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Hallo allerliefste criminologen! 

 

Spijtig toch soms dat we geen lieve juf meer voor onze neus krijgen 

die ons vraagt hoe onze vakantie is geweest. Het nieuwe 

academiejaar mag dan wel al begonnen zijn, de dromers onder ons 

mogen gerust nog eens terug denken aan die dagen van rust, zon, 

zee en strand. Hopelijk heeft iedereen met volle teugen genoten 

van de groene festivalweides, de knappe meisjes en jongens aan de 

bar, het heerlijk niets doen aan het zwembad, zalige avonden met 

pintjes en vrienden, kortom; van een vakantie zonder zorgen. 

 

Nu de vakantie eenmaal aan zijn einde is gekomen, is het 

academiejaar opnieuw van start gegaan en mogen alle uitgeruste 

studenten terug met hun neus in de boeken vliegen. Om jullie 

hierbij te helpen, verzorgt Lombrosiana zoals gewoonlijk de 

boekenverkoop. Hierover vinden jullie meer informatie verder in 

ons Schavotje. Jullie hoeven natuurlijk niet te hard van stapel te 

lopen, want om toch nog een beetje dat zorgeloze vakantiegevoel te 

koesteren, nodigt Lombrosiana jullie uit op onze openingsfuif Grand 

Theft Lombro: Champagne Showers.  

 

  

 VOORWOORD 
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Een nieuw academiejaar betekent natuurlijk ook een nieuw 

praesidium. Wij, Liselot en Sara, jullie nieuwe scriptoren, zullen 

maandelijks een Schavotje voor jullie in elkaar stampen met 

informatie over onze activiteiten, interessante verhalen, leuke 

weetjes en nog veel meer. Wij wensen iedereen alvast een goede 

start van het nieuwe academiejaar en vergeet deze zeker niet te 

vieren op onze openingsfuif. Wij verwachten jullie ;) 

 

Enthousiaste groetjes, 

Jullie scriptoren, 

Sara & Liselot 

 

  
(wij hebben jammergenoeg nog geen foto samen) 

  



 ’T SCHAVOTJE | september editie | 8 

 

 

 

 

Beste criminologen in spé, 
 
Ik ben Jackie, de nieuwe praeses van de zaligste 
studentenvereniging van Gent en omstreken: Lombrosiana, dé 
faculteitskring van criminologie. 
 
Het nieuwe academiejaar is alweer begonnen en dat wil zeggen dat 
er ook weer een heleboel fantastische activiteiten zijn van 
Lombrosiana! 
 
Op donderdag 1 oktober is er onze openingsfuif ‘Grand Theft 
Lombro - Champagne Showers’ in de Twitch. Daar zullen wij tonen 
dat criminologen ook wel eens van een fancy feestje houden, dit 
met goedkope cava! Ik hoop jullie daar allen massaal tegen te 
komen want het beloofd weer een topper van formaat te worden. 
Op maandag 5 oktober organiseren wij een introductiecantus, de 
enige cantus waar ook ongedoopte criminologiestudenten welkom 
zijn! Ben je altijd al nieuwsgierig geweest hoe het er op een cantus 
aan toe gaat? Dan is de introductiecantus de ideale gelegenheid om 
dat te komen ontdekken! 
 
Ook op cultureel en sportief vlak zullen er weer een heleboel 
activiteiten worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een quiz, een 
filmavondje, een politiebezoek een historische kroegentocht, het 
interfacultair toernooi (waar we de strijd aangaan met de andere 
studentenverenigingen op sportief vlak), een skireis in de lesvrije 
week, enzovoort! 
 
Om op de hoogte te blijven van al onze activiteiten kun je ons liken 
op facebook en/of onze website in de gaten houden! 
  

 PRAESES DIXIT 



 ’T SCHAVOTJE | september editie | 9 

 

Zoals elk jaar organiseren wij opnieuw een boekenverkoop in de 
kelder van de Universiteitstraat. Boeken en een ISIC-kaart kun je 
bestellen via onze website. Meer informatie staat verderop in dit 
Schavotje. 
 
Namens het gehele praesidium wens ik jullie veel succes toe met 
jullie studies en hoop ik jullie te mogen verwelkomen op een of 
meerdere van onze activiteiten! 
 
Vele studentikoze groetjes, 
 
Jullie praeses, 

Jackie Ceulenaere 
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OKTOBER 

DONDERDAG 1/10 Openingsfuif @ Twitch 

DINSDAG 13/10 Red & White Party @ Pere Total 

DONDERDAG 15/10 Kroegentocht 

19/10/2015 – 23/10 Doopweek 

WOENSDAG 28/10 Bierbowling @ Overpoort Bowl 

NOVEMBER & DECEMBER 
(sport - en  culturele activiteiten zullen later nog 

bekendgemaakt worden) 

DINSDAG 3/11 Longdrinknight I @ Pere Total 

DINSDAG 1/12 Shotjes clubavond @ Amber 

 

 

  

 KALENDER 
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Zoals eerder in het Schavotje al enkele keren vermeld werd, vind 

de openingsfuif van criminologie plaats op donderdag 1 oktober in 

de Twitch in de Overpoort. 

 

Na het succes van Grand Theft Lombro: Gangstas and Hoes vorig 

heeft Lombrosiana dit jaar een nieuwe editie van Grand Theft 

Lombro in elkaar gestoken voor jullie. Grand Theft Lombro: 

Champagne Showers zal hopelijk een even fantastisch feest worden 

als vorig jaar, en met flessen cava aan 15 euro kan dat al moeilijk 

verkeerd gaan. Tijdens het happy hour (van 23u tot 24u) zullen de 

flessen zelfs aan slechts 13 euro verkocht worden. Het ideale 

moment om al dansend en al feestend bij te praten en het nieuwe 

academiejaar goed in te zetten dus! 

 

We zien jullie allemaal zeer graag donderdag! 

 

 

 

  

 OPENINGSFUIF: GTL 
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Graag een warm en verwelkomend applaus voor ons praesidium 

van 2015-2016! Met veel enthousiasme presenteren wij u deze 18 

prachtige verschijningen. Maar liefst 12 vrouwen en 6 mannen. 3 

die niet goed tegen alcohol kunnen. 18 die denken dat ze massa’s 

alcohol aankunnen. 6 die sportief zijn. 12 die wensten dat ze wat 

sportiever waren. 0 die geld te veel hebben zitten. 18 die zeer graag 

wat geld hadden om nog eentje extra te drinken of op reis te gaan. 

Maar bovenal zeer geestige en beestige mensen die het enorm zien 

zitten om er een verschrikkelijk leuk jaar van te maken! 

 

We wensen jullie allemaal een supercalifragilisticexpialidocious jaar! 

  

 VOORSTELLING PRAESIDIUM 
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JACKIE, PRAESES 

Onze lieve Jackie zorgt als baas van het 

praesidium dat alle activiteiten van 

Lombrosiana altijd tip top in orde zijn en dat de 

rest van ons goed weet wat ze allemaal wel en 

niet moeten doen! 

praeses@lombrosiana.be 

LYNN, VICE- PRAESES 

Als rechterhand en partner in crime van Jackie 

 helpt Lynntje bij het in orde brengen van alle 

zaken waarbij Lombro betrokken is en vervangt 

ze Jackie wanneer nodig. 

vice@lombrosiana.be 

 

INGRID, MAJOR 

Als pro-senior (oud praeses)kent Ingrid 

Lombrosiana ondertussen door en door 

en staat ze paraat om ons steeds te helpen 

en ondersteunen met haar wijsheid. 

major@lombrosiana.be 

 

mailto:praeses@lombrosiana.be
mailto:vice@lombrosiana.be
mailto:major@lombrosiana.be
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GRAZIANA, PENNING 

Het is Graziana haar verantwoordelijkheid om 

de financiële kant van het draaien van een 

studentenvereniging te regelen zodat we 

altijd veel centjes hebben om feestjes en 

andere activiteiten voor jullie te organiseren. 

penning@lombrosiana.be 

 

 

LISELOT, SECRETARIS & SCRIPTOR 

In haar functie als secretaris zorgt Liselot voor 

de verslagen van de Lombro vergaderingen en 

als scriptor zorgt ze er voor dat dit prachtige 

Schavotje (en de prachtexemplaren die nog 

zullen volgen) gemaakt worden voor jullie! 

secretaris@lombrosiana.be 

 

VINCENT, SCHACHTENTEMMER 

Vincent is gelukkig niet zo afschrikwekkend als 

zijn functie klinkt. Als schachtentemmer staat 

hij in voor het organiseren van de doop, en 

eenmaal die achter de rug zit, zal hij zich 

ontfermen over alle nieuwe Lombro schachtjes 

en hen een extra fantastisch jaar bezorgen. 

schachtentemmer@lombrosiana.be 

 

 

mailto:penning@lombrosiana.be
mailto:secretaris@lombrosiana.be
mailto:schachtentemmer@lombrosiana.be
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IRINA, ZEDEN & FEEST 

Als feest verantwoordelijke regelt Irina de 

datums, zalen, thema’s, foto’s en drank van 

alle Lombro feestjes. Als zedenmeesteres 

zorgt ze ervoor dat de kalmte op onze 

cantussen bewaard wordt en de zatte 

mensen zich nog steeds gedragen. 

feest@lombrosiana.be 

 

 

ANN-SOPHIE, FEEST 

Anso vervolledigt het Feest team van 

Lombro en helpt Irina bij het organiseren van 

de feestjes, zodat jullie steeds een beestige 

avond kunnen beleven. 

feest@lombrosiana.be 

SHANA, CURSUS & CULTUUR 

Als cursusverantwoordelijke staat Shana in 

voor de boekenverkoop voor alle jaren van 

de opleiding criminologie. Als cultuur- 

verantwoordelijke zorgt ze logischerwijze 

voor alle culturele activiteiten van Lombro. 

cultuur@lombrosiana.be 

mailto:feest@lombrosiana.be
mailto:feest@lombrosiana.be
mailto:cultuur@lombrosiana.be
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AXELLE, CURSUS & CULTUUR 

Moest Shana Gertje zijn, dan was Axelle 

onvermijdelijk Samson. Als trouwe vriend 

en mede cursus en cultuur, helpt ze mee 

met de boekenverkopen, het organiseren 

van het 1e bachelorweekend, de quiz 

 het debat, het gevangenisbezoeken en 

nog vele andere culturele activiteiten. 

cultuur@lombrosiana.be 

 

CINDY, PR INTERN 

Ons Cindytje zal je waarschijnlijk veel 

tegenkomen, is het niet in de les, waar 

ze een activiteit of feestje aankondigt, 

of in de Brug, waar ze flyert, dan is het 

wel in de Pere Total, een van onze 

stamcafé’s en Cindy’s favoriete plek. 

pr@lombrosiana.be 

MARLON, PR EXTERN 

Mailen naar sponsors en kortingen voor 

jullie en ons regelen is Marlon zijn job. 

Daarnaast lacht hij ook zeer graag 

met zijn mede praesidiumleden als ze 

zat zijn in de Pere. 

pr@lombrosiana.be 

 

mailto:cultuur@lombrosiana.be
mailto:pr@lombrosiana.be
mailto:pr@lombrosiana.be
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SARA, SCRIPTOR & SPORT 

Sara helpt mee te zorgen dat het Schavotje 

een goede dosis interessante en leuke 

dingen bevat. Als sport verantwoordelijke 

verzorgt ze sportieve activiteiten voor Lombro. 

sport@lombrosiana.be 

BRAM, SPORT 

Samen met jullie en Sara verdedigt Bram de 

eer van de criminologie door deel te nemen 

aan verscheidene sporttoernooien (gaande 

van voetbal, volleybal, basketbal, hockey 

tot tafeltennis) tegen andere verengingen.  

sport@lombrosiana.be 

 

ARNO, CANTOR 

Als cantor leidt en begeleidt Arno de 

cantussen die Lombro organiseert. 

Op de introductiecantus zijn ook 

niet-gedoopte welkom en kunnen zij ook 

de sfeer van een ruimte vol met gezang 

en bier opsnuiven! 

cantor@lombrosiana.be 

 

mailto:sport@lombrosiana.be
mailto:sport@lombrosiana.be
mailto:cantor@lombrosiana.be
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BJORN, VASTE MEDEWERKER WEB 

Bjorn is verantwoordelijk voor alles wat terug te 

vinden is op onze website www.lombrosiana.be. 

web@lombrosiana.be 

 

TYCHO, VASTE MEDEWERKERT 

Als vaste medewerker steekt Tycho een handje 

bij waar nodig is, op feestjes, culturele 

en sportieve activiteiten. 

 

VALERIE, VASTE MEDEWERKER  

Als derde vaste medewerker vervolledigt 

Valérie het team van medewerkers. Ook 

zij helpt de rest van het praesidium wanneer 

nodig en is dus ook vaak te zien op de 

activiteiten van Lombrosiana. 

http://www.lombrosiana.be/
mailto:web@lombrosiana.be
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Naast het fantastische studentenleven bij Lombrosiana  zitten 
jullie nog altijd in de eerste plaats hier om te studeren en onze 
functie als faculteitskring bestaat erin jullie ook hierin bij te staan! 
Daarom organiseren wij in het begin van het schooljaar een 
boekenverkoop. 
 
Er zijn bij Lombrosiana 2 personen verantwoordelijk voor de 
organisatie hiervan: de cursusmeesters Axelle Rens en Shana 
Lannoo. 
 
Bij deze boekenverkoop bieden wij jullie zoveel mogelijk cursussen 
in één pakket aan tegen de laagst mogelijke prijs.  Een extra 
pluspunt is dat je niet zelf op zoek hoeft naar boeken in de winkels 
en dat wij de boeken goedkoper aan jullie kunnen aanbieden! 
 
Vanaf 15 september kunnen jullie je boeken bestellen via onze 
website www.lombrosiana.be/studie-boekenverkoop.htm  
De eerste weken van het academiejaar kunnen jullie deze dan 
komen ophalen in de kelder van de Universiteitsstraat. 
 
De praktische informatie in verband met de verkoopmomenten 
delen we jullie op tijd mee. Via de website www.lombrosiana.be  
studie  boekenverkoop of gewoon op de facebookgroep van 
criminologie. 
 
Enkele volgende verkoopmomenten liggen nu al vast en kunnen we 
jullie nu al meedelen: 
* Maandag 28/9 van 10u tot 15u30 
* Dinsdag 29/9 van 11u30 tot 16u 
* Woensdag 30/9 van 11u30 tot 12u30 
* Donderdag 1/10 van 11u30 tot 12u30  

 BOEKENVERKOOP 

http://www.lombrosiana.be/
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Naast het voordeel van de boeken kunnen jullie ook voor € 11 euro 
lid worden van onze vereniging. (Dit houdt geen doop in) Hierbij 
krijgen jullie de International Student Card (ISIC kaart). De ISIC 
Kaart zelf biedt tal van kortingen bij bijvoorbeeld:  frituren, 
pizzeria’s, cafés, musea en nog veel meer  + je kunt meegenieten 
van de voordelen, die de sponsors van Lombrosiana  aanbieden! 
Meer informatie over de kortingen is terug te vinden op onze site! 
Via het lidmaatschap zullen ook de boeken nog voordeliger worden 
aangeboden! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voor meer informatie of vragen kunnen jullie steeds terecht op het 
e-mailadres: cursus@lombrosiana.be . 
 
Jullie cursusmeesters,  

Axelle & Shana  
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Www.lombrosiana.be is een website die jullie zeker moeten 

onthouden! Indien je dit doet zal je hem op het einde van je studie 

zeer dankbaar zijn voor alle hulp en diensten die hij je verleend 

heeft! 

 

Op de website van Lombrosiana zijn er een hele hoop dingen terug 

te vinden: zowel dingen die handig zijn om te weten, zoals de 

activiteiten die lombro gepland heeft en de uren van de 

boekenverkoop, als enkele levensbelangrijke dingen, zoals de 

samenvattingen en examenvragen die gedeeld worden.  

 

 
 

Voor enkele zaken (zoals het bekijken van de samenvattingen) is het 

nodig om je aan te melden, wat kan via je Ugent login.  

 

 

  

 WEBSITE 

http://www.lombrosiana.be/
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• Onder “Lombrosiana” is wat algemene informatie te vinden in 

verband met onze vereniging en nog wat andere random dingen. 

• “Praesidium” geeft, 3 keer raden, een overzicht van de 

verschillende praesidia van de laatste jaren. 

• Bij “Activiteiten” kan je, vanzelfsprekend, informatie terugvinden 

in verband met toekomstige activiteiten (zoals het 1e 

bachelorweekend, de doop, de skireis,… ) Af en toe vind er een 

activiteit plaats waarvoor het nodig is dat je je inschrijft, en dan 

moet dat hier gebeuren.  

• Het gedeelte “Studie” is waarschijnlijk het meest gebruikte en 

geliefde onderdeel van de website bij de criminologie studenten. 

Hier is eerst en vooral informatie in verband met de 

boekenverkoop terug te vinden. Daarnaast worden er hier ook 

samenvattingen en examenvragen gedeeld. In verband met alle 

vakken, voor de 3 bachelor jaren en het master jaar, verzamelt 

sinds 2008! Dus dit onthoud je best tot januari!  

• Onder “Schavotje” kan je, je hebt het waarschijnlijk al door, alle 

schavotjes van het afgelopen paar jaar terugvinden. Ook de 

toekomstige schavotjes zullen hier verschijnen zodat ze door uw 

lustige ogen gelezen kunnen worden. 

• “Fotogalerij” werd tot 2012 gebruikt om de foto’s te bekijken van 

de verscheidene lombro activiteiten. Tegenwoordig kan je op de 

facebook pagina van lombro genieten van alle foto’s, die soms 

een al iets zattere versie van jezelf vertonen dan je zou willen. 

• Het “Forum” kan gebruikt worden om vragen te stellen aan je 

medestudenten. 

• Via “Truien” kan je de fameuze, knalrode, ongewoon coole trui 

van Lombrosiana bestellen!  
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Raadsels: 

1. Annie ligt midden in de kamer op de grond, zonder armen en 

benen, en ze is dood. Rondom haar liggen allemaal glasscherven 

en het raam staat open. Wat is er gebeurd? 

2. Een jonge vrouw gaat naar de begrafenis van haar moeder, die is 

overleden aan kanker. Als de kist de grond in zakt, ziet ze opeens 

een mooie jongeman staan. Op slag is ze verliefd op hem, 

spreekt hem aan, en wordt nog verliefder. Als ze thuis komt, 

slaat ze zichzelf voor haar kop. Ze heeft geen telefoonnummer of 

emailadres gevraagd! Nu zal ze hem waarschijnlijk nooit meer 

zien. Een paar dagen later vermoord ze haar zus. Wat is haar 

motief? 

3. Er loopt een rechercheur door een flatgebouw op de begane 

grond, opeens hoort hij op de derde etage een vrouw roepen: 

"Jeffrey, Jeffrey ik wil niet dood, schiet niet!". De rechercheur 

rent naar boven, stormt de kamer binnen en ziet daar een vrouw 

dood op de grond liggen met om haar heen een advocaat, een 

chirurg en een postbode. De rechercheur stapt op de postbode 

af en zegt: "Ik arresteer jou wegens moord op deze vrouw."  

Hoe kan de rechercheur zo zeker weten dat het de postbode is? 

 

Rebus 

 
  

 TIJDVERDRIJF 
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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! 

 

  

 CLUBLIED 
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Oplossing raadsels: 

1. Annie is een goudvis in een viskom op de vensterbank. Door de 

wind is het raam open gewaaid en de viskom op de grond 

gevallen en zo is Annie dood gegaan. 

2. Ze hoopt dat de jongeman op de begrafenis van haar zus komt. 

!! Als je het antwoord goed had, is er een verhoogde kans dat je 

een psychopathische moordenaar bent. Een Amerikaanse 

psycholoog legde dit raadsel voor aan een hoop 

seriemoordenaars, en ze hadden het allemaal goed !! 

3. De advocaat en de chirurg zijn twee vrouwen en de postbode is 

een man (aangezien dat Jeffrey een mannennaam is moet het de 

postbode wel zijn). 

 

Oplossing rebus: 

Veel plezier en succes toekomstige criminologen! 

 

 

 

 

  

 OPLOSSINGEN TIJDVERDRIJF 
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