
1 
 

 

 

    

  V.u. Silke van gool 



2 
 

  



3 
 

 

 

 

 

 

Voorwoord        4 

Praeses dixit       5 

Info FK        7 

Activiteitenkalender      9 

Voorstelling praesidium 2012-2013    10 

Uitleg 1
e

 bach weekend      19 

Uitleg boekenverkoop      21 

Info over de doop       24 

Woordje van de studentenvertegenwoordigers  25 

Het clublied       27 

Spelletjes!        28 

Sponsors        29 

   

 

 



4 
 

 

 

 

Liefste lezers, 

Het schooljaar is weer begonnen! Voor sommigen onder jullie is het het 

eerste jaar op de universiteit en - laat ons eerlijk zijn - dat zal wel voor een 

beetje zenuwen zorgen waarschijnlijk! Voor anderen onder ons is het alweer 

een gewoonte of misschien zelfs het laatste jaar? 

Voor ieders van jullie staat er enorm veel op het programma dit jaar. En wat 

er juist te doen valt zullen jullie kunnen volgen via het Schavotje. Alle 

educatieve, minder educatieve en absoluut niet educatieve activiteiten 

worden hierin vermeld zodat jullie allen zeker massaal aanwezig kunnen zijn! 

Als jullie zelf artikeltjes, weetjes, … in het Schavotje willen zetten, kan dit 

zeker. Ik twijfel er niet aan dat enkelen van jullie een enorm schrijftalent 

hebben - onderdruk dit dan niet en stuur mij dan maar snel een mailtje met 

je ideetje of artikel. 

Je mailtje kan je sturen naar: scriptor@lombrosiana.be 

Tot volgende maand! 

Veronique Van Rompay 

Scriptor 2012 - 2013   

mailto:scriptor@lombrosiana.be
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Beste lezer van dit allereerste schavotje van het nieuwe academiejaar, 

Beste toekomstig criminoloog, 

Beste eerstejaarsstudent, 

Ik ben Silke en ben dit jaar praeses van de studentenvereniging van de 

criminologie ‘Lombrosiana’. Meer over mij een aantal bladzijden verder. 

Aangezien we toch met een groot aantal ‘nieuwkomers’ zitten, is het hier 

meer op zijn plaats een beetje uitleg te geven over wat een 

studentenvereniging juist is en waar het zich mee bezig houdt.  

Een studentenvereniging wordt geleid door een praesidium. Dit jaar weer, 

een geweldig team dat ervoor zal zorgen dat de criminologiestudent op geen 

enkel vlak iets tekort zal komen. Omdat feesten bij het studentenleven hoort 

maar een studentenbudget dit niet altijd toelaat zullen er goedkope 

longdrinknights zijn, een studentikoze openingsfuif in thema, zotte 

clubavonden met speciale acties en kortingen in ons clubcafé de ‘Petrus’ en 

nog zottere feestjes in de ‘Pere Total’.   

Uiteraard zijn we ook allemaal op de leeftijd gekomen dat interesse in culture 

evenementen van ons verwacht wordt. Om hieraan tegemoet te komen, zal 

er al eens een quiz georganiseerd worden, een uitstapje naar Amsterdam, 

een filmavond, een politiebezoek - en voor degenen die toch niet helemaal 

zonder alcohol willen - een gezellige historische wandeling door het Gentse 

gekoppeld aan het bezoeken van enkele cafés.  

Ook aan de sportievelingen onder ons wordt gedacht: zo zal er regelmatig 

bijeengekomen worden om te zwemmen, lopen en trainen voor een andere 

sport. De bierbowling is hierbij mijn persoonlijke favoriet! 
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Verder nemen ook wij onze studies zeer serieus. Daarom zullen cursussen 

aan zeer schappelijke prijzen bij ons te verkrijgen zijn. Samenvattingen, 

examenvragen, tips en tricks zullen te vinden zijn op onze website 

www.lombrosiana.be en ons forum: forum.lombrosiana.be. Neem daar dus 

ook zeker eens een kijkje. 

Lombrosiana bestaat dit jaar 55 jaar, wat wil zeggen dat er ook enkele extra’s 

op het programma staat. Wat dit inhoudt, blijft nog een verrassing!  

Wij zijn in ieder geval al helemaal klaar voor dit academiejaar, hopelijk jullie 

ook en zien we jullie allemaal snel op een van onze vele activiteiten! 

Dan rest mij enkel nog te zeggen: veel succes dit jaar, blok goed, leer veel bij, 

maar vergeet ook zeker niet regelmatig eens te ontspannen! 

Groetjes en tot snel! 

Silke Van Gool 

Praeses Lombrosiana   

  

http://www.lombrosiana.be/
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Het FaculteitenKonvent, kortweg FK, is de studentenorganisatie die al sinds 

1941 25 richtinggebonden kringen aan de UGent 

overkoepelt. Lombrosiana is er 1 van, maar ook kringen 

verbonden aan de talen, rechten, wetenschappen, 

economie, ingenieurs en medische richtingen horen hierbij. 

Alles samen vertegenwoordigt het FK 18000 studenten. 

 

Naast het begeleiden van onze verenigingen zijn we 

er ook voor alle leden van de kringen door de 

organisatie van enkele grote evenementen. Enkele 

data zijn dan ook al in jullie agenda te noteren voor 

komend academiejaar. Allereerst wordt er op 10 

oktober de Gentse Beiaardcantus georganiseerd. 

Dit is een grote openluchtcantus voor 750 

studenten op het Sint-Baafsplein, onder 

begeleiding van de beiaardier van Gent. Op 16 

oktober is er de Studentikoze Opening van het 

academiejaar in het studentenhuis De Therminal, waar er na een (licht) 

officieel gedeelte genoten kan worden van enkele acts met gratis drank. Dit 

jaar zal er een speciale verrassing zijn, dus hou dit zeker in de gaten!  

 

De grootste evenementen van het FK staan echter in het tweede semester op 

het programma. Zo is er op 21 maart de Dies Natalisfuif in het 

ICC. Omdat niemand les heeft op 22 maart, kan iedereen zich 

eens goed smijten en dat resulteert dan ook al enkele jaren in 

deze fuif in 2 zalen, goed voor bijna 4000 feestende 

studenten. Op het programma staan steeds enkele grote 

namen. Zo bracht 2011 onder andere Drumsound & Bassline 

Smith, Subscape en het StuBru Dreamteam. 
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Het FK is er ook voor de culturele en 

sportieve mens onder ons. Hét bewijs 

daarvan is de jaarlijkse 12-urenloop. Deze 

staat geprogrammeerd op 24 april op het 

Sint-Pietersplein. 12 uur lang strijden de 

kringen om de titel van sportiefste kring 

van Gent: een niet te missen activiteiten 

voor de sportieve student! Maar de 12-urenloop biedt ook veel randanimatie 

voor de passieve sporter en de mogelijkheid om een hapje of een drankje te 

nuttigen in het fakbardorp. Muzikale inbreng komt van een heuse DJ-contest 

en het geheel wordt afgesloten door een afterparty op het plein! Ambiance 

de hele dag verzekerd!  

 

Veel meer interessante weetjes vind je op www.fkgent.be. Hierop is onder 

andere een handige kalender ‘wat is er te doen vanavond’ te vinden, maar 

ook een uitgebreide FK Kalender met alle kringactiviteiten, foto’s van de 

evenementen, sportuitslagen en nieuwtjes over het FK. Zeker in de gaten 

houden! 

 

Studentikoze groeten, 

Wim Bekaert 

Voorzitter FK 2012-2013 

 

 

  

http://www.fkgent.be/
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Deze maanden heeft Lombrosiana weer een hele boel gepland voor 

jullie! Hieronder vinden jullie waar jullie wanneer moeten zijn!  

WAT? Wanneer? uur Waar? 

Eerste schooldag 24 september 
2012 

12u Ledeganck 

Clubavond 25 september 
2012 

20u Café  Petrus 

Lombro @ 
Student Kick Off 

26 september 
2012 

12u Sint-
Pietersplein 

Clubavond 2 oktober 2012 20u Café  Petrus 

Kroegentocht/ 
Historische 
rondleiding 

3 oktober 2012 19u Gent 

1e BACH weekend 5 - 6 – 7 oktober 
2012 

20u Gent! 

Clubavond 9 oktober 2012 20u Café Petrus 

Openingsfuif 
Mobnight part III 

11 oktober 2012 22u De Rector 

Filmavond 15 oktober 2012 20u  

Introductiecantus 16 oktober 2012 20u  

Dropping 18 oktober 2012 20u Gent 

Schachtenverkoop 22 oktober 2012 20u Pere total 

Schachtenclubavond 23 oktober 2012 20u Café Petrus 

Overpoortrolling 24 oktober 2012 20u Overpoort 

Doop + doopcantus 25 oktober 2012 14u Sint - 
Pietersplein 

Longdrinknight 30 oktober 2012 22u Pere total 
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Silke Van Gool – Praeses: 

Beste mede Crimi’s-In spé,  

Ik ben Silke Van Gool , over enkele dagen word ik 22. Ik 

doe dit jaar een thesisjaar, ondertussen zal ik ook 

seksuologie studeren en deeltijds werken voor een 

vertrouwenscentrum kindermishandeling. Daarnaast 

ben ik dit jaar praeses. Samen met een geweldig team, 

zal ik er voor proberen zorgen dat jullie kunnen 

genieten van feestjes met drank aan de laagste prijzen, ook af en toe een 

culturele activiteit staat op het programma, en uiteraard zal ik er ook voor 

zorgen dat alles wat met studeren te maken heeft (boeken, 

samenvattingen,…) zoals ieder jaar niet uit het oog verloren wordt. 

Hopelijk zien we jullie snel op zoveel mogelijk Lombro-activiteiten want ook 

dit jaar ziet het er weer naar uit onvergetelijk te worden. Veel succes en tot 

snel! 

Wendy Van Geertruy – Vice praeses: 

Hooooi! 

Ik ben Wendy van Geertruy aka Holland. Ik heb de 

gezegende leeftijd van 22 jaar bereikt en zal dit jaar in 

het Masterjaar zitten. Twee jaar geleden vervulde ik de 

functie van cultuur, vorig jaar deze van secretaris en dit 

jaar ben ik vice-praeses. Zeer concreet houdt dit in dat 

ik samen met Silke alles een beetje coördineer en Silke 

eventueel vervang, moest dit nodig zijn. Overdag zwem 

en skeeler ik graag. ’s Avonds ben ik altijd in voor een 

gezellig avondje drinken in ons stamcafé de Petrus of 

om eens goed te gaan dansen in de Pere Total. Hopelijk kom ik jullie daar ook 

snel eens tegen. Ik heb alvast gigantisch veel zin in dit nieuwe jaar, tot snel! 
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Gilles Rouvroy – Penning/cursus 

Hallo,  
Mijn naam is Gilles Rouvroy.  
Ik ben een tweeëntwintigjarige masterstudent 
en neem dit jaar de functies penningmeester en 
cursusmeester op. Mijn belangrijkste taak is dus 
het financiële reilen en zeilen van onze 
vereniging in het oog houden en ervoor zorgen 
dat iedereen comfortabel en aan 'n goeie prijs 
boeken kan kopen bij ons. Daarnaast ben ik eveneens facultair 
studentenvertegenwoordiger. Doorheen de jaren zijn Gent en Lombrosiana 
een tweede thuis voor mij geworden - ik kan je dus enkel maar aanraden om 
zoveel als mogelijk te genieten van die heerlijke studententijd! PS: Ook 
tijdens momenten van studie staat Lombro voor je klaar, met o.a. 
samenvattingen en tips!" 
 
 
 
 
Joeri De Caluwe – Secretaris 

 

Beste crimi's in spé 
Vorig jaar heb ik mijn best gedaan om jullie te 
verrijken met culturele activiteiten als film, debat, 
quiz en historisch verantwoorde cafébezoeken, dit 
jaar zal ik als secretaris bij lombro wat meer achter de 
schermen te zien zijn. Dat betekent uiteraard niet dat 
je mij minder zal tegenkomen in de père of op 
lombro-activiteiten, integendeel. Naast mijn leven bij 
lombro ben ik gewoon student crimi 3de Bach, en 
vanaf heden ook jullie studentenvertegenwoordiger. 
Als geboren en getogen Gentenaar durf ik verder zeggen dat het vandejaar 
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Joy Van Poucke En Cerane vande Reyde– PR 

Hey, Ik ben Joy, 19 jaar en geboren in Gent. Na een heel jaar 

trotse schacht te zijn start ik aan mijn eerste jaar binnen de 

Lombro-crew. In mijn vrije tijd vind je me op een tennisplein, 

in de veldstraat of  in de overpoort met Serano tequila's te 

bestellen!  

Hallo mijn naam is Cérane, maar mijn vrienden noemen mij 

Serano. Ik ben 20jaar en woon te Wetteren. Ik begin aan 

mijn 2de jaar Criminologie en mijn eerste jaar als PR. In het weekend geef ik 

leiding in de Chiro en door de week vind je mij op elke lombro-activiteit.   

Ps: "ALLES IS VIER" maar dat leer ik jullie wel nog 

met plezier ! 

Ps²: Op voorwaarde dat jullie aanwezig zijn op alle 

feestjes. 

 

 

 

Samen zijn wij verantwoordelijk voor het zoeken van sponsors, zodat er 

voldoende geld is om voor jullie o.a. leuke feestjes te organiseren en 

ooooooja deze zullen er zijn ;)! Wij zullen jullie op de hoogte houden van al 

onze activiteiten en rekenen dan ook op een massale opkomst. Dus onze 

boodschap aan jullie is :  JOIN US AND LET THE PARTY BEGIN !  
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Veronique Van Rompay – Scriptor: 

Heej! 

Ik ben Veronique, 19 jaar, ik kom van Antwerpen 

en ik studeer ook zoals de meeste onder ons de 

boeiende richting Criminologie. Ik ga er dit jaar 

voor zorgen dat jullie elke maand op de hoogte 

blijven van al onze activiteiten. Ik hoop dat het 

Schavotje jullie nieuwe maandelijkse agenda 

wordt, maar niet alleen dat, ik zal ook proberen 

jullie te entertainen met dit boekje wanneer de les 

je eventjes teveel wordt! Naast mij bezig te 

houden met jullie op de hoogte te houden ben ik 

in het weekend leidster in de chiro en je kan mij 

uiteraard ook vinden op de TOPactiviteiten van 

Lombrosiana!  

Kenneth Cuylaerts – feest: 

Hallo ik ben Kenneth cuylaerts, en ik ben al feestend 

naar mijn tweedejaar criminologie gegaan. Daarom 

heb ik gekozen om dit jaar de feest van lombrosiana 

te zijn. Ik ga jullie dit jaar meeslepen naar alle coolste 

en meest legendary feestjes van Gent. Als ik niet in de 

les zit of op mijn kot dan hang ik waarschijnlijk nog 

aan de toog van de pere total! Ik ben dus altijd in voor 

een feestje! 

Mijn hobby's zijn basketbal en mensen onder tafel 

zuipen ,want ik ben schachtenking van 2011-2012 

Wil je een potje ballen? Iets gaan drinken? Een feestje bouwen? Dan moet je 

bij mij zijn! Yeah Budy!  
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Joelle Haesebroeck – Feest: 

Hey iedereen, 

Ik  ben Joëlle, 20 jaar en wonend te Blankenberge. Ik zal dit 

jaar opnieuw jullie feest zijn. Samen met mijn mede-feest 

Kenneth zullen wij met veel plezier zotte en onvergetelijke 

feestjes organiseren. Wie er vorig jaar bij is geweest is dus al 

het bewijs geweest. Het is mijn 2e jaar als feest, dus ik denk 

wel dat ik vorig jaar de nodige ervaring heb opgedaan om de 

feestjes dit jaar nog harder, better, faster, stronger (om het 

met de woorden van het heilige Daft Punk te zeggen) te maken.  

Om dit te bewijzen, wil ik jullie alvast uitnodigen op het eerste zotte feestje 

van het jaar, nl de openingsfuif aka Mobnight part III! Voor verdere info 

verwijs ik graag naar onze website en de facebookpagina. Het beloofd een 

klepper van formaat te worden, dus eerstejaars zijn zeker welkom, want 

sowieso leer je hier veel nieuwe mensen/toekomstige collega’s kennen, wat 

uiteindelijk wel de bedoeling is van onze studentenvereniging.  

Ik zou zeggen join the club, want we zijn eigenlijk 1 grote hechte 

vriendenkring!! Ik hoop dat ik jullie allemaal mag verwelkomen op een of 

meerdere van onze feestjes!  

 

Arno Doggen – sport: 

Dag beste Schavotlezers! Ik ben Arno en zit 

in mijn 2de jaar criminologie. Ik zal er dit 

jaar voor zorgen dat jullie naast de vele 

katers ook in topconditie zullen blijven. Ik 

vervul namelijk de functie van 'sport' dit 

jaar en zal dit samen met Julie zo goed mogelijk trachten te doen. In mijn 

vrije tijd hou ik mij bezig met longboarden en zoals iederen: mijzelf 

amuseren! Ik heb er al enorm veel zin in en hopelijk jullie ook. Tot snel!  
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Julie neyt – Sport 

Hej crimi's!  
Ik ga (samen met Arno) ervoor zorgen dat iedereen 
nog een beetje in conditie blijft na al die 
onvergetelijke feestjes en clubavonden. 
Bierbuikjes zijn namelijk niet zo sexy. We zullen het 
zeker ook wel eens combineren met een bierbowling 
en dergelijke. ;) 
Bij lombro gaat sport vooral om deelnemen en 
plezier maken, een pluspunt is dat het gezond is! Ik 
ben alleszins volledig klaar voor het nieuwe 
schooljaar en hopelijk kom ik jullie eens tegen! 
Zotte bigass greetz 
 

Ariane Cools – Cultuur 

Hallo iedereen! 
Ik ben Ariane, 20 jaar oud en een echte 
Gentenaar.  
Het is mijn tweede jaar als praesidiumlid.  
Men zegt dat de studententijd de mooiste tijd 
van je leven is en tot nu toe kan ik dat alleen 
nog maar bevestigen. Natuurlijk speelt 
Lombrosiana daar ’n belangrijke rol in! Dit 
jaar nemen Jochen en ik de functie ‘cultuur’ 
voor onze rekening. Ook dit jaar hebben we 
opnieuw verschillende activiteiten voor jullie 
in petto: onder andere een kroegentocht en een filmavond, maar ook meer 
‘educatief verantwoorde’ activiteiten zoals het politiebezoek. 
Hopelijk tot snel! 
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Jochen Vermeir – Cultuur 

Hoi, 
Ik ben Jochen Vermeir en ik zit in mijn 2de 
bachelor Criminologie. Als ik niet in Gent ben , 
slijt ik mijn dagen in het alombekende Heule. Na 
een fantastisch jaar als schacht, sta ik dit jaar 
samen met Ariane in voor de culturele 
activiteiten van Lombrosiana; zoals de 
rondleiding in Gent, de quiz, het politiebezoek .... Buiten in de aula ( 
vanzelfsprekend ;) ) kan je mij vaak vinden in de Pere Total. Als dit jaar maar 
half zo goed wordt als vorig jaar dan wordt het geweldig!  
 

 

 

 

Shakira Ostyn – Cantor 

 

De naam zegt het zelf al, Shakira, ik ben jullie wakka 
wacko cantor dit jaar! 
Ik word komende maand 21 jaar en volg sportregentaat. 
Ik ga dit schooljaar voor jullie mijn 
longen uit mijn lijf zingen op de cantussen en ik hoop dat 
jullie mij daar ook zullen vervoegen! 
Cantussen is zowat de meest awesome activiteit volgens 
mij, vorig jaar ben ik zelf schachtenkoningin geworden. 
Dat maakt de doop het al waard, mee mogen cantussen! 
See you soon! ;) 
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Axel van den abbeele - Schachtentemmer 

 

Voor de tweede keer in mijn reeds zesjarige carrière als 

trotse Lombrosiaan heb ik de eer en het genoegen de 

functie van schachtentemmer te bekleden. Dat 

betekent dat het mijn taak is om eerstejaars 

criminologie in te wijden in de wondere wereld van 

onze studentenvereniging. Dus wie nu al zeker is dat 

hij/zij zich zal laten dopen, of wie in de loop van 

volgende maand nog moet worden overtuigd, zal mij 

ongetwijfeld beter leren kennen! Jullie zullen dan ook snel merken dat ik een 

heel aangenaam en meegaand persoon ben… 
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Beste criminologiestudent, 

 

Als je dit Schavotje leest als vers ingeschreven student in de Criminologie, 

ben je waarschijnlijk net begonnen aan een nieuw hoofdstuk in je leven. Een 

hoofdstuk dat een van de belangrijkste maar vooral ook leukste van je leven 

moet worden. Naast vele leuke vooruitzichten is het ook een grote stap, een 

grote stap in het donker en net om die stap te vergemakkelijken zijn wij, als 

studentenvereniging, voor jou het ideale hulpmiddel. Het doel van onze 

vereniging, Lombrosiana, is om je te ondersteunen bij je studies en leuke 

ontspanning aan te bieden. Dit door onder meer een 1e bachelorweekend 

aan te bieden. Een soort van verkenningsdagen zeg maar. Maar ook door 

feestjes, culturele uitstapjes, een skireis, een quiz en dergelijke meer te 

organiseren. Daarnaast helpen wij jullie ook aan jullie boeken aan 

studentikoze prijzen en bieden we een grote verzameling aan examenvragen 

en samenvattingen aan op onze site. 

 

Bij deze nodigen wij jullie graag uit op onze verkenningsdagen zaterdag 6 

oktober en zondag 7 oktober in Gent. De bedoeling van dit weekend is om in 

de eerste plaats een fijn weekend te hebben en mensen te leren kennen. Ook 

zullen we je inwijden in de wereld van de criminologie en de tips en tricks 

over de verschillende vakken en examens bijbrengen. Uiteraard zul je ook 

met ons uitgebreid kennis kunnen maken. 

 

Omdat we zelf ook maar studenten zijn, hebben we ons best gedaan om de 

prijs zoveel mogelijk te drukken. Zij die een kot in Gent hebben, kunnen daar 

slapen, zij die dit niet hebben, vermeld dit eventjes bij je inschrijving en wij 

zorgen voor slaapplaats. Voor 25 euro bieden wij jullie een leuk weekend aan 

met maaltijden. De plaatsen zijn redelijk beperkt, waardoor wij voorstellen 

dat je je zo snel mogelijk inschrijft. Je inschrijving is pas definitief als je de 25 
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euro hebt gestort op rekeningnummer 733-0032046-66 (met vermelding van 

je volledige naam!). Daarnaast moet je je ook inschrijven voor het weekend 

op de site zodat we jullie contactgegevens hebben en verdere informatie 

kunnen doorsturen over waar we verzamelen en het programma van het 

weekend. 

 

Wat we precies gaan doen is ons in de eerste plaats goed amuseren, elkaar 

leren kennen en de toch wel grote stap naar de immense universiteitsstad 

proberen net iets kleiner te maken. Enkele activiteiten en de nodige vrije 

momenten zullen daarvoor zorgen. Ook zullen we enkele infomomenten 

inlassen over de richting en de vakken die je het komen jaar te wachten 

staan. Wij zorgen voor de nodige inspanningen en organisatie om alles vlot te 

laten verlopen, het goede weer is reeds besteld, enkel een goede dosis 

enthousiasme verwachten we nog van jullie. 

 

Start het nieuwe jaar goed en hopelijk zien we je weer in Gent op ons 

weekend. 

 

Vriendelijke studentikoze groeten, 

Het praesidium  
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Beste medestudenten, 

 

Naar jaarlijkse traditie heeft Lombrosiana ook dit jaar weer een heuse 

boekenverkoop in elkaar gezet. In dit artikel vind je dan ook een woordje 

uitleg over de voordelen en de werking van de boekenverkoop. Ook voor 

onze ouderejaars is het nog eens interessant om dit door te lezen! 

 

Je boeken kopen bij Lombrosiana heeft zo zijn voordelen. Allereerst is er 

natuurlijk de prijs: omdat Lombrosiana in grote aantallen boeken aankoopt 

kan je er zeker van zijn onze prijs de meest voordelige prijs is. Dit lijkt ’n 

slappe supermarktreclame slogan, maar ze gaat wel op: alle studenten aan 

onze faculteit kunnen bij ons aan ’n zeer studentikoze prijs boeken kopen, 

leden van Lombrosiana echter genieten van een nog scherpere ledenprijs. 

 

Een tweede voordeel is dat de verkoopsmomenten worden gekozen op 

tijdstippen die voor jou het beste uitkomen: meestal vlak voor of na de les. 

Bespaar je een ellenlange zoektocht doorheen Gent want Lombrosiana biedt 

boekenpakketten per jaar aan. Hierin zitten alle boeken* en nog een boel 

extra’s in zodat je onmiddellijk kan starten! Na de les even binnenspringen en 

je bent voorzien. 

 

Tot slot heeft Lombrosiana een kinderlijk eenvoudig digitaal bestelsysteem. 

Hierdoor bestel je vanuit je luie zetel je boeken. Het enige wat je nodig hebt 

is een studentenkaart en een internetverbinding!  

 

Alle verdere concrete informatie wordt via Minerva en Facebook verspreid. 

Mocht je toch nog met ’n prangende vraag zitten, kan je natuurlijk altijd 

mailen naar cursus@lombrosiana.be of mij (of een ander lid van het 

praesidium) even aanspreken! 



22 
 

Hieronder in de tabel vind je de boekenpakketen! 

1
e

 bachelor 2
e

 

bachelor 

3
e

 bachelor 1
e

 master 

a. Standaard 
inhoud pakket 
- Kennismaking 
met recht en 
rechtspraktijk  
- Het morele 
instinct  
- Sociale 
Psychologie  
- Sociologie, 
een 
hedendaagse 
inleiding  

a. Standaard 
inhoud pakket 
- Samenleving 
onderzocht  
- Europese en 
Internationale 
instellingen 
(Maklu-
pocket)  
- Pauwels, L. 
(2012). Op 
zoek naar 
oorzaken van 
criminaliteit? 
Een inleiding 
in de 
etiologische 
criminologie. 
Gent: 
Academia 
Press. 

a. Standaard 
inhoud pakket 
- Strafrecht, 
strafprocesrecht, 
... Deel I. Editie 
2011  
- Strafrecht, 
strafprocesrecht,
… Deel 2, Editie 
2011  
- Strafrecht 
(Maklu-pocket), 
Editie 2011  
- HB Forensisch 
welzijnswerk 

a. Standaard inhoud 
pakket 
- Straf de armen  
- De 
bestraffingssociologi
e van David W 
Garland 

b. Codices 
- Bamacodex 
2012-2013 3 
delen  
OF  
- 
Studentencode
x Larcier 2012-
2013 

b. 
Keuzevakken 
- 
Kernbegrippe
n van 
economie  
- Classical 
Sociological 
Theory  
- The 
Language of 

b. Keuzevakken 
- Kernbegrippen 
van economie  
- Classical 
Sociological 
Theory  
- The Language of 
Crime  
- Toegepaste 
statistiek met 
SPSS voor 

b. Keuzevakken 
- Kernbegrippen van 
economie  
- Classical 
Sociological Theory  
 
- The Language of 
Crime  
- Toegepaste 
statistiek met SPSS 
voor criminologen 
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Crime  
- Toegepaste 
statistiek met 
SPSS voor 
criminologen 

criminologen 

c. Extra's 
- Lidmaatschap Lombro: goedkopere boeken, ISIC-lidkaart, gratis Guido gids 
- Studentencodex 
- Schrijven van verslag tot eindwerk. Editie 2011 (U1605) 
- Toegepaste statistiek met SPSS voor criminologen 
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Beste toekomstige criminologen 

Zoals iedereen van jullie wel weet bestaat het leven als student uit meer dan alleen 

lijfelijk aanwezig zijn in de les en het letterlijk vanbuiten blokken van ongetwijfeld 

immens interessante literaire pareltjes die zijn ontsproten uit de heldere en 

eigentijdse geest van pakweg een professor Hebberecht.  

Om eerstejaars zoals jullie bij te staan in de ontdekkingstocht naar de studentikoze 

geneugten die de Gentse studentenstad rijk is bestaat er zoiets als een 

studentenvereniging. En laat het nu net de beste facultaire studentenvereniging van 

Gent en ver daarbuiten zijn waarvoor jullie worden gerekruteerd. 

Willen jullie niet verwelken van eenzaamheid achter jullie bureau en genieten van 

het goddelijke gerstenat in gezelschap van mede(criminologie)studenten? Twijfel dan 

niet om jullie te laten dopen bij Lombrosiana! Spreek gerust oudere medestudenten 

aan en vraag hen naar hun ervaringen of mail naar 

schachtentemmer@lombrosiana.be met vragen, opmerkingen of suggesties. 

 

In afwachting van de doop op 25 oktober groet ik u, 

 

Axel Van den Abbeele 

Schachtentemmer 2012-2013 
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Beste eerstejaars, en uiteraard ook alle andere studenten Criminologie: jullie 

zijn ongetwijfeld vol goede moed aan het nieuwe jaar begonnen, en de 

UGent doet er alles aan om jullie verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. 

Het zal echter niet lang duren voor jullie op problemen of vragen botsen; 

‘Waarom zijn mijn cursussen zo prijzig?’ ‘Waarom heb ik mijn examenrooster 

nog niet gekregen?’ Of misschien zit je gewoon met een vraag en weet je niet 

bij wie je er mee terecht kan? Voor al deze moeilijkheden zijn er de 

studentenvertegenwoordigers (Stuvers). Zij proberen het leven als student 

aan de Ugent nóg aangenamer te maken dan het al is.  

De vijf facultaire Stuvers zetelen in quasi alle facultaire commissies. Deze zijn 

zeer uiteenlopend, gaande van een bibliotheek- tot een milieucommissie. De 

belangrijkste commissies zijn de opleidingscommissi,  de faculteitsraad en de 

vakgroepraad. 

De Stuvers vertegenwoordigen jullie in vergaderingen waar vroeger enkel 

UGent-personeel zetelde, en proberen zo de stem van de student te laten 

gelden. Soms is dit een vanzelfsprekendheid, vaak botsen we echter op 

tegenstand. Desalniettemin geven we niet op, en proberen steeds jullie 

belangen te verdedigen! 

Voor het eerst zijn er 2 Facultaire Stuvers uit de richting Criminologie (Gilles 

Rouvroy en ikzelf). Dit betekent dat we meer dan ooit ons gewicht in de 

schaal kunnen werpen als er over onze opleiding beslist wordt! We kunnen 

dit echter niet alleen; we zijn op zoek naar twee jaarstuvers uit elk jaar. Als je 

dus iets meer wil betekenen voor je richting en je jaar, geef je op als 

Jaarstuver, gewoon doen! 

Joeri De Caluwé,  

facultaire studentenvertegenwoordiger 
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Heb jij een vraag of zit je met een probleem? Contacteer ons gerust: 

 

Minerva 

Studentenvertegenwoordiging Faculteit Rechtsgeleerdheid 

Studentenvertegenwoordiging Crim (Code : BX00002A) 

 

E-mail 

voornaam.achternaam@ugent.be 

 

Joeri.decaluwe@ugent.be 

Gilles.rouvroy@ugent.be  

Facebook 
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Elke studentenclub heeft zo z’n eigen clublied, leer de tekst alvast vanbuiten 

voor op de introductiecantus, dan kan je uit volle borst meezingen! 

 

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, 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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Lombrosiana 

Vrienden 

Studeren 

Professoren 

Pintjes 

Gent 

Cantussen 

Criminologie 

Aula 

Plezier 
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http://www.petruscafe.be/
https://www.facebook.com/group.php?gid=34137907494
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http://users.telenet.be/christophe.guion/cumlaudegent/index.htm
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