of goedkope aankoop van materiaal. Er staan 
genoeg bekwame mensen klaar om je te helpen. De fietsenherstelplaats bevindt zich  
aan de zijkant van de Blandijn, tegenover Story Scientia. Het is zeer aan te raden bij 
openingstijd al aanwezig te zijn aangezien er lange wachtrijen kunnen zijn. Je kunt je 
aanmelden tot een kwartier voor sluitingstijd. Je kan hier ook gratis je banden elektronisch 
laten opblazen. 
Van maandag tem donderdag van 8u tot 10u30 en van 12u tot 14u.  
Vrijdag van 8u tot 11u.

Ook naast de bibliotheek op ‘t Zuid bevindt zich een elektronische fietsenpomp die steeds 
toegankelijk is. Geklungel is hoogstwaarschijnlijk wel aanwezig.

onmisbaar in Gent

Praeses Dixit 

Beste collega’s criminologie studenten, 

Het is weer november, de tijd van het jaar waar iedereen weer goed in het zadel zit voor het 
academiejaar, maar het toch nog iets te vroeg is om aan die vreselijke blok te denken. 

De perfecte tijd om nog een paar stevige feestjes te bouwen me dunkt. Daarom  
organiseert Lombrosiana ook deze maand een topper van een fuif en gaat deze keer  
R&B in de Decadance: Suspicious but Delicious (15/11) is dus niet te missen !  
2 dagen later is het dan tijd om eens rustig bekomen en dat doen we met een etentje in 
de Colmar (17/11), wees er snel bij om je in te schrijven want plaatsen zijn beperkt. Daarna 
is het weer tijd om ons helemaal te laten gaan met ons bekende (maar vooral beruchte) 
feestje Longdrink Night (22/11) in ons geliefd café de Pere Total. Ook deze keer zijn er weer 
coctails aan €2,5 te verkrijgen.

Naast al dat feesten zitten we vooral aan de universiteit om iets bij te leren en ik hoop 
natuurlijk dat iedereen zijn weg wat gevonden heeft in de dikke boeken die we jaarlijks 
voorgeschoteld krijgen. Vergeet vooral niet dat al je energie opgebruiken in 1 keer tot 
omgekeerde resultaten kan lijden. Het is belangrijk om er af en toe tussenuit te kunnen en 
ik hoop dat Lombrosiana je daar bij kan helpen. Mocht er eens een dinsdag zijn wanneer 
je niets te doen hebt en je hebt zin in een leuke babbel? Spring dan gerust even binnen in 
ons stamcafé de Petrus, iedereen is welkom!

Tenslotte richt ik mij tot alle (kersvers) gedoopten van Lombrosiana. Hopelijk heb je geen 
blijvende trauma’s opgelopen aan de doop maar ik denk dat dit allemaal nog goed  
meevalt. Wees zeker paraat voor onze verbroederingscantus (28/11) in de Frontline,  
dan krijg je de kans om onze zustervereniging uit Leuven te leren kennen en het wordt 
natuurlijk weer zeer hevig en amusant.

Met deze korte inleiding laat ik u en wens u zeer veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten

Simon Verschaeren

Praeses Lombrosiana ‘11- ‘12 
P.S.: opmerkingen of vragen?  
Mail naar praeses@lombrosiana.be

praesis dixit
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U hebt weeral wat gemist i

Eerste bachelorweekend

What happens @ Bach-weekend, stays at Bach-weekend. Maar aan de andere kant,  
zouden de meesten van jullie die niet meegingen, tot jullie grote spijt, niet eens beseffen 
hoeveel leute jullie gemist hebben! 

So here I go: 

Dat er iets misgelopen was met de verdeling van de uitnodigingsbrief was te merken  
aan het feit dat er meer praesidiumleden mee op schok waren dan eerstejaars…  
Vrij ironisch als je een massa volk verwachtte. Anyway, dit had dan wel als voordeel  
dat ik en mijn collega 1e jaars meer aandacht kregen van ons geweldig super  
fantastische praesidium! (Ja ik ben aan het slijmen… why? Omdat ik  nog gedoopt worden 
deze maand… stop hatin playa!!)  En dat er dan zeker géén tekort aan booze en eten 
was moet ik dan ook niet uitleggen.  Nog even over de activiteiten, want dat hebben we 
OOK gedaan! Die bestonden uit: een quiz (die trouwens overtuigend werd gewonnen 
door het mannen team!), verscheidene spelletjes à-la-jeugdbeweging, een dropping  
en zelfs een heus info moment! Kwestie van alles toch wat educatief verantwoord te houden.  
De lintenbedeling aan het huidige praesidium was zeker één van de hoogtepunten 
van het weekend en eerlijk gezegd, zo een lintje… ik ben er wel jaloers op. Het bier, de  
gin- gini’s en allerhande gewaagde cocktails vloeide rijkelijk met voor sommige de te verwachte  
”gevolgen”. Ik noem géén namen. 

De punten :   voor sfeer en gezelligheid 10 
voor het eten 8 (jawel! Uw presidium kan een aardig potje koken!)

Conclusie :  het weekend was LEDGEN-waaaaaiiit-for-iiiit-DARY!

Ben Bonnarens

u hebt weeral wat gemist !

Overpoortstraat 7
9000 Gent

 0475/84.32.74 

Kraanlei 27
9000 Gent

 09/225.14.25

! 10% korting op dinsdag 
op vertoon Lombrosiana- lidkaart !

info@beerandginhouse.be                                                                                                                                               
       ! 10% korting  

op vertoon Lombrosiana- lidkaart !
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Kroegentocht Lombrosiana

Op maandag 3 oktober werd er een kroegentocht georganiseerd door Lombrosiana.  
Bij een kroegentocht horen uiteraard verschillende cafés, maar Lombrosiana wou er toch 
een extra ‘touch’ aan geven. Zo hadden ze zich voornamelijk gericht op cafés in het oudere 
stadscentrum van Gent. 

Dit was dan ook vooral ideaal voor diegenen die Gent nog niet goed kenden. Er is namelijk 
meer dan enkel de Overpoortstraat. Het begin van de kroegentocht begon in het stamcafé 
Petrus. Er was een redelijk grote opkomst en de sfeer zat er al direct in. 

Er werd al heel wat afgelachen voor de eigenlijke start van de kroegentocht. Dit was  
een ideale gelegenheid voor nieuwe mensen om de andere medestudenten te leren ken-
nen. Na ons eerste pintje, vertrokken we richting het oude centrum. Daar bezochten we ver-
schillende gezellige cafeetjes zoals onder andere: Damberd, ‘t Dreupelkot, de Trollenkelder 
en dronken we een glaasje champagne op de Graslei. 

Zo kregen we de kans om met verschillende mensen een babbeltje te doen. Na onze talrijke 
cafébezoeken, trokken we richting de Overpoort waar we onze kroegentocht afsloten in de 
Pere Total met een stevig feestje! 

Eline Van den Nieuwenhuysen

Mobnight: part II
Het was zoals vanouds weer dik in orde op de openingsfuif van criminologie georganiseerd 
door Lombrosiana.

Naar de traditie van vorig jaar werd er gekozen voor een stylish dresscode in het thema van 
de maffia en het moet gezegd worden, de traditie werd in ere gehouden want bijna ieder-
een daagde op in outfits die (zoals de vele foto’s bewijzen) het bekijken waard waren!

Het hele praesidium van Lombrosiana deed vele mensen even vertoeven in het luxueuze 
nachtleven zoals in de films van The Godfather . Er was zelfs gedacht aan security in heuse 
mob style, inclusief zonnebril en ze pakten zelfs uit met een groovy cava bar die menig 
Lombrosiaan en niet Lombrosiaan kon bekoren.

De DJ’s draaiden hun beste nummers en de mensen gingen helemaal op in de sfeer en 
muziek die er die  avond in de rector heerste. Dit alles was natuurlijk niet mogelijk geweest 
zonder het harde werk van ons praesidium en commilitonen die ervoor zorgden dat deze 
tweede editie van Mobnight een spetterend succes was.

Op naar de volgende editie ?  Zéker en vast! 

Bert Buysse

u hebt weeral wat gemist !
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Doop Day
Opstaan met kriebels in de maag.  Zijn het vlinders voor mijn buitenaards  mooie meters? 
Of is het de vrees voor vandaag?

Om 13 uur begint het aftellen, gevolgd door schachtenhouding en knoflook pellen.

Tussen de look de ajuinen en de brij,  was de Human Centipede ook van de partij.

De luxeschacht voelt zich nu nog de man, later zullen we zien hoe diep de augurk  
in zijn keelgat kan.

Het sleuren met het loodzware tapijt was geen pretje, maar met die eieren op mijn kop bak 
ik later wel een  omeletje.

Toen begon het echte werk, niet in de koolmijnen maar op een  grasperk.

Hondenvoer, ajuinen, pepers en zure melk, maar van die bamboe walgde ieder en elk.

Tijdens de spelletjes was er voor ieder wat wils, en wie won werd beloond met een  heerlijke 
Cara Pils.

Na die paar uur afzien was het zwaarste deel eindelijk gedaan, nu konden we met z’n allen 
de cantus tegemoet gaan! Eens daar aangekomen konden we weer met de knieën op de 
stenen, maar nog steeds nam er niemand de benen.

Binnen werden we behandelt als dieren,en hoe wist die koekoek het uur te versieren?

Na al die tijd af te zien was het dan zo ver, de schachtenpap met ingrediënten van her  
en der. Een bruine beker met stukjes en brokken, Mijn tip: zo snel mogelijk opslokken!

Op handen en knieen kropen we naar voren, om nog een paar woorden van de Praeses 
aan te horen. Aan mijn rechterzijde staan mijn meters met tranen in hun ogen, want met 
dat lintje om mijn nek kunnen ze hun ogen niet geloven.

Terwijl iedereen het papje nog was aan het verteren, konden we beginnen in het Latijns te 
zweren.

Dat was het einde van een zware doop dag, maar uiteindelijk sloot ik hem af met een grote 
glimlach =D!

Arno “Skaterschacht van de Wijvekes” Doggen

Hongertje ?

‘t Hoogtepunt

De eerste jaars zullen het geweten hebben, dat ‘t Hoogtepunt de lekkerste broodjes  
van heel Gent smeert. Ze konden bij de start van het academiejaar smullen van de smosjes 
die door Lombrosiana helemaal gratis werden uitgedeeld! Niet getreurd als jij een eerste 
bachelor student was, die door de massale toestroom geen broodje kon bemachtigen  
of als je niet behoort tot de jongste van de richting criminologie.

‘t Hoogtepunt bevindt zich vlak over ons stamcafé Petrus in de Sint Amandstraat 6  
aan Blandijn. Het valt misschien niet zozeer op, want deze broodjeszaak is niet één van de 
grootste maar wel één met de ruimste keuze. Daarbij zijn alle broodjes krakend vers en is 
de garnituur lekker knapperig! ‘t Hoogtepunt onderscheidt zich ook van de andere random 
broodjeszaken van Gent omdat ze je ook heerlijke ontbijtkoeken kan aanbieden. 

Dus heb je nog een beetje honger voor je naar de les gaat, het maakt niet uit ‘s morgens 
en ‘s middags staan de deuren van ‘t Hoogtepunt wagenwijd voor je open! En zo voorkom 
een gerommel in je buik en beleef je een hoogtepunt in je mond! 

Van maandag tem donderdag van 7u tot 18u30.                                                                                                   
Vrijdag van 7u tot 18u

hongertje ?

CROISSANTERIE

SANDWICH BAR

St. Amandstraat 6
(Blandijn) 
9000 Gent

u hebt weeral wat gemist !
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Geen zorgen om de kater van morgen

In oktober werd Outox aan de Vlaamse pers 
voorgesteld. Deze gloednieuwe frisdrank heeft 
een bijzondere eigenschap. Iedereen drinkt al 
eens een glaasje en daar is op zich niets mis 
mee. 

Wanneer je de ochtend nadien vroeg naar 
de les moet, gebeurt dit echter niet in opti-
male omstandigheden. 

Het begrip ‘kater’ kent iedereen wel en 
heb je misschien al eens in levende  
lijve ondervonden. Outox staat geregis-
treerd al frisdrank met als belangrijkste 
 ingrediënt fructose, een suiker die de afbraak 
van alcohol versnelt. 

Dit mag echter niet gezien worden als de belangrijkste eigenschap van de  
frisdrank, of beter Safety Drink. Door het label ‘Safety’ worden de gebruikers erop 
attent gemaakt dat Outox geen Energy Drink is en dat het gebruik van alcohol 
niet aangemoedigd wordt. Momenteel is Outox al te verkrijgen bij Prik& Tik (Gent 
Oostakker) en All In Groothandel. 

Het is de bedoeling om de frisdrank op heel  
wat verkooppunten te verdelen. In de 
eerste plaatst wordt er gedacht aan  
de verschillende horecazaken en su-
permarkten, maar ook op festivals en  
evenementen. 

Je hebt natuurlijk ook nog andere trucjes 
om een kater te bestrijden, ik som er enkele 
op (maar ik kan natuurlijk niet garanderen 
dat ze daadwerkelijk helpen). Eenmaal je 
lever kapot is, is er haast geen weg terug 
dus drink met mate(n).

Wat moet je doen/weten voor je een avondje gaat stappen.

Voorkomen is beter dan genezen.

•  1,5 l water drinken per dag is de aanbevolen hoeveelheid om fris te blijven en 
je lichaam te hydrateren.

•  Leg een fondke dwz eet een stevige maaltijd voor je begint te drinken.

•  Neem genoeg vitamine B op.

•  Pils bevat 80cal per 300 ml.

•  Ken je glazen: 14 glazen voor vrouwen en 21 glazen voor mannen.

•  Leg alvast een 2l water fles naast je bed + glas en een bordje met stukjes fruit 
(voorkeur sinaasappel of kiwi).

Tijdens het drinken met mate(n)

•  Gin tonic: Gin is een kalmerend middel dat depressief maakt en tonic bevordert 
dit proces

•  Stop met drinken als je je prettig voelt, je wordt namelijk niet vrolijker door nog 
meer te drinken.

•  Van longdrinks word je sneller dronken.

•  Ad fundum kan leuk zijn, maar als je langzamer drinkt, voel je toch het effect 
van alcohol en verspil je geen overbodige centen.

•  Hoe donkerder het brouwsel, hoe schadelijker zegt een oude stelling.

geen zorgen om de kater van morgen
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Overpoortstraat 38
9000 Gent

09/224.24.18

Sint-Kwintensberg 87
9000 Gent

Tel : 09/225 57 57
Fax : 09/233 14 09

info@ story.be   www.story.be

Wetenschappelijke
Boekhandel
STORY-SCIENTIA

Als je met een licht hoofdje terug in je 
bed kruipt en uitkruipt

•  Eet een lepel honing voor het slap-
engaan of vermeng de honing met 
warm water.

•  Een Dafalgan oplossen in water en 
opdrinken voor je gaat slapen.

•  Als je je bed uitmoet voor een plasje, 
neem je nadien 8 slokken water en 
3 partjes fruit die je voor je wegging 
hebt klaargezet.

•  Drink ‘s morgens geen koffie maar 
muntthee , munt geeft namelijk veel 
vocht en kalmeert de spijsvertering.

•  Eet havermoutpap dit vermindert 
zuuroprispingen.

•  Rust uit, het kost je lever ongeveer an-
derhalf uur om te herstellen van één 
glas alcohol, dus je kan zelf uitrekenen 
hoeveel rust je nodig hebt.

•  De volkswijsheid wil dat een rauw ei je 
van je kater zou afhelpen. De achter-
liggende redenering is dat je zo het 
aminozuur cysteïne zou binnenkrijgen, 
dat helpt bij de afbraak van schadeli-
jke stoffen. De wetenschappelijkheid 
hiervan is nooit aangetoond, en ik 
raad kandidaat-proefkonijnen aan 
cysteïne gewoon als voedingssupple-
ment in de natuurwinkel te kopen.

•  Als de ergste symptomen verdwenen 
zijn, maak dan een korte wandeling. 
Frisse lucht maakt je niet nuchterder, 
maar kan de symptomen wat verlich-
ten.

•  Ga niet sporten of naar de sauna. Je 
lichaam kan nog meer vochtverlies 
niet aan. 

•  Geen stinkende winden meer dankzij: 
zelfgemaakte citroenlimonade, hav-
ermoutpap, yoghurt, pepermunt en 
kaneel.

•  Drink bruiswater, het laat je lichaam 
ontspannen waardoor het zich beter 
kan herstellen. 

Bij een studentenvereniging houden 
sommigen er toch nog andere tips 
aan over
•  ‘Voorkom een kater, blijf dronken’. Dit 

is een feilloos recept! Er zijn heel wat 
mensen die zo, zonder enige last 
van katers hun leven doorkomen! 
Ze worden ook wel alcoholisten ge-
noemd. 

•  Niet drinken 
Cocktailrecept

Meloenbowl met aardbeien
Bereidingstijd: 15 minuten
Ingrediënten voor 4 porties: 
• 1 watermeloen • 1/2 honingmeloen
• 250gr aardbeien • 500ml appelsap
• 500ml droge witte wijn • 100 ml calva-
dos •  vloeibare zoetstof naar smaak
• muntblaadjes om te garneren 

1)  Uit het meloenvruchtvlees met een 
uitsteker partjes steken.

2)  Aardbeien wassen, laten uitlekken en 
in 2 of 4 snijden.

3)  Aardbeien en meloenpartjes in een 
bowl leggen, appelsap en witte wijn 
toevoegen. Minstens 1uur in de ijskast 
laten trekken.

4)  Kort voor het opdienen de calvados 
erbij roeren en de vloeibare zoetstof 
naar smaak toevoegen.

5)  Meloenbowl in glazen gieten en gar-
neren met muntblaadjes.

SMAKELIJK!

geen zorgen om de kater van morgen
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Beste Lombrosianen, 

Ook dit jaar zullen wij zorgen voor het 
sportieve vermaak in onze vereniging.  
Tussen al het studeren en feesten door 
zorgt sport voor wat afwisseling die men  
als student nodig heeft. Zo zullen we  
voetballen, zwemmen, lopen en nog zoveel 
meer. Maak je geen zorgen als je niet zo 
sportief ingesteld bent, want dit jaar worden 
er ook toffe randactiviteiten georganiseerd 
zoals beerbowling, beerpong,...

In de intersemestriële vakantie,  
3-12 februari 2012, zullen we ook gaan 
skieen/snowboarden in Les Deux Alpes. 
Met natuurlijk een geweldige aprè- ski. 
Alles samen kost dit amper € 399 inclusief 
skipas, je zorgt zelf voor je materiaal of je 
huurt het daar. We zullen verblijven in de 
logies van Muzelle en als hoogtepunt van 
de reis houden we een themafeestje in stijl 
van MOVIES. 

Vergeet dus zeker niet je verkleedkleren 
in te pakken. Hierover meer informatie op 
de site www.lombrosiana.be of bij vragen 
skireislombrosiana@hotmail.com. 

Elke maandag zal je ons vinden in het 
Strop zwembad om 16:00 en donderdag 
om 19:00 om te zwemmen. 

Tot dan en groeten van de sports Julie en 
Jan! 

Bij vragen in verband met voetbalcom- 
petities en andere sporten, kan je altijd 
mailen naar sport@lombrosiana.be

Sportactiviteiten

sportactiviteiten 

Overpoortstraat 17 - 9000 Gent

Sint-Amandsstraat 15 - 9000 Gent
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cantus voor dummies

Beste schachtjes (en 
ook voor sommige 
commilitones), het can-
tusgebeuren is voor jul-
lie nog allemaal nieuw 
en daarom geven we in 
dit schavotje een kleine 
uitleg te geven over wat 
sommige zaken tijdens 
de cantus zijn, hoe ze 
verlopen en wat je dan 
geacht wordt te doen.

Cantus  
for dummies

Verklarende woordenlijst: 

Praeses

De praeses is de voorzitter van het prae-
sidium en leidt de cantus. Hij kan ie-
dereen straffen geven en zelfs mensen 
uit de cantus laten zetten. Hij wordt ti-
jdens een cantus senior genoemd.  
Als de praeses “prosit corona” roept dan 
antwoordt de corona met “prosit senior”. 
Onze praeses is Simon.

Commiltones

Gedoopte en ontgroende leden van een 
studentenclub die niet tot het praesidium 
behoren, zitten meestal in een rechthoekige 
opstelling van tafels. Deze opstelling wordt 
ook de corona genoemd.

Pro-seniores

Een oud praeses, bij het binnenkomen wordt 
het Io Vivat gezongen.

Ad fundum

Het volledig uitdrinken van een pint bier. 
Deze kan ook als straf opgelegd worden. 
Schachten moeten eerst prosit heffen op de 
“meester”, dan op de “senior”, dan op de 

“proseniores” en als laatste ook op de co-
rona. Daarna drinkt men pas zijn pint leeg 
of de schachtentemmer en zedenmeester 
mogen de schacht opnieuw een ad fun-
dum laten drinken tot de schacht juist drinkt 
met manieren. Het volledig uit drinken van 
een pint bier in één slok noemt men sala-
manderen.

Ad libidum

Een variant op de Ad fundum, hier kies je 
zelf hoeveel je drinkt.

Codex

Liederenboek die verplicht is om bij te 
hebben op een cantus. Je vindt er naast 
de liedjes ook de gedragsregels in terug.  
Het niet bijhebben van een codex wordt  
steevast bestraft met een ad pistum. Na 
het zingen van een lied moet je de codex  
sluiten, anders wordt hij overgoten met bier.

Tempus

Plaspauze in de cantus, als je moet plas-
sen tijdens een cantus moet je een  
rijmpje verzinnen.

Io Vivat

Bij het binnenkomen van een senior,  
pro-senior of een peter/meter wordt het  
Io Vivat gezongen. Deze vind je op pagina 
213 in de Codex. Hierbij sta je recht en leg je 
uw hand op de rechterborst. Enkel de 1e en 
3e strofe worden gezongen.

Ad pistum

Dit betekent dat je in het midden van de 
corona moet komen omdat je iets misdaan 
hebt binnen de studentenvereniging en dat 
je daarvoor nu een strafje moet ondergaan. 
Deze straf wordt aangekondigd door de 
corona die begint met het zingen van “Ad 
Pistum!”. De straf wordt opgelegd door de 
praeses. 

Hieronder vindt je een overzicht van de 
straffen:

•  Ad schoendum : is een ad fundum die uit 
een schoen gedronken wordt

•  Camembert : is een ad fundum waar een 
kous over de pint getrokken is

•  Irma Laplasse : mijn moet uit de kleren 
gaan en per kledingstuk dat men over-
houdt moet een ad fundum gedronken 
worden. Het lint mag zowiezo niet uit-
gedaan worden en geldt dus sowieso 
voor 1 ad fundum.

•  Helikopter : gebeurt per 2, de ene neemt 
de andere horizontaal op zijn schoud-
ers en draait terwijl de persoon die 
wordt opgehoffen zijn pint in 1 keer moet 
leegdrinken. Daarna wisselt men om.

•  Dalton : zijn 4 pintjes naast elkaar, van  
een kwartvolle tot een gansvolle. Men 
moet elk pintje ad fundum leegdrinken 
en vooraf zeggen wat de naam van de  
corresponderende dalton is, van klein 
naar groot : Joe-Jack-William-Averell.

•  Vleermuis : 2 personen houden een derde 
persoon ondersteboven vast en dan moet 
deze een ad fundum drinken terwijl hij 
ondersteboven hangt.

•  Luigi : De gestrafte wordt door een  

viertal vrijwilligers aan het ondergoed van 
de grond gehoffen. Opgehangen aan 
zijn ondergoed drinkt hij/zij zijn/haar glas 
leeg.

•  Pavlov : De gestrafte drinkt iedere keer als 
iemand van de Senior met een belletje 
rinkelt een ad fundum, tot het einde van 
de cantus.

•  Singing in the rain : De gestrafte zingt het 
liedje Singing in the rain, terwijl de rest van 
de corona hem bekogelen met bier.

•  Spaanse : De gestrafte strekt de arm 
waarin zijn glas zich bevindt boven zich 
en laat het bier in zijn mond vallen.

•  Waterval : De gestrafte neemt twee pintjes 
in één hand en drinkt beiden leeg van 
het onderste glas zodat het bovenste glas 
overloopt in de onderste.

Salamander : De Salamander is een heil-
dronk ter ere van iemand of iets en is geen 
strafdronk of wedstrijd in sneldrinken. Het is 
het hoogste studentikoos eerbewijs dat een 
lid van de corona of ook een afwezig per-
soon aan de clubtafel kan vallen. Het Sala-
mandercommando wordt gewoonlijk door 
de praeses en gaat als volgt:

•  Silentium : betekent stilte, iedereen  
zwijgt als dit bevel geven wordt. Het niet 
gehoorzamen kan leiden tot straffen 
door zedenmeester of praeses.

•  Surgité : bevel van de praeses, het 
betekent: Sta op!

•  Surgimus : antwoord van de corona op 
surgité, het betekent: wij staan op!

•  Zedenmeester : Houdt de schachten in 
bedwang.

•  Praeses : “Ad exercitium sanctissimi 
salamandris, omnes commilitones,  
surgite!”

•  Corona : (staat recht, heft het glas en 
antwoordt:) “Surgimus!”

•  Praeses : “Dan drinken wij op het  
commando 3,2,1 ; 1, 2, 3, Ad fundum ! “

cantus voor dummies
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Wedstrijdpagina

Poging tot moord

Het verhaal dat Jan Aartsen heeft opgehangen over de poging om mevrouw Hen-
driks te wurgen is nogal vergezocht,’ zei de inspecteur tegen detective Goochem. 
‘Toch hebben we hem niet op een leugen kunnen betrappen. Aartsen rijdt in een 
bestelwagen van Bests Stomerij,’ legde de inspecteur uit. 

‘Dinsdag reed hij naar huis van de familie Hendriks en liet de bestelauto om 
vijf voor twaalf op de oprijlaan tot stilstand komen. Hij bleef nog ongeveer twee 
minuten in de auto zitten om zijn lijstje van bezorgingen van die ochtend in te 
vullen. Daarna stapte hij uit met een japon en twee kostuums. Toen hij het portier 
dichtgooide, zag hij dat hij met de voorwielen op de tuinslang geparkeerd stond 
die op een kraan achter het huis was aangesloten. Aartsen beweert dat hij weer 
in de auto stapte en vooruit reed waardoor hij met zijn auto in de lege garage 
terechtkwam. Hij merkte op dat de verbindingsdeur tussen keuken en garage 
openstond. Op de vloer zag hij bij het fornuis mevrouw Hendriks liggen. 

Hij rende naar haar toe en probeerde haar weer bij de te brengen. Op dat mo-
ment kwam meneer Hendriks door de open verbindingsdeur uit de garage. 

Hendriks had die dag vrij genomen om zijn achtertuin te besproeien. Hij was een 
half uur bezig geweest met het bespuiten van zijn bloembedden en heggen toen 
hij de bestelwagen in zijn garage zag staan. Hij liep ernaartoe om te zien wat die 
auto daar deed. 

Maar of Aartsen nu zijn vrouws keel probeerde dicht te knijpen of haar probeerde 
bij te brengen, durfde Hendriks niet met zekerheid te zeggen,’ besloot de inspec-
teur zijn relaas.

‘Geen wonder dat jullie Aartsen op geen enkel leugen hebben kunnen betrap-
pen! zei Goochem.

Snap jij ook waarom?

Denk je het antwoord te weten, mail dan zo snel mogelijk het juiste antwoord 
naar scriptor@lombrosiana.be en wie weet maak jij kans op een mooie prijs!

De winnaar van het vorig raadsel: ‘ De groene pen’ is Annelien Segers. 

---> Baret beweerde dat hij niet wist dat Roberta De Vijver was vermoord.  
Hoe kon hij dan weten dat Goochem toen hij zei dat de pen ‘bij de voordeur van 
De Vijvers’ lag, het bowlingcentrum bedoelde. Wanneer hij onschuldig geweest 
was, zou hij bij de voordeur van het huis van de familie De Vijver zijn gaan kijken.

 

wedstrijdpagina
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Verantwoordelijke uitgever : Simon  Verschaeren 

real crime fighters
don’t wear capes,
they wear hoodies

Oh yes,
there will be blood

I see
death people

I ate his liver with
some fava beans
and a nice chianti

Hi, I'm Chucky,
wanna play ?

I like children,
they are tasty

1 - 2 :  Freddy's coming for you, 3-4 : Better lock your door,
5-6 : Grab your crucifix, 7-8 : Better stay up late
9-10 : Never sleep again

SCHAVOTJE  ( n ove m b e r  e d i t i e )


