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Voorwoord
Beste studenten 

Na een welverdiende vakantie, al dan niet met een krachtig herexamen-inter-
mezzo, is het weer tijd om er volledig in te vliegen. Opnieuw het aloude ritme 
van naar de les gaan, notities maken, stevig studeren en op tijd gaan slapen. 
In je dromen. In realiteit mis je de ene les na de andere omdat het beweerde 
‘één pintje maar’ er plots zeventien werden waardoor je wakker werd naast 
een vreemde ridder en met een kanjer van een kater. Via medestudenten en 
verschillende fora probeer je verscheidene samenvattingen en notities te be-
machtigen om hopelijk, met een beetje geluk en een groot mirakel tijdens de 
examens toch wat tientjes te sprokkelen.

Aan alle nieuwe studenten onder ons, vooreerst welgekomen. Hopelijk hebben 
jullie, ondanks het typisch Belgische regenweer, kunnen genieten van de lang-
verwachte drie maanden vakantie en zijn jullie klaar om zich te laten onder-
dompelen in de wereld van de Criminologie. Zijn jullie dé lichting die wél braaf 
naar alle lessen zal gaan, steeds notities zal nemen, samenvattingen zal maken 
en tijdig gaat starten met het studeren? Lombrosiana is er in ieder geval om 
jullie daar een handje bij te helpen. Wij leveren jullie boeken, stellen samen-
vattingen ter beschikking via onze website, geven een uitgebreide beschrijving 
van de verschillende vakken en wijzen daarbij eveneens op valkuilen. Daar-
naast zorgen wij uiteraard ook voor welverdiende pauzes via onze verschillen-
de feestjes, sportevenementen en educatieve activiteiten. 

Via het Schavotje blijven jullie steeds op de hoogte wat wij voor jullie in petto 
hebben. 
Geen studentenvereniging zonder doop. Net zoals alle andere studentenver-
enigingen organiseert Lombrosiana een “gevreesde” doop. Meer info hierover 
in het volgende Schavotje of, indien je echt nieuwsgierig bent, via de leden 
van Lombrosiana. Wil je je graag laten dopen, maar heb je nog geen soulmate 
gevonden die samen met jou deze plechtigheid tegemoet wilt gaan? Misschien 
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Voorwoord
ontmoet je deze dan wel tijdens het 1e Bachelorweekend! Blader wat verder 
voor meer details over dit niet te missen Lombro-uitje. 

Maandag 25 september kunnen jullie al komen genieten in café de Amber 
(tegenover campus Blandijn) van een heerlijk glas gerstenat op kosten van 
Lombrosiana. Als dat geen verwennerij is! Eveneens een ideale gelegenheid 
om de eerste contacten te leggen.

Hopelijk tot binnenkort
Jullie geliefde scriptoren
Silke en Bo
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Praeses dixit
Beste criminologen in spe
 
Eerst en vooral heet ik graag de nieuwe studenten welkom. De tijd van het ho-
ger onderwijs is aangebroken, en jullie hebben allen succesvol de middelbare 
jaren achtergelaten. Jullie kozen voor een Bachelor of Science in de Criminolo-
gie. 4 jaar lang  - of langer  - zullen jullie vertoeven op de faculteit Rechten. 

Om de stap naar de universiteit gemakkelijker te maken, staan verschillende 
mensen paraat. Eerst en vooral zal het monitoraat klaar staan  - voor de an-
ciens: het monitoraat zal verhuizen, net als de cafetaria en het FSA- en uiter-
aard de studentenvereniging die aansluit aan de faculteit en specifieker de 
richting criminologie. Boeken- en cursusverkoop, samenvattingen en mogelijke 
examenvragen, alles hebben we mooi staan op onze website. Ook activiteiten 
zullen hier aangekondigd worden. Dit zal gaan van feestjes in ons stamcafé de 
Pere Total tot politiebezoeken en zelfs sportevenementen.

Iedereen kan vrijblijvend aan elke activiteit deelnemen, want bij ons is ieder-
een zeker welkom! 
Daarnaast organiseren wij nog een 1e bachelorweekend. De ideale manier om 
mensen te leren kennen. Dan kan je je moeder meteen gerust stellen, je hebt 
al een vriendje of vriendinnetje gemaakt! 
Ik stel voor om die site dus zeker ook te checken (www.lombrosiana.be)!

Aan degene die dit jaar nog een jaar zullen slijten op de faculteit, welkom 
terug. We kunnen er weer een jaar tegenaan. 
2e bachers zullen worden overstelpt door taken, de derdes trekken op stage 
en de Masters beginnen aan het finaal hoofdstuk. Voor de laatste groep raad 
ik aan om  tijdens het werk ook nog genoeg tijd te maken voor ontspanning. 
Check ook zeker eens de site van de alumnivereniging van criminologie:  
www.crimilumni.be, zij organiseren ook uiterst interessante activiteiten. 
Ik wens jullie alvast veel succes in jullie studentenloopbaan en carrière, en 
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Praeses dixit
hoop jullie allen vaak te zien dit academiejaar! 
Met studentikoze groeten, 

Bram Taelman
Praeses Lombrosiana 2017-2018
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Temmer dixit
Dag toekomstige schachtjes

Jullie zullen alle mogelijke tips wellicht al wel gehoord hebben. “Begin er op 
tijd aan”, “ga flink naar alle lessen”, “zorg dat je alles al minstens 1 keer hebt 
gezien voordat de blok begint”,... 
Allemaal dingen die we zelf ook wel kunnen bedenken, allemaal dingen die 
erg logisch lijken, maar helaas ook allemaal dingen die je in werkelijkheid niet 
bepaald doet. 
 
Zoals jullie snel zullen ontdekken, zijn er véél leukere dingen om na de les te 
doen dan thuis een beetje in een boek te gaan lezen of uw slides al eens door 
te nemen. En gelukkig maar! Want als je echt élke dag uren achter uw bureau 
zou zitten, dan is uw hoofd tegen de blok al lang geëxplodeerd. 
Daarom zijn wij er! Wij zorgen voor de gepaste afleiding tussendoor en voor 
de ontspanning na de inspanning! Bij ons kan je altijd terecht voor een babbel-
tje, een pintje, een dansje, een sportief avondje en zo veel meer. Laat jullie dus 
allemaal dopen op 26 oktober voor een jaar vol plezier.
 
Hoe de doop precies zal verlopen is nog een beetje geheim maar voor vragen 
kan je altijd bij mij terecht. Ik ben jullie steun en toeverlaat of dat ga ik toch 
zoveel mogelijk proberen te zijn! 

Dus hopelijk tot heel binnenkort!
jullie schachtentemmer
Lore



8        ‘t Schavotje 2017-2018        September   September        ‘t Schavotje 2017-2018         9

Temmer dixit
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DATUM WAT WAAR
25/09/17 1e lesdag +  Vat Amber

26/09/17 Clubavond Amber

29/09/17-
01/10/17 1e bachelorweekend

Chiro Trefpunt, Merel-
beke

03/10/17 Clubavond Amber

04/10/117 Introductiecantus Karaoke

10/10/17 Clubavond Amber

12/10/17 Openingsfuif Delta

17/10/17 Historische Kroegentocht Gent

23/10/17 Schachtenverkoop Pere Total

24/10/17 Overpoortrolling + Gratis vat Overpoort 

26/10/17 Doop + doopcantus Gent

31/10/17 Schachtenclubavond Amber

7/11/17 Clubavond Amber

8/11/17 Schachtenetentje Colmar

14/11/17 Clubavond Amber

16/11/17 Bierbowling Bowling @Overpoort

21/11/17 Clubavond Amber

22/11/17 Schachtenkoning- en koningincan-
tus

Karaoke

28/11/17 Clubavond Amber

13/12/17 Massacantus Flanders Expo Gent

Kalender
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Kalender
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Naar goede gewoonte organiseert Lombrosiana ook dit jaar het legendarische 
1e Bachelorweekend. Dé perfecte gelegenheid om de eerste vriendschapsban-
den te scheppen.  
We kunnen jullie garanderen dat je hierna nooit meer alleen in een auditorium 
hoeft te zitten. Tenzij je natuurlijk mensen leert kennen die nooit naar de les 
gaan... 

Deze uitstap zal doorgaan van vrijdagavond 29 september tot zondagmiddag 
1 oktober te Merelbeke. Tijdens dit weekend organiseren onze uitmuntende 
Cultuurverantwoordelijken verschillende groepsactiviteiten, nachtspellen en 
avondentertainment. Dit wordt jullie in combinatie met heerlijke vijfsterren-
maaltijden en klassedranken aangeboden aan de studentikoze prijs van 40EUR. 

Geïnteresseerd? Haast je dan snel naar onze website en schrijf je in voor dit 
fantastische weekend. De plaatsen zijn beperkt, wees er dus snel bij! Ook is 
het belangrijk dat jullie bij inschrijving ons inlichten over mogelijke allergieën 
en contactpersonen: zo zijn we allen perfect voorbereid. Moest je nog met vra-
gen zitten kan je steeds contact opnemen met de organisatoren, onze culturen 
Sofie en Marie, via het volgende e-mailadres: cultuur@lombrosiana.be. 

1e bachelorweekend
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1e bachelorweekend
Opgepast, je inschrijving is pas definitief als je de 40 euro hebt gestort op reke-
ningnummer BE07 7330 0320 4666 (met vermelding van je volledige naam).

Het weekend gaat door op volgende locatie: 
VZW CHIRO TREFPUNT 1/3
Acaciastraat 38
9820 Merelbeke
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Praesidium

Bram Taelman
Praeses

Leeftijd: 22 jaar

Studierichting:  
2e bachelor Criminologische 
Wetenschappen

Favoriete GOT/Harry Potter personage & waarom?
Hermelien: Emma Watson is de heetste persoon op de wereld.

Meest memorabele Lombromoment?
Eindelijk de bierprijs winnen aan de zijde van Janos, Tom en Michke. De tegenstand werd 
verpletterd met een achterstand van 50 pinten.

Beste/slechtste openingszin die je ooit hebt gebruikt of die men ooit bij u heeft ge-
bruikt?
Willekeurige dame: “Mag ik eens trekken?” Doelend op smeulende sigaret in mijn pollen. 
Ikzelf doe mijn gulp naar beneden en antwoord: “Allez dan, als ge echt goesting hebt”

Unief survival-tip: 
Net als het drinken: niet te vroeg alles geven.

Al brul ik soms als een  beer, voor 

jou ben ik een echte heer

Een nieuw academiejaar, betekent ook een nieuw praesidium! De oude garde blijft pa-
raat en wordt vervoegd door wat kersvers, jong vlees. We beloven er alweer een knaller 
van een jaar van te maken. We verwachten jullie talrijke aanwezigheid op onze leutige 
feestjes, culturele uitjes en bezoeken!



  September        ‘t Schavotje 2017-2018         15

Praesidium Axelle Rens
Vice-Praeses

Leeftijd:  
21 jaar

Studierichting:   
Deels 3e bachelor en master Criminolo-
gische wetenschappen

Favoriete GOT/Harry Potter personage & waarom?
Arya: Gewoon echt een zalig kind met haar Needle en kill list.

Meest memorabele Lombromoment?
Bierbowling is altijd dik feest. Beetje rollen met die ballen en het bier laten binnenglij-
den.

Beste/slechtste openingszin die je ooit hebt gebruikt of die men ooit bij u heeft ge-
bruikt?
Nog nooit gebruikt. Bril of een pet afnemen werkt ook goed.

Unief survival-tip:  
Vooral genieten van deze geweldige tijd als student en als je het antwoord niet weet bij 
MC, gok dan altijd C.

Met mijn blonde lokken verleid ik 

alle hete brokken
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Leeftijd:  
22 jaar

Studierichting:   
3e bachelor Criminologische Weten-
schappen

Kristof Lambrechts
Secretaris

Favoriete GOT/Harry Potter personage & waarom?
Hermelien, knap ding!

Meest memorabele Lombromoment?
Overpoortrolling: Veel drank voor weinig geld en een ideale manier om iedereen te 
leren kennen.

Beste/slechtste openingszin die je ooit hebt gebruikt of die men ooit bij u heeft ge-
bruikt?
Openingszinnen, bah.

Unief survival-tip:  
Blijven feesten en een maand voor de examens alles geven, succes en amusement gega-
randeerd.

I’ll ride you like one of my giraffes.
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Silke Goessens
Penning & Scriptor

Leeftijd:  
19 jaar

Studierichting:   
2e bachelor Grafimediabeleid

Favoriete GOT/Harry Potter personage & waarom?
Melisandre, zalig wuf.

Meest memorabele Lombromoment?
Schachtenetentje vorig jaar, wijntjes en eten, da’s genieten.

Beste/slechtste openingszin die je ooit hebt gebruikt of die men ooit bij u heeft ge-
bruikt?
“Hey, wat is uw favoriet bestek? Want ik lepel wel graag!” 
Ondertussen ben ik al bijna een jaar samen met de auteur lol.

Unief survival-tip:  
Geniet van uw studententijd maar ook niet overdrijven! Ik spreek uit ervaring.

Mijn lief is dj en pintjes tapper, als ge 

het tegen hem durft opnemen zijt ge 

heel dapper
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Bo De Clercq
Zeden & Scriptor

Leeftijd:  
20 jaar 

Studierichting:   
3e bachelor Criminologische Weten-
schappen 

Favoriete GOT/Harry Potter personage & waarom?
Severus Snape: koud, sadistisch, sarcastisch en berekend. Maak er een vrouw van, en je 
hebt mij. 

Meest memorabele Lombromoment?
Geen specifiek feestje, maar wel iedere cantus maakt mij laaiend enthousiast. Even alle 
remmen los, de longen uit je lijf brullen en de stembanden smeren met heerlijk gerstenat.

Beste/slechtste openingszin die je ooit hebt gebruikt of die men ooit bij u heeft ge-
bruikt?
Zou je liever een drolletje eten dat naar friet smaakt, of friet dat naar een drolletje 
smaakt?” Licht geshockeerd en geïntrigeerd. Die vraag houdt mij nog altijd bezig. Moeilijke 
keuze.

Unief survival-tip:  
Maak gebruik van één van de vele samenvattingen op onze website. Check wel eens of het 
nog steeds dezelfde prof is en hetzelfde boek. Je spaart heel wat tijd uit. En daardoor kan 
je naar onze vele feestjes komen!

I like my men like my wodka 

martini: shaken, not stirred.
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Janno Camerlinckx
Feest

Leeftijd:  
19 jaar

Studierichting:   
1e & 2e bachelor Criminologische We-
tenschappen

Favoriete GOT/Harry Potter personage & waarom?
Daenarys Targaryen: Schoonste en machtigste vrouw van Game of Thrones.
Perkamentus: Hij is gewoon zo’n machtige tovenaar!

Meest memorabele Lombromoment?
Lustrumweek*: iedere dag kunnen feesten tot de vroege uurtjes met mijn partner in crime 
Jonas.

Beste/slechtste openingszin die je ooit hebt gebruikt of die men ooit bij u heeft ge-
bruikt?
Openingszinnen gebruik ik niet, gewoon ervoor gaan en hopen op het beste.

Unief survival-tip:  
Studies zijn het belangrijkste, maar vergeet niet jezelf af en toe eens goed tegen de stenen 
te drinken!

* Lustrumweek = Vorig jaar organiseerden we een week vol activiteiten om het 60-jarig 
bestaan van Lombrosiana te vieren.

Altijd klaar voor  een nieuw 

bloempje
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Jonas Santens
Feest

Leeftijd:  
21 jaar

Studierichting:   
3e bachelor Criminologische Weten-
schappen

Favoriete GOT of Harry Potter personage & waarom?
Cersei: Machtige vrouw die weet hoe ge ‘the game’ moet spelen. 
Draco Malfoy: slytherin for the win!

Meest memorabele Lombromoment?
Bal der Criminologie op le bateau: Samen met mijn broeder Janno ziekhard geamuseerd! 
We waren meer aant drijven dan dienen boot zelf.

Beste/slechtste openingszin die je ooit hebt gebruikt of die men ooit bij u heeft ge-
bruikt?
Ik zeg gewoon ‘hallo’ en tis al in orde.

Unief survival-tip:  
Studeer 3 maanden, feest er 9!

Met mijn geleerde woordenschat, 

breng ik jou in de 7e hemel #lit
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Marie Sinnesael
Cultuur

Leeftijd:  
20 jaar

Studierichting:   
2e bachelor Criminologische Weten-
schappen

Favoriete GOT/Harry Potter personage & waarom?
Dobbie, want Dobbie is cute!

Meest memorabele Lombromoment?
Het schachtetentje: avond vol eten en drank met als gevolg veel nieuwe vrienden en vage 
herinneringen. 

Beste/slechtste openingszin die je ooit hebt gebruikt of die men ooit bij u heeft ge-
bruikt?
Ik krijg niet zo vaak openingszinnen te horen..

Unief survival-tip:  
Stel het studeren niet te veel uit maar maak ook tijd voor plezier op de vele lombro feest-
jes.

Wie met mij naar Thuis wilt zien, 

krijgt alvast een 10/10
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Sofie Ruysschaert
Cultuur

Leeftijd:  
19 jaar

Studierichting:   
2e bachelor Criminologische Weten-
schappen

Favoriete GOT/Harry Potter personage & waarom?
Hagrid is mijn favoriete karakter. Hij mag voor een hele reeks reeks bijzondere dieren zor-
gen en hij heeft een ondeugend kantje. Hij tovert namelijk wanneer hij niet mag.

Meest memorabele Lombromoment?
Mijn meest memorabele lombro-moment speelt zich af op de ontgroening. Alle schachten 
zaten samen in een kring om nog één laatste keer samen als dikke vriendjes af te zien.

Beste/slechtste openingszin die je ooit hebt gebruikt of die men ooit bij u heeft ge-
bruikt?
Ik ben zielig, ik krijg nooit openingszinnen te horen.

Unief survival-tip:  
Niet te vroeg pieken, dat vindt niemand aangenaam.

Een kaasschotel met wijn en ik kan 

de jouwe wel zijn
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Hanne Vermeersch
PR

Leeftijd:  
20 jaar

Studierichting:   
3e bachelor Criminologische Weten-
schappen

Favoriete GOT/Harry Potter personage & waarom?
Ygritte: Toffe madam, hilarisch en stoer.

Meest memorabele Lombromoment?
De historische kroegentocht is één van de leukste avonden geweest tot nu toe. Altijd gees-
tig om de sfeervolle cafeetjes van Gent te ontdekken en omringd te zijn door sympathieke 
mensen

Beste/slechtste openingszin die je ooit hebt gebruikt of die men ooit bij u heeft ge-
bruikt?
Mooi vogelnest, keer tsjilpen?

Unief survival-tip:  
Meld je aan op Experimentrix om gemakkelijk centjes te verdienen.

Ik zit soms wel eens op Tinder, maar 

ik ga voor een sixpack en schoon 

gezichtje, niet minder
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Steffi Demeyer
PR

Leeftijd:  
20 jaar

Studierichting:   
3e bachelor Criminologische Weten-
schappen

Favoriete GOT/Harry Potter personage & waarom?
Ramsay Bolton, niet omwille van het personage zelf (dat nogal wat psycho trekjes heeft), 
maar wel omwille van de fantastische acteur, namelijk Iwan Rheon.

Meest memorabele Lombromoment?
Etentje in de Colmar: wijn à volonté en lekker eten, wa wilt ne mens nog meer?

Beste/slechtste openingszin die je ooit hebt gebruikt of die men ooit bij u heeft ge-
bruikt?
Openingszinnen zijn overrated.

Unief survival-tip:  
Drink na een stevig nachtje uit nog een paar glaasjes water en verminder de kans op een 
kater!

Ik zoek iemand om de spinnen uit de 

kamer te jagen, muggen kan ik zelf 

wel aan
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Tom De Waele 
Sport

Leeftijd:  
24 jaar

Studierichting:   
3e bachelor Jeugdcriminologie

Favoriete GOT/Harry Potter personage & waarom?
Ron Wemel: Hij heeft gekust met Hermelien, mijn held dus.

Meest memorabele Lombromoment?
Skireis en de vele uren gratis drank die na het snowboarden volgen!

Beste/slechtste openingszin die je ooit hebt gebruikt of die men ooit bij u heeft ge-
bruikt?
Geloof je in liefde op het 1e zicht of moet ik nog eens passeren?

Unief survival-tip:  
Zeker en vast de laatste les Sociologie volgen!

Met u zou ik wel eens een pizza willen 

eten, wedden dat mijn lief daar zit
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Jolien Van Acker
Sport

Leeftijd:  
21 jaar

Studierichting:   
2e bachelor Toegepaste Jeugdcrimino-
logie 

Favoriete GOT/Harry Potter personage & waarom?
Oei, ik kijk niet naar Games Of Thrones en uit Harry Potter ken ik de personages niet zo 
goed. 

Meest memorabele Lombromoment?
Skireis!! En geloof mij als ik zeg dat de volgende skireis alles zal overtreffen!

Beste/slechtste openingszin die je ooit hebt gebruikt of die men ooit bij u heeft ge-
bruikt?
Hoeveel weegt een ijsbeer? Genoeg om het ijs te breken.

Unief survival-tip:  
Kom zeker naar onze sportactiviteiten en feestjes! Zo leer je mensen kennen die in hogere 
jaren of hetzelfde jaar zitten, die kunnen helpen met vragen over de leerstof.

Ik wil met u wel eens een pizza gaan 

eten, maar dan alleen voor de pizza, 

niet voor u
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Lore Van De Velde
Schachtentemmer

Leeftijd:  
20 jaar 

Studierichting:   
2e bachelor Criminologische Weten-
schappen 

Favoriete GOT/Harry Potter personage & waarom?
Tyrion lannister : Dwerg naar mijn hart.
Hagrid : Reus naar mijn hart.

Meest memorabele Lombromoment?
Schachtenetentje in de Colmar van dit jaar : Gratis wijn is altijd fijn.

Beste/slechtste openingszin die je ooit hebt gebruikt of die men ooit bij u heeft ge-
bruikt?
“Sorry”.  Het werkt niet altijd maar het is een stuk beleefder dan gewoon doorstappen als 
ge iemand omver hebt gelopen.

Unief survival-tip:  
Een examen kunt ge herkansen, een feestje niet.

Ik val niet snel, maar als ik val dan 

val ik direct serieus
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Lynn Dobbelaer
Cantor

Leeftijd:  
20 jaar

Studierichting:   
2e & 3e bachelor Criminologische We-
tenschappen

 

Mijn stem is voor iedereen maar 

de rest is van Lars alleen
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Lien Janssens
Cursus

Leeftijd:  
19 jaar 

Studierichting:   
3e bachelor Criminologische Weten-
schappen 

Favoriete GOT/Harry Potter personage & waarom?
Arya Stark: Op alle vlakken gewoon een bangelijke griet.

Meest memorabele Lombromoment?
Bierbowling: Pintjes drinken en ondertussen een beetje sportief doen.

Beste/slechtste openingszin die je ooit hebt gebruikt of die men ooit bij u heeft ge-
bruikt?
‘Pintje?’

Unief survival-tip:  
Gewoon genieten en vooral niet twijfelen om langs te komen op een van onze activiteiten.

Blijkbaar heeft mijn lief goede 

smaak
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Anne-Laure Meeussen
Cursus

Leeftijd:  
20 jaar 

Studierichting:   
3e bachelor Criminologische Weten-
schappen 

Favoriete GOT/Harry Potter personage & waarom?
Jon Snow: Hoe knap kan je zijn??
Dobby: Dobby has no master. Dobby is a free elf.

Meest memorabele Lombromoment?
Elke cantus is memorabel.

Beste/slechtste openingszin die je ooit hebt gebruikt of die men ooit bij u heeft ge-
bruikt?
Als ik u 20.000 euro geef, mag ik u dan anaal doen? (Het is niets geworden tussen ons)

Unief survival-tip:  
Opletten met tequilashotjes. 

Hey. Kom je hier vaker?
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Janos Descheemaeker
Web

Leeftijd:  
21 jaar 

Studierichting:   
1e, 2e & 3e bachelor Toegepaste Infor-
matica

Favoriete GOT/Harry Potter personage & waarom?
/

Meest memorabele Lombromoment?
Lombro-quiz: Samen met Bram, Tom, Mitchke en Jeroen op het laatste moment besloten 
om mee te doen en volledig voor de drankprijs te gaan. Nog voor de eerste vragenronde 
kwam zaten wij al een ronde 3 ;) Uiteraard de bierprijs gewonnen en nog steeds in het 
midden van de ranglijst beland, ook al hadden we in het midden opgegeven om nog deftig 
te antwoorden op vragen.

Beste/slechtste openingszin die je ooit hebt gebruikt of die men ooit bij u heeft ge-
bruikt?
2 jongemannen die op een bankje zaten, terwijl ik langsliep zeiden hé wil jij niet toevallig 
meedoen met een trio uw vriendin mag kijken als ze wilt. Ik heb er maar vriendelijk voor 
bedankt.

Unief survival-tip:  
Probeer meer in de les te zitten als op feestjes, neem het van mij aan, omgekeerd werkt 
niet zo goed!

Laat mij eerst mijn pint binnenkappen, 

dan kunnen we misschien is klappen



32        ‘t Schavotje 2017-2018        September   September        ‘t Schavotje 2017-2018         33

Shana Lannoo
Vast Medewerker

Chayenne Van De Velde
Vast Medewerker

Met u wil ik wel eens een wijntje 

of 10 drinken

Blad steen muilen?
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www.lombrosiana.be
Dat is een website die jullie zeker moeten onthouden! Je zal 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.

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 praesi-
dia 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, 
dan moet dat hier gebeuren.

• Het gedeelte “Studie” is waarschijnlijk het meest gebruikte en geliefde on-
derdeel van de website bij de criminologie studenten. Hier is eerst en vooral 
informatie in verband met de boekenverkoop terug te vinden. Daarnaast wor-
den er hier ook samenvattingen en examenvragen gedeeld. In verband

Site
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met alle vakken, voor de 3 bachelor jaren en het master jaar, verzameld 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 ver-
scheidene lombro activiteiten.
Tegenwoordig kan je op de facebook pagina van lombro genieten van alle fo-
to’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 medestuden-
ten.

• Via “Truien” kan je een pull bestellen, meer info hierover later.
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Boekenverkoop
Naast al dat feesten, moet er (jammer genoeg) ook nog  gestudeerd worden. 
Bij Lombrosiana kan je de boeken aan een voordelige studentenprijs bestellen 
via onze site http://www.lombrosiana.be/studie-boekenverkoop.htm. Deze 
kunnen worden afgehaald in de kelder van onze faculteit op de volgende ope-
ningsuren:
-dinsdag: 11u00-13u00
-woensdag:11u45-13u00
-donderdag: 11u45-12u45

Tijdens het samenstellen van je boekenpakket is er de mogelijkheid om een 
Joyn kaart te kopen. Met deze kaart word je lid van onze vereniging (dit is NIET 
gelijk aan een doop) en kan je genieten van vele kortingen. Door een Joyn 
kaart te bestellen, geniet je niet alleen van nog extra korting op je boeken, 
maar ook van korting die wij via onze sponsors verzameld hebben. Voor meer 
informatie en een overzicht van alle handelaars waarmee Joyn samenwerkt, 
kijk op www.joyn.be. 

!!! Extra: Wanneer u ervoor gekozen hebt lid te worden van onze vereniging, 
krijg je er bij het ophalen van je boeken nog een gratis Guido-pakket bij. Dit 
houdt een Guidogids, met verschillende kortingsbonnen te gebruiken in Gent, 
én een ‘survivalpakket’ met eten, drinken en schoolmateriaal in.

Voor vragen kunnen jullie altijd mailen naar cursus@lombrosiana.be.
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Vakken
Ieder jaar aan “den unief” bestaat uit 2 semesters, elk 12 weken lang, gevolgd 
door een blok– en examenperiode. 
Tijdens het eerste bachelorjaar zal je ieder semester 5 verschillende vakken 
hebben. Het ene zal je al meer boeien dan het andere, de ene prof zal al grap-
piger zijn dan de andere, de ene cursus al meer gestructureerd dan de ande-
re. Hoe dan ook, wanneer de examens aanbreken, zal je alle leerstof dienen 
verwerkt te hebben.

Het voordeel aan opleidingen aan de universiteit is dat je niet verplicht bent 
om naar de lessen te gaan. Laat je hierdoor echter niet vangen. Soms zijn de 
woorden van de professor belangrijker dan wat de cursus voorschrijft. 
Blijf je toch liever thuis of op kot? Spendeer dan zeker de tijd die je wint door 
niet naar de les te gaan, aan het samenvatten of overlopen van de behandel-
de lesinhoud. Het studentenleven, de klanken van Overpoort, en de geur van 
heerlijk gerstenat is verleidelijk, maar universitaire opleidingen vergen heel 
wat discipline. Af en toe eens ‘neen’ zeggen tegen een avondje op de dans-
vloer en ‘ja’ tegen een saaie avond achter je bureau is een must.
 
We willen jullie zeker niet afschrikken: met wat inzet kom je er wel. Laat ons 
nu vooral eens beginnen bij het begin, zijnde de verschillende vakken en hun 
inhoud.

1e semester: september tot december 

Criminologie 
Hoewel dit het vak is dat dezelfde naam draagt als de gehele opleiding, is de 
leerstof niet ongelofelijk uitgebreid. Je krijgt van professor 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 
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Vakken
waarschijnlijk voor de eerste keer kennismaken met meneer Cesare Lombroso, 
op wiens naam die van de studentenvereniging ‘Lombrosiana’ gebaseerd is.
 
Professor Cools is zonder overdrijven één van de beste proffen aan de Uni-
versiteit van Gent. Door zijn jeugdige mindset staat hij heel dicht bij de stu-
denten en kan hij blijven boeien. Studenten buizen is geen van zijn hobby’s. 
Zijn examen is dan ook niet zo moeilijk. Wel is het belangrijk naar de lessen te 
gaan. Het is vooral wat hij gezegd heeft, dat aan bod zal komen op het examen, 
en niet zozeer hetgeen in de cursus te lezen valt. Daarnaast legt hij ook de 
klemtoon op belangrijke zaken. Zo kan reeds op voorhand met 100% zekerheid 
voorspeld worden welke vragen hij zal stellen.

Belgisch Publiekrecht 
De lessen gaan vooral over het Belgisch wetgevingssysteem en over hoe de 
wetgevende en uitvoerende macht te werk gaan. Het is niet altijd even sim-
pel om op te letten tijdens de colleges van professor Ludo Veny, de cursus is 
daarentegen wel zeer duidelijk en gestructureerd. In je codex kan je bijna je 
gehele leerstof opzoeken en terugvinden. Dit is zeer handig gezien je deze mag 
meenemen en gebruiken op je examen. Laat je echter niet vangen. Bepaalde 
zaken dienen wel degelijk vanbuiten geblokt te worden.

Vanuit het monitoraat worden werkcolleges georganiseerd omtrent het bere-
kenen van meerderheden. Deze zijn geheel vrijwillig, doch zeer nuttig om te 
volgen. Prof. Veny maakt immers geen oefeningen tijdens de lessen, waardoor 
het op je eentje al wat moeilijker wordt. 

Sociologie
Voor sociologie zit je samen met nog enkele andere richtingen, dit vak is dus 
niet specifiek op de criminologie toegespitst, maar er zijn wel raakvlakken 
tussen beide wetenschappen. Je krijgt een algemene inleiding tot de sociolo-
gie, waarbij de belangrijkste theorieën aan bod komen in verband met cultuur, 
sociale structuur, institutionalisatie en socialisatie, sociale controle en devian-
tie, sociale stratificatie, religie en sociale verandering. Deze begrippen stellen 
nu misschien nog niet zo veel voor, maar je komt er alles over te weten dankzij 
de lessen, PowerPoints en cursus van professor Bart Van de Putte.
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Professor Van de Putte staat bekend om zijn aparte manier van lesgeven. Hij 
volgt de structuur van zijn eigen boek niet en ook zijn PowerPoints sluiten er 
niet steeds bij aan. Toch wordt verwacht het gehele boek te kennen als leerstof 
voor het examen. Daarom valt het ook aan te raden dit boek tijdig open te 
slaan en samen te vatten. Want het is meer dan het lijkt… 

Basisbeginselen van het (straf-)recht 
Wat iedere criminologie-student weet over strafrecht is dat prof Georges 
Martyn op de grappigste en boeiendste manier les kan geven, maar dat zijn ex-
amens niet zo’n lachertje zijn. Het is dan ook een vak dat wel eens terugkomt 
tijdens tweede zit. Zijn lessen bestaan uit 2 delen: het ene deel is een algeme-
ne inleiding tot het recht en het andere deel is toegespitst op de geschiedenis 
van het strafrecht. 

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. De aangeboden cursus van 
professor Jan Verplaetse lijkt wel een leesboek: sensatiegericht en in één ruk 
uit te lezen. Hier schuilt dan ook het gevaar. Ieder volgend woord in het boek 
is even belangrijk als het vorige, ieder detail is cruciaal. Ook dit examen is niet 
van de poes. Verplaetse geeft zijn lessen even boeiend als hij zijn boek ge-
schreven heeft. Je vervelen tijdens zijn les is praktisch onmogelijk.

2e semester: februari tot mei 

Politiële en Gerechtelijke Organisatie 
Het vak handelt over heel wat. Zowel de politiediensten en de inlichtingen-
diensten als het openbaar ministerie en de rechtbanken komen aan bod. Er 
wordt steeds een geschiedkundige evolutie gegeven van deze verschillende 
onderdelen. De cursus van politiële en gerechtelijke organisatie is dan ook vrij 
uitgebreid en bestaat uit 12 readers. Dit lijkt heel wat, maar de Powerpoints 
vormen een zeer goede leidraad. Naast de hoorcolleges bestaat dit vak ook 
nog uit een gedeelte begeleide zelfstudie. 
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Dit vak is een echt ‘vanbuiten blokken’-vak en vraagt toch wel wat moeite. Als 
je de leerstof goed beheerst, is een tientje meer dan haalbaar.

Belgische Binnenlandse Politiek 
Professor Herwig Reynaert vertelt tijdens zijn lessen over de evolutie van de 
verschillende Belgische politieke partijen. De liberalen, socialisten en chris-
ten-democraten komen zeer uitgebreid aan bod, maar ook de Volksunie, de 
groenen en het Vlaams Blok worden behandeld. Daarnaast hoort er bij dit vak 
ook één klein boekje, dat over de gemeente gaat. Dit wordt kort behandeld 
tijdens de laatste les. 

Het is een vak waarbij de kunst van het vanbuiten leren en memoriseren van 
pas komt. Het kan voor het examen ook best handig zijn om de actualiteit te 
volgen en een beetje te weten wie welke ministerpost bezet. Daarnaast zijn de 
examenvragen op Lombrosiana ook zeker een aanrader om te bekijken. Profes-
sor Reynaert heeft de goede gewoonte steeds ongeveer dezelfde examenvra-
gen te stellen. 

Sociale Psychologie 
Net zoals sociologie is ook sociale psychologie niet specifiek op de criminologie 
toegespitst, maar heeft het wel enkele raakvlakken, met name de delen agres-
sie en rechterlijke wereld. Ook dit is een algemeen en inleidend vak waar een 
hele hoop dingen aan bod komen zoals sociale perceptie, sociale beïnvloeding, 
attitudes, groepsprestaties, stereotypen en de multiculturele samenleving. 
Aansluitend op de hoorcolleges van professor Alain Van Hiel is er af en toe een 
werkcollege waarbij extra aandacht wordt gelegd op een bepaald deel van de 
leerstof aan de hand van enkele oefeningen die opgelost en besproken wor-
den. 

Ook deze cursus is een kanjer van jewelste, maar leert vlotter dan deze van 
Sociologie. Ook het examen is iets gemakkelijker.

Statistiek 
Het combineren van de theorielessen met de oefenlessen, is de garantie om te 
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slagen. De theorielessen van professor Lieven Pauwels zijn op zich nogal vaag 
en weinig zeggend, maar wanneer je ook naar de oefensessies gaat waar je in 
kleine groepen van ongeveer 40 studenten alle theorie aan de hand van oefe-
ningen op maat uitgelegd krijgt, is dit absoluut geen vak dat gevreesd hoeft te 
worden. Geloof de angstaanjagende verhalen dus niet. Dit examen is er geen 
dat je zes keer opnieuw moet doen. Wel is het belangrijk goed door te werken, 
gezien de korte tijdspanne die je ter beschikking hebt op het examen. En goed 
doorwerken, lukt enkel indien je de leerstof goed beheerst…

Biologische Antropologie 
Dit vak, dat gegeven wordt door professor Kristiaan Thienpont, wordt ge-
doceerd aan de hand van een boek dat hij helemaal zelf in elkaar ‘geflanst’ 
heeft. Het handelt over adaptatie en genetische variatie, maar ook over de 
evolutie van de mens. Het gaat hier om een groot pak leerstof, die gedurende 
het tweede semester van jullie eerste academiejaar uitvoerig en verstaanbaar 
uitgelegd wordt. Het examen is een open boekexamen, maar dit biedt geen 
garantie op slagen. ‘Eens lezen’ volstaat niet. Het is vooral belangrijk dat je 
begrijpt wat er gedoceerd wordt en dat je goed linken kunt leggen tussen de 
verschillende delen van de cursus. Gebruik hierbij de slides als leidraad en 
maak een uitgebreide inhoudstabel op jouw computer. Deze mag je immers 
gebruiken tijdens het examen. 

Algemene tips
Verschillende professoren organiseren eveneens proefexamens. Neem hier 
vooral aan deel. Ze geven een representatief beeld van hoe jouw effectieve 
examen eruit zal zien. Vaak komt zelfs een vraag terug en dat is uiteraard een 
win voor deze die ook deelnamen aan het proefexamen. 
Ook het monitoraat staat paraat met verscheidene bijlessen en werkcolleges 
zoals voor Belgisch Publiekrecht en Statistiek. Deze kunnen je een hele sprong 
vooruit helpen en zijn absoluut geen verloren tijd. 
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Cantus voor dummies
Op woensdag 4 oktober organiseert jullie geliefde studentenvereniging haar 
Introductiecantus. Iets waar heel wat commilitones, prosenioren en huidige 
praesidiumleden naar uitkijken, want het is alweer ruim 4 maand geleden dat 
we luidkeels de liederen uit onze codex in koor scandeerden en onze kelen 
smeerden met heerlijk studentennat. 
Wacht wat? Een codex is toch een wetboek? En een senior toch een oude 
man?

Laat ons jullie wegwijs maken in het échte studentenleven en jullie inhuldigen 
in het cantusgebeuren. Jullie zijn allen welkom op deze Introductiecantus, 
waar jullie aan de schappelijke prijs van 15EUR een hele nacht bier à volonté 
kunnen degusteren.
Met onderstaande beschrijving helpen we jullie al een beetje op weg inzicht te 
krijgen in deze aloude traditie: 

Praeses: De praeses is de voorzitter van het praesidium en leidt de cantus. Hij 
kan iedereen straffen geven en zelfs mensen uit de cantus laten zetten. Tijdens 
een cantus wordt hij “senior” genoemd. De praeses kan tijdens de cantus een 
“prosit” laten weerklinken, wat zoveel betekent als schol en waarbij iedereen 
zijn beker aan de mond zet. De praeses heeft steeds het hoogste woord en 
leidt cantussen in goede banen. Onze praeses is Bram Taelman. Laat je niet 
afschrikken door zijn norse blik, het is ne crème van ne kerel.

Commilitones: Gedoopte en ontgroende leden van een studentenclub die niet 
tot het praesidium behoren, maar toch volwaardige leden zijn. Op een cantus-
sen zitten zij meestal in een rechthoekige opstelling van tafels. Deze opstelling 
wordt ook de corona genoemd. 

Pro-seniores: Een oud-praeses. Als teken van respect en aanzien wordt bij het 
binnenkomen het Io Vivat gezongen. 
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Ad fundum: Het volledig uitdrinken van een pint bier. Deze kan ook als straf 
opgelegd worden. Wanneer deze aan schachten gegeven wordt, dienen zijn te 
drinken “met manieren”. 
Dit houdt in dat ze een prosit heffen op de “meester”, dit is de schachten-
temmer, dan op de “senior”, dan op de “proseniores” en als laatste ook op de 
corona. Daarna drinkt men pas zijn pint leeg. Maakt men een fout bij het uit-
spreken van de prosit, dan kan schachtentemmer of zedenmeester de schacht 
opnieuw een ad fundum laten drinken. Voor de commillitones hoeft natuurlijk 
niet het glas op de temmer geheven te worden. Het volledig uitdrinken van 
een pint bier in één slok noemt men Salamanderen.

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. De codex kan aangekocht 
worden in Overpoort Bowl. 

Tempus: Een cantus bestaat uit 3 delen. Tussen deze delen wordt telkens een 
pauze gegeven, ook wel tempus genoemd. Deze pauze wordt veelal gebruikt 
om de blaas te legen. Immers, tijdens het eerste deel van de cantus wordt on-
der geen beding naar het toilet gegaan. Tijdens de twee volgende delen is een 
plaspauze slechts toegestaan mits het opzeggen van een rijmpje volgens een 
vooraf vastgelegd plasschema met bijhorende woorden.

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

Ad pistum: Wanneer men als lid een fout heeft begaan tijdens de cantus, kan 
men hiervoor gestraft worden. Bij een ad pistum kom men uit de corona en 
gaat men voor de tafel van de Praeses staan. Deze laatste legt dan een pittige 
straf op. Hieronder volgt een overzicht van enkele bekende straffen.

Amoureux: Het is ten strengste verboden om als praesidiumlid het speeksel 
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te wisselen met een schacht. Gebeurt dit toch? Dan kan men zich aan deze 
straf verwachten. Het koppel krijgt één beker bier ter beschikking en moet dit 
bier uitwisselen. Je weet wel, zoals ze dat deden met hun speeksel. ’t Zal jullie 
leren!

Camembert: Een pintje wordt gedronken uit de sok van een medelid. 

Dalton: Zijn vier pintjes naast elkaar, van een kwartvolle tot een volle. 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. Een 
variant hierop is het noemen van de torens van Gent.

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. 

Jezus: 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. 

Irma Laplace: Dé meest pittige cantusstraf. Enkel opgelegd bij zware fouten. 
De gestrafte drinkt even veel pinten als kledingstukken die hij/zij draagt. De 
enige optie is het uittrekken van een aantal kledingstukken waarbij enkelen in 
Adams- of Evakostuum tevoorschijn komen. 

Dit omvat een kleine basis. Natuurlijk bestaan er nog veel meer mogelijke 
straffen en gebeurt er veel meer op een cantus dan enkel zingen. Deze zul je 
zelf moeten ontdekken.
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Sport
Joepie! Studententijd! Dit brengt een hele hoop met zich mee. Sommige zullen 
hun gezondheid wat verwaarlozen door korte nachten, vettig eten en weinig 
beweging. Wees getroost want Lombrosiana to the rescue!

Om die beentjes in beweging en de buikjes in toom te houden, organiseren 
wij elke maandag een loopuurtje! Hiernaast worden tal van andere activiteiten 
voorgeschoteld. Onder andere voetbal, volleybal, basketbal, badminton,… De 
enige voorwaarde om mee te doen is: een student Criminologie zijn. Ideaal 
dus! Poets dus je loopschoenen maar op en smeer de overwinningsverf maar 
al op het gezicht.
Maak jezelf zeker lid van de groep ‘Sport Lombro’ op facebook.
 
Hou jullie ogen ook open voor onze legendarische skireis! Ook je vrienden kun-
nen mee dus hiervoor is de vereiste ‘student Criminologie’ niet van toepassing. 
Meer informatie komt snel!

Sportieve groetjes,
Jullie sports Tom en Jolien
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Roddelhoekje
Wist je al dat...

ͫ  Tom en Jolien, onze sportverantwoordelijken, eveneens dé tortelduifjes van 
Lombrosiana zijn. 

ͫ  Hun koele opmerkingen soms het omgekeerde doen vermoeden. 

ͫ  We dit jaar weer een galabal zullen organiseren. 

ͫ  Lynn, onze Cantor, ein-de-lijk samen is met Lars van de Kila. 

ͫ  Lien, Cursusverantwoordelijke, reeds als eerste bachelorstudente haar oog 
liet vallen op Prosenior Simon en deze tot op de dag van vandaag nog steeds 
tupe tegoare zijn. 

ͫ  Lombrosiana vorig jaar zijn 60-jarig bestaan vierde. 

ͫ  Lore, onze schachtentemmer,  alle mannen onder tafel drinkt. 

ͫ  Met als gevolg dat zij in uitermate dronken toestand de gevaren van de trap 
van Karaoke aan den lijve heeft mogen ondervinden. 

ͫ  En ook Bo, Zeden en Scriptor, op haar poep van diezelfde beruchte trap is 
getuimeld. 

ͫ  Jonas en Janno, de Feesten, met hun uitgebreid flirt-jargon, dé playboys van 
Overpoort zijn en zij niet vrezen op het vrouwelijk schoon af te stappen. 

ͫ  Ook Hanne, de ene helft van het beste PR-duo, niet achteruitgaat voor de 
mannelijke prooien en deze met haar verleidelijke blik en sensuele outfits één 
voor één aan de haak slaat. 
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Roddelhoekje ͫ  Je maar beter oplet van de verleidingstrucen van Arne M., commilito. 

ͫ  Thibault D. je minstens even rap rond zijn vinger draait. 

ͫ  Bram M. enkel gevoel voor ritme heeft na een reeks pinten. 

ͫ  Maar zijn lief Thalita haar daar helemaal niets van lijkt aan te trekken. 

ͫ  En dus zijn ritme in bed misschien meer op punt staat? 

ͫ  Kristof, befaamd Secretaris, daarentegen wel weet hoe hij de heupen op de 
dansvloer moet gebruiken. 

ͫ  Chayenne, onze VM, niet vies is van vrouwelijke deernes.

Kijk je uit naar meer en sappigere roddels? Lees dan volgende maand zeker op-
nieuw ‘t Schavotje. Eén ding is zeker: de vele naderende feestjes zullen alvast 
voor voldoende roddels en het nodige entertainment zorgen.
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Geschiedenis
Lombrosiana is de faculteitskring van de criminologische wetenschappen, 
gesticht op 24 januari 1957 door Wilfried Beck, Frans Bouckaert en Jos Van 
Overstraeten. 

De naam van de geliefde studentenvereniging ‘Lombrosiana’ vindt zijn oor-
sprong bij Cesare Lombroso, de eerste naturalistische criminoloog, grondleg-
ger van de criminologie en oprichter van de Italiaans antropologische school. 

Ons clublied wordt gezongen op de melodie van ‘The Wild Rover’, de tekst 
vind je achteraan dit Schavotje. Met veel trots dragen de leden van Lombrosia-
na hun lint in de kleuren rood en wit. Aanvankelijk was ook geel een bijhorend 
kleur. 

De studentenvereniging staat bekend om zijn befaamde feestjes waaronder 
Sexual Deviation Night in de Vooruit, de talrijke cocktailparty’s en de meest 
fantastische avonden in de Pere Total.
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Geschiedenis Stamcafés

Pere Total
Overpoortstraat 17

9000 Gent

Café Amber
Blandijnberg 3

9000 Gent
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Spotted
Zit je keer op keer naast die knappe blondine in het auditorium of kan je niet 
ophouden met staren naar de stomend hete surfboy op de achterste rij, maar 
durf je de eerste stap niet te zetten? 

Stuur dan een berichtje naar de link hieronder, deze zal later nog eens in de 
bachelorgroepen gedeeld worden.
 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAXiGeJnDax5MOh4MA3n_
wNDLybqA2FqsYCS_MPJftclgEoA/viewform?usp=sf_link
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Spotted Griezelverhalen voor  
ettertjes

Luis Garavito

Luis Alfredo Garavito Cubillos of La Bestia (Het beest) of Tribilin (Goofy) is een 
Colombiaanse verkrachter en seriemoordenaar. 
In 1999 bekende hij de verkraching, marteling en moord op 147 jongens. Zijn 
slachtoffers kunnen oplopen tot 300 aan de hand van plattegronden die hij in 
de gevangenis tekende. Hij zit levenslang in de gevangenis. 

Garavito is geboren in Colombia en is de oudste van 7 broers. Hij werd thuis 
fysiek en emotioneel mishandeld door zijn vader, die een alcoholieker was. Op 
zijn 16 jaar ontvluchtte hij zijn ouderlijk huis in een poging om een leven te 
starten, gescheiden van zijn familie. 

Garavito koos voor jongens tussen de 6 & 16 jaar die dakloos, wees of arm 
waren. Hij benaderde de jongens en probeerde hen te verleiden met kleine 
cadeaus zoals geld, snoep en andere. Hierbij deed hij zichzelf vaak voor als 
een priester, een liefdadigheidspersoon, een dakloze man, een drugsdealer en 
meer. Hij veranderde af en toe om niet op te vallen. 

Wanneer hij het vertrouwen van een jongen had gewonnen, wandelde hij met 
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hen rond tot ze moe en kwetsbaar waren. Als eerste bond hij de handen vast. 
Hierna martelde en verkrachtte hij zijn slachtoffers. 
De lichamen van de slachtoffers vertoonden vaak tandafdrukken en tekens van 
anale verkrachting en langdurige marteling.

In 1992 begonnen jongens snel te verdwijnen van de straten in Colombia. Deze 
verdwijningen gingen jaren door zonder opgemerkt te worden. Lichamen be-
gonnen op te duiken over heel Colombia maar er werd geen connectie gevon-
den tussen de moorden tot er een massagraf ontdekt werd in 1997. 

Hierna werden steeds vaker vermoorde jongens gevonden. Via een gevonden 
briefje op de grond bij een vermoorde jongen, kwamen ze bij Garavito’s vrien-
din. Deze zei dat ze hem in maanden niet meer had gezien maar ze gaf wel een 
zak met bezittingen van hem waaruit duidelijk werd dat hij achter de moorden 
zat.

Garavito is gearresteerd op 22 april 1999. Hij ontkende voor een bepaalde tijd 
alhoewel er enorm veel bewijs was. Na onderzoek, waar nog meer bewijs ge-
vonden werd, bekende hij de moord op 140 kinderen (Hij was belast voor 172 
moorden). Hij is voor 138 moorden daarvan schuldig bevonden. 

De Colombiaanse wetgeving limiteert gevangenisstraffen tot 40 jaar maar 
omdat hij de politie heeft geholpen met het vinden van de lichamen van zijn 
slachtoffers, heeft hij een gevangenisstraf van 22 jaar gekregen. Hij kan moge-
lijks al vrijkomen in 2021.
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Woordzoeker
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Binairo
Regels
Bij het oplossen van een binaire puzzel gelden de volgende regels:
1. Elke cel moet een nul of een één bevatten.
2. Er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast elkaar of direct 
onder elkaar worden geplaatst.
3. Elke rij en elke kolom moet evenveel nullen als enen bevatten.
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Binairo Sudoku



58        ‘t Schavotje 2017-2018        September   September        ‘t Schavotje 2017-2018         59

Oplossingen
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Oplossingen 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, 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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