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Voorwoord
Waarde studenten Criminologie

Het leek alsof we vorige week nog zorgeloos aan het genieten waren 
van de welverdiende zomervakantie, en plots zijn we 4 weken verder 
in het academiejaar. Voor enkelen onder jullie wordt dit jullie eerste er-
varing met de Universiteit, terwijl het voor anderen al een gewoonte is.
Deze laatste groep weet natuurlijk al wie we zijn: Lombrosiana, dé stu-
dentenvereniging van de Criminologie, zij die zorgen voor feestelijk ver-
tier, culturele activiteiten en de aanlevering van jullie studieboeken. De 
andere groep maakt daarentegen voor het eerst kennis met ons. Als 
studentenvereniging is het onze verantwoordelijkheid deze eerste groep 
welkom te heten en te begeleiden doorheen het hele jaar. Niet alleen 
kunnen jullie bij ons terecht voor een goed feestje, ook voor al jullie stu-
dievragen staan wij klaar. 

De afgelopen weken organiseerden wij al enkele activiteiten, zoals het 
Eerste Bachelorweekend, de historische kroegentocht en de openings-
fuif, waarop reeds met ons kon worden kennisgemaakt. Nog niet aanwe-
zig kunnen zijn? Niet getreurd! Elke week kunnen jullie ons op dinsdag-
avond vanaf 21u in Café de Amber vinden, vlakbij de Blandijn-campus. 
Daarnaast organiseren wij nog tal van andere feestjes en culturele acti-
viteiten, waarop wij jullie graag in grote getale verwelkomen! 

Maar nu, to the point. Komende week organiseert Lombrosiana haar 
‘doopweek’. En zoals de naam reeds verklapt, staat deze volledig in het 
teken van het rekruteren van nieuwe leden. Enkelen onder jullie zijn al 
zeker van hun deelname hieraan. Anderen daarentegen zijn nog aan het 
twijfelen of zijn zelfs nog helemaal niet overtuigd. 
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Voorwoord
Sta ons toe ons in dit Schavotje als vereniging voor te stellen, de 
doopweek nader uit te leggen en jullie te overrompelen met woordelijk 
amusement. 

Jullie Keizer Scriptoren
Bo De Clercq & Silke Goessens
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Praeses dixit
Beste studenten

Onder het motto ‘beter laat dan nooit’: Mijn allereerste praeses dixit van 
dit jaar. Voor wie mij nog niet kent, ik ben Lore, 21 jaar, praeses van de 
Lombro en studente Criminologie. Wensen jullie graag nog wat meer 
over mij te weten te komen? Dan nodig ik jullie graag van harte uit op 
onze clubavonden of andere evenementen. Ik sta altijd open voor een 
toffe babbel. 

Ik hoop dat jullie allemaal goed gestart zijn met het academiejaar. 
Normaal is dit de praeses dixit waarin ik jullie veel succes wens met 
de eerste lessen maar die hebben jullie allemaal al wel achter de rug 
ondertussen. Toch wil ik jullie nog veel succes wensen met aankomende 
lessen. Want hoe verder de lesweken vorderen, hoe lastiger het wordt 
om in elke les aanwezig te zijn. Dus misschien hebben jullie mijn succes 
nu nog veel harder nodig dan tijdens de allereerste lesweek. Maar 
vergeet vooral ook niet te genieten van jullie studententijd, want hoe 
cliché dat ook is, en hoe hard het soms te geloven is met alle taken en 
groepswerken en examens, uwen studententijd is de schoonste tijd van 
uw leven! Het is ondertussen zelf mijn 4e jaar als student en ik moet 
zeggen, ik ben nog totaal niet klaar om die studententijd op te geven, 
dus gelukkig kan ik nog een jaartje of 2 studeren. 

Heel veel lieve groetjes  
jullie praeses  
Lore Van de Velde
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Praeses dixit
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Temmer dixit
Beste studenten

Mijn naam is Janos Descheemaeker, beter bekend als de Temmer van 
Lombrosiana. Als Temmer ben ik verantwoordelijk voor de aanwerving 
van nieuwe Lombrosiaantjes en natuurlijk ook voor de doop. 

Aan allen die zich al willen laten dopen, proficiat! 
Aan allen die nog twijfelen ook proficiat, maar laat jullie vooral 
overtuigen! 

Lid van Lombrosiana worden spreekt voor zich, aangezien dit enkel 
voordelen met zich meebrengt maar je ook laten dopen is iets waar 
sommigen wel twee keer over moeten of willen nadenken. Het middelbaar 
is achter de rug, je hebt gekozen om Criminologie te studeren aan de 
UGent, een nieuw avontuur! Wij willen je graag begeleiden in deze grote 
stap. We staan steeds paraat om je te helpen binnen de studies en het 
studentenleven.

De doop is een ervaring waarbij een hechte band wordt gesmeed tussen 
alle nieuwe leden van Lombrosiana. Hier vind je dan ook vrienden voor 
het leven die je zullen bijstaan in alles wat je wil doen; naar de les gaan, 
studeren in de bib, naar een feestje gaan, samen gaan sporten, … 

De doop, een dag vol spel en plezier, zal doorgaan op donderdag 25 
oktober 2018. Niettemin zal deze grote activiteit voorafgegaan worden 
door enkele andere activiteiten. Op maandag 22 oktober wordt een 
Overpoortrolling georganiseerd, dewelke het best kan omschreven 
worden als een kroegentocht door de befaamde Overpoort.

Dinsdag 23 oktober vindt de ‘schachtenverkoop’ plaats. Wil je lid worden 
van onze vereniging? Kom hier dan zeker naartoe! 
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Enkele enthousiaste meters en peters staan immers te popelen om 
een nieuw lid onder zijn of haar vleugels te slaan! En vanaf dan mogen 
jullie zich verwachten aan het echte werk! 

Indien je nog steeds met twijfels of vragen zit, staat het je volledig vrij om 
eens binnen te springen tijdens onze clubavond om eens kennismaken. 
Dan ontkrachten we meteen ook alle horrorverhalen over het dopen en 
onze studentenvereniging! 

Je kan ook steeds een mailtje sturen naar schachtentemmer@
lombrosiana.be en dan geef ik je zo snel mogelijk een antwoord.

Hopelijk tot binnenkort 
jullie schachtentemmer 
Janos Descheemaeker
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Overpoortrolling
Om de week van de doop goed te starten gaan we eens op avontuur. Nu 
jullie de Amber en de Pere al kennen is het tijd om de rest van de befaamde 
Overpoort te ontdekken. We gaan rondgaan in de verschillende, voor 
sommigen misschien nog onbekende, cafeetjes waar jullie kunnen 
genieten van bier of andere alcoholische en niet-alcoholische drankjes.

Dus: Van plan om je te laten dopen? Of wil je als commilitoon de feuten 
beter leren kennen zodat je weet wie je wil kopen dinsdag? Schrijf je 
dan zeker in!

WAAR EN WANNEER 
We spreken af in 1 van onze geliefde stamcafés, de Amber om 20u.

PRIJS 
€15 cash meenemen en liefst gepast.

INSCHRIJVEN 
inschrijven is verplicht via www.lombrosiana.be 
Haast je want de plaatsen zijn beperkt!
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Schachtenverkoop
Beste commilitones en toekomstige schachten

Wil jij graag bij Lombrosiana komen om zo een geweldige studententijd 
te beleven? Dan moet je zeker op de verkoop aanwezig zijn. 

Hier zal je worden verkocht aan je toekomstige peter/meter die een heel 
jaar voor jou zal klaarstaan. In ruil daarvoor zal jij ook af en toe je peter/
meter uit de nood moeten helpen.

Onze schachtentemmer zal jullie aan de ingang van Pere Total opwachten 
om 19u30! Wees op tijd!

Met vragen kan je altijd bij onze schachtentemmer terecht via 
schachtentemmer@lombrosiana.be

Hopelijk tot dan!
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Doop
Aan alle ongelovige feuten

Laat u dopen, en wordt een echte Lombrosiaan.

Doop? Zoals in de kerk? Neen, er komt maar bitter weinig water aan te 
pas, maar wees niet getreurd, ondergedompeld word je wel. De doop 
is dé start van je eerste jaar in een studentenvereniging. Het is een 
teambuilding activiteit waarbij je toch wel een beetje vuil zal worden. 
Maar na deze namiddag en avond mag je trots ons rood-witte lintje 
dragen.

* VOOR DE FEUTEN *

WANNEER: 
Jullie worden om 14u stipt verwacht aan de Ledeganck, en dit op 
donderdag 25/10.

PRIJS: 
Voor een schamele €15 kan je deelnemen aan de doop. Hierin zit ook 
jouw lint en de cantus!

INSCHRIJVEN: 
Via de site: www.lombrosiana.be

MEENEMEN: 
Zo weinig mogelijk! Maar doe zeker kleren aan die vuil mogen worden.

HOE VOORBEREIDEN: 
Kom naar de schachtenverkoop op 23/10 en lees het doopdecreet 
eens door. Dit vind je hier: 
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20180710_DO_
Doopdecreet.pdf
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Regel ook zeker een plekje om te douchen na de doop en zorg dat 
je daar verse kleren hebt. Indien je niet op kot zit, hoor eens rond bij 
andere feuten of vraag aan het praesidium of zij jou willen helpen.

PS: indien jullie een codex willen kan dit ook die dag geregeld worden. 
Voor €10 heb je onze prachtige liederen codex die je beste vriend zal 
worden op menig cantus.

* VOOR DE LEDEN *

- Kom gerust eens kijken naar de doop! Maar hou je dan ook aan het 
doopdecreet. Dopen gebeurt enkel door het doopcomité.

Indien je een pete- of metekindje hebt dat gedoopt wordt, kom hen een 
hart onder de riem steken met iets lekkers en bezorg hen een lekker 
avondmaal.

Io Vivat om 20u30 stipt. Wees op tijd.



16        ‘t Schavotje 2018-2019        Oktober Oktober        ‘t Schavotje 2018-2019         17   



16        ‘t Schavotje 2018-2019        Oktober Oktober        ‘t Schavotje 2018-2019         17   

Throwback
Aangezien we al eind oktober zijn, zijn er reeds enkele toppers van 
events gepasseerd. Hier krijg je ze allemaal nog eens op een rijtje.

1e BACHELOR WEEKEND
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HISTORISCHE KROEGENTOCHT
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Merch
Binnenkort is er de mogelijkheid om een pin of een pull te bestellen van 
Lombrosiana! Hou zeker de site in het oog. 

De pins zien er als volgt uit en zullen in kleur zijn.

De pulls zullen zwart zijn met een witte bedrukking (Geen schrik, in het 
echt zijn deze niet zo lomp!)
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Merch
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Sport
Heee lieve Crimi’s

Wij zijn Ilja en Ylja (ja ongeveer dezelfde naam) en zijn dit jaar de 
sportverantwoordelijken van Lombrosiana! We gaan de andere 
opleidingen en verenigingen eens laten zien hoe sportief de Crimi’s 
zijn! Maar wij hebben daar wel jullie hulp bij nodig. Bijna iedere week 
zijn er sportactiviteiten waar we strijden tegen andere kringen. Volg de 
Facebookpagina ‘Sport Lombro’ om van alles op de hoogte te blijven. 
Hier plaatsen wij welke activiteiten eraan komen en kunnen jullie je 
opgeven door op het bericht te reageren. Het is de ideale manier om 
nog een beetje aan je fitbody te werken en om veel mensen van je eigen 
maar ook andere opleidingen te leren kennen. Na de sportactiviteit 
vinden wij het gezellig nog 1 (of 2, 3) drankjes te gaan drinken. Geheel 
vrijblijvend uiteraard. 

Maak jezelf lid van de groep, reageer, doe mee en dan zien we jullie 
snel!

Oh ja, jullie hebben ons vast al wel eens zien verschijnen in het kader 
van de skireis. Deze reis vindt plaats in de lesvrije week van februari. We 
gaan dit jaar naar Andorra en via ons geniet je van een all in deal met de 
hele week drank, spelletjes, feest, je skipas en verblijf. Super gaaf dus! 
Ook dit is weer een super gelegenheid om veel mensen te leren kennen 
en er vooral samen een topweek van te maken! Je kan je vanaf heden 
inschrijven voor deze fantastische reis.

Voor vragen, opmerkingen, knuffels zijn wij altijd bereikbaar! 

Lieve en sportieve groetjes en kusjes 
Jullie sportverantwoordelijken 
Ilja Visser en Ylja Van den Boom
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Stamcafés

Pere Total
Overpoortstraat 17 

9000 Gent

Café Amber
Blandijnberg 3

9000 Gent
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Stamcafés 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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Sudoku
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Sudoku Oplossingen



30        ‘t Schavotje 2018-2019        Oktober Oktober        ‘t Schavotje 2018-2019         31   



30        ‘t Schavotje 2018-2019        Oktober Oktober        ‘t Schavotje 2018-2019         31   

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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