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Beste criminologen in spé, 

Ondertussen zijn we al november, we hopen alvast dat 
iedereen goed en gezond van start is kunnen gaan in 
deze moeilijke periode.  

Ondanks de strenge maatregelen hebben we toch wat 
alternatieven kunnen vinden voor onze activiteiten! 
Onder andere zijn volgende activiteiten kunnen 
doorgaan: het welkomstvat voor de eerstejaars, een 
online spelletjesavond, onze fantastische 
monumententocht, de meet en greet en de meter- en 
peteravond. Ook hebben we een strava groep waar 
elke week een andere challenge is en waar je 
fantastische prijzen mee kan winnen dus zoek dit zeker 
eens op! 

Als kers op de taart van activiteiten is er de skivakantie 
in de lesvrije week. Hieronder kan je alle informatie 
terugvinden.  

Heb je nog geen activiteit kunnen meedoen? Niet 
getreurd, hou zeker onze website of facebookpagina in 
de gaten voor de aankomende activiteiten. 

 

Voorwoord 
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In dit Schavotje hebben we voor jullie een super 
interessant interview met prof. dr. Jelle Janssens die 
vertelt over zijn militair verleden, zijn tijd in de politiek, zijn 
ambities en nog zoveel meer!  

Daarnaast willen we ook onze 34 nieuwe leden welkom 
heten bij onze vereniging en worden ze hieronder 
voorgesteld. 

Speciaal voor jullie hebben we een aantal tips geschreven 
om dit semester door te komen.  

Vergeet ook zeker niet om ons te volgen op Facebook en 
Instagram voor de nieuwste updates en leuke sfeerfoto’s 
van onze activiteiten. Ook onze site is heel nuttig om eens 
te bekijken. Hier vind je de samenvattingen, kalender en 
alle informatie over onze vereniging. 

Veel liefs van jullie scriptoren, 

Helena en Liese 
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Wees gegroet, 

Ik wil ditmaal mijn zegje beginnen met een welgemeende 
en van harte verwelkoming aan al onze nieuwe leden. Bij 
deze welgekomen dus, amuseer u en geniet ervan! 
Helaas hebben jullie het dopen moeten missen, maar niet 
getreurd want (indien jullie dit wensen, en het mogelijk is) 
wensen we jullie die ervaring wel te geven in het tweede 
semester. Ook de meters en peters wil ik proficiat 
wensen, draag goed zorg voor de kleine kindjes en voed 
hen op tot echte Lombrosianen! 

We zijn ondertussen een aantal weken verder, in dit 
ongewone academiejaar. Helaas zijn er heel wat 
activiteiten afgelast of verzet door het nog steeds 
aanwezige corona virus, echter niet getreurd want we 
doen ons best om zo veel mogelijk leuke alternatieve 
(lees digitale) activiteiten te doen. Hierbij dan ook nog 
eens een warme oproep om het veilig te houden, zodanig 
dat we elkaar in het tweede semester zowel op campus 
als op activiteiten nog eens fysiek kunnen terug zien. 

 

 

Praeses dixit 
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Aangezien de huidige maatregelen steeds veranderen, is 
het moeilijk om nu al een tipje van de sluier op te lichten 
omtrent de nog komende activiteiten. Wel kan ik al 
meedelen dat er iets in cantusthema en iets in kerstthema 
zit aan te komen! Verder is natuurlijk ook onze discord 
server open om gebruik van te maken! Dinsdagen doen 
we digitale clubavonden, pak dus een drankje, een 
snackje en praat gezellig bij. 

Als afsluiter wil ik iedereen succes wensen met de 
aankomende examens, want ze komen gevaarlijk dicht in 
de buurt! Vergeet niet dat je steeds op het forum, de 
facebookgroepen en op discord vragen kan stellen aan je 
medestudenten. 

Veel groetjes, 

Ut vivat, crescat et floreat Lombrosiana! 

Praeses Lombrosiana 
2020-2021 

Janos 
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Liefste commilitones en vooral, liefste kersverse 
schachten,  

Het was eindelijk zo ver, de schachtenverkoop!! Na onze 
saldo’s dubbel te checken, de bank te bellen voor extra 
krediet, eventueel een piano op Ebay gezwierd te hebben 
en met een koude bak pils naast ons, waren we er klaar 
voor. Het bieden kon beginnen, met 34 schachten was er 
keuze genoeg voor iedereen. Ondanks dat gingen de 
prijzen weer serieus de hoogte in. Waarvoor dank aan alle 
enthousiaste bieders die nu de rest van de maand op 
brood moeten teren. Ik zou zeggen: geniet van jullie 
schachtjes, en laat ze maar goed veel werken! 😉 

Nogmaals bedankt aan de schachten zelf voor de 
grootschalige opkomst en jullie superleuke actjes die 
veelal een succes waren. Indien dit toch niet het geval 
was, treur niet, falen is ook grappig. Normaal gezien heeft 
iedereen al contact gehad met zijn of haar meters. Ik zou 
jullie zo veel mogelijk willen aansporen om samen dingen 
te doen in hoeverre dit mogelijk is. Veel van jullie 
meters/peters hebben in het verleden ook criminologie 
gedaan of doen het nog. Zij zijn een goed aanspreekpunt 
voor vragen en eventuele samenvattingen. 😉 Verder zal 
het praesidium ook voor leuke corona-proof activiteiten 

Schachtentemmer dixit 
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zorgen. Waaraan jullie deelname uiteraard ook verwacht 
wordt. 

Zoals jullie weten was er afgelopen week een 
opdrachtenweek ter vervanging van de doop. Bij deze aan 
allen die de opdrachtjes tot een mooi einde hebben 
gebracht proficiat, aan allen die gefaald hebben; Wel jullie 
staat nog iets leuks te wachten. Aan allen die vals 
gespeeld hebben, ook proficiat jullie staat nog iets leuker 
te wachten.  

Hieronder komen nog enkele leuke voorbeeldjes van de 
opdrachtenweek.  

 

Veel liefs, 

Jullie (meestal) trotse 
schachtentemmer,  

Heleen 
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Ook dit jaar zijn we weer van de partij en beter dan ooit. 
Het academiejaar is nog maar net begonnen en toch heeft 
de Lombro samen met Ski-line de handen in elkaar 
geslagen om jullie een geweldige Skireis aan te bieden. 
Want zeg nu eerlijk na die ellendige lange rotperiode vol 
examens is het tijd om deze zo snel mogelijk te vergeten! 
En wat is beter om naar uit te kijken dan een week vol 
sneeuw, feest en drinkplezier. Dit jaar trekken we naar 
een volledig nieuw skigebied: het mooie RISOUL! Wat 
kan je nu verwachten van deze geweldige reis (die btw 
slechts €445 kost): 

 
- Luxe autocar H/T  
- Appartement  
- Skigebied Risoul van maar liefst 185Km  
- Skipas voor 7 dagen  
- Après-ski met gratis shooters en consumpties  
- Afgestemd weekprogramma van Ski-Line (Icl. BBQ)   
- Verwelkomingstraktatie 
- Gratis goodie  
- Fotoreportage door een professioneel team van - 
fotografen  
- Gratis vaten  
- CANTUS 
- Onvergetelijke week  

Skivakantie  
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Bent u nu nog steeds niet overtuigd van ons kunnen? 
Vraag dan gerust eens rond aan anderen. Ook zij zullen 
vol lof spreken over de afgelopen skivakanties die wij 
organiseerden! 
Wees er zeker snel bij, want de plaatsen zijn beperkt 
Inschrijven kan via de link via het evenement op facebook. 

 
Voor verdere vragen kunnen jullie steeds terecht bij onze 
functies sport Khalil Al Thawabi en Vincenzo 
Vandevyvere of via ons e-mailadres 
sport@lombrosiana.be. 

 
Hopelijk zien we jullie allemaal tijdens de onvergetelijk 
week van 29 januari- 7 februari! 

P.S. Indien Corona toch zorgt voor een domper, waar we 
absoluut niet van uitgaan, dan kan je rekenen op een 
volledige vergoeding van de reis (verzekeringen niet 
meegerekend).  
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Interview Interview met Prof 
dr. Jelle Janssens 

12/10/2020 

HOE KIJKT U NAAR HET 
HEDENDAAGS POLITIEAPPARAAT 
EN WELKE WEG IS ER NOG AF TE 
LEGGEN? 

Het politieapparaat vandaag vind ik aan herziening 
toe. We hebben met de politiehervorming een 
professioneel korps gecreëerd. Dat was een hele 
verbetering ten aanzien van vroeger. Maar nu zien 
we dat het model van vroeger, van de jaren 2000, 
niet meer voldoende aansluit op de hedendaagse 
uitdagingen. Dan heb ik het over maatschappelijke 
veranderingen, over begrotingen, besparingen die 
werden uitgevoerd binnen justitie en het 
veiligheidsbeleid, maar ook organisatorische 
veranderingen. 

“Het politieapparaat vandaag vind ik 
aan herziening toe.” 

 Organisatorische veranderingen 
In 2014 is justitie opgeschaald, met andere 
woorden is er een provincialisering geweest en zijn 
de arrondissementen vergroot. De federale 
gerechtelijke polities zijn gereduceerd en op schaal 
van de provincies geplaatst. Daardoor wordt het 
moeilijker voor de gerechtelijke directeur van de 
gedeconcentreerde federale politie om nog nauw 
contact te hebben met de korpschefs en 
burgemeesters. Ook vanuit Comité P wordt 
opgemerkt dat deze afstand alleen maar groter 
wordt. Het legt dus niet alleen druk op de werking 
zelf. Ook de lokale politiezones ondervinden hier 
last van, aangezien ook voor hen de afstand 
vergroot is tussen de verschillende rechtbanken en 
het Openbaar Ministerie met de 
afdelingsprocureurs.  
 
 
 
 
 

Begroting 
Sinds 2004 bespaart men al op de federale 
politie en sinds 2009 is er een personeelsstop 
ingevoerd door de besparingen. Alle mensen 
die met pensioen gingen werden dus niet meer 
vervangen. Zelf heb ik als assistent in die 
periode ook gezien hoe nefast die 
leeftijdspiramide was. Hierdoor zie je dat niet 
alleen expertise grotendeels verdwenen is, 
maar dat er ook grote tekorten zijn.  

“Hierdoor zie je dat niet alleen 
expertise grotendeels verdwenen is, 
maar dat er ook grote tekorten zijn.” 

Wat de federale politie kan doen ter 
ondersteuning van de lokale politie is hen zowel 
op administratieve, bestuurlijke en gerechtelijke 
vlak ondersteuning leveren. Maar op al deze 
dimensies door de besparingen, maar ook door 
een suboptimale werking binnen de federale 
politie, blijft de ondersteuning wat achterwege. 
 
Maatschappelijke veranderingen 
Sinds de jaren 70’-‘80-‘90 zetten we heel sterk 
in op de zogenaamde ‘visible crimes’. Hieronder 
verstaan we dingen zoals: roof, moord, 
vandalisme, etc. Dingen die je ziet die kunnen 
bijdragen aan onveiligheidsgevoelens. Vanaf 
2010 zien we nieuwe fenomenen die geen 
impact hebben op wat we ervaren als onveilig, 
maar die wel in het (rechts)systeem geraken. 
Een voorbeeld hiervan is cybercriminaliteit, 
hiervan wordt weinig aangifte gedaan maar het 
heeft wel een grote economische impact. 
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HOE ZOU U UZELF OMSCHRIJVEN 
ALS STUDENT? 
 

In het middelbaar heb ik Grieks-Latijn gestudeerd 
en nadien ben ik het leger ingetrokken als officier 
korte termijn. Daarna ben ik criminologie gaan 
studeren. Ik heb lang getwijfeld tussen 
geschiedenis, archeologie en criminologie 
aangezien ik een voorliefde heb voor 
geschiedenis. Uiteindelijk heb ik voor criminologie 
gekozen doordat het mij leuk leek, ook met mijn 
legerachtergrond, om een carrière te starten 
binnen politie. 
 
Bij het starten van mijn studies moest ik alles zelf 
betalen. Ik had een studiebeurs, maar wanneer je 
een treinabonnement en studieboeken van 80 euro 
moest kopen, geraakt je geld al snel op. Toen 
woonde ik alleen en moest ik dus in mijn 
levensonderhoud voorzien, daarom heb ik veel 
verschillende jobs gedaan. Uiteindelijk zat ik dus 
amper op de schoolbanken, mijn concentratie lag 
vooral op de eerste en laatste lessen om te weten 
wat ik moest kennen. Als ik naar de les kon gaan 
deed ik dat ook, maar als ik moest werken ging dat 
natuurlijk niet. 

“Als ik naar de les kon gaan deed ik dat 
ook, maar als ik moest werken ging dat 
natuurlijk niet.” 

In mijn eerste jaar heb ik mij ingeschreven bij 
Lombrosiana. Ik heb toen meegedaan aan de 
voordoop, doop en ook de verkoop. Toen ben ik 
ook gekocht geweest door de uitbater van een 
Gents café, maar toen bleek dat ik een aantal keer 
gratis moest werken voor hem. Zelf moest ik al 
veel werken om in mijn levensonderhoud te 
kunnen voorzien, dus daar wou ik absoluut niet 
aan meedoen. Ik ben dus nooit ontgroend geweest 
en heb me toen volledig gefocust op mijn studies. 
 
Als student ging ik dus niet naar de les en was ik 
ook een eeuwige uitsteller, vandaag ben ik dat 
trouwens ook nog steeds. Vroeger hadden we 
geen semester examens, maar enkel examens op 
het einde van het jaar in mei-juni. In april begon ik 
met mijn cursus te verzamelen, collega studenten 
lastig te vallen om notities te kunnen krijgen. In de 
paasvakantie begon ik dan effectief te studeren. 
Gelukkig kan ik enorm veel informatie opslaan in 
een korte periode, mocht dat niet zo geweest zijn 
ging ik het niet gered hebben denk ik.  

 

Na 4 jaar was ik dan klaar met criminologie en 
ging ik mij afvragen wat ik hierna ging doen. 
Politie had ik niet veel zin meer in en 
ondertussen waren mijn horizonnen ook 
verbreed. Dan heb ik beslist om nog 
overheidsmanagement te studeren aan de 
UGent, dit was een ManaMa waarvoor je 
interviews moest afleggen en bij de beste 
behoren. Gelukkig ben ik afgestudeerd met 
grote onderscheiding in criminologie en ben ik 
daarna geslaagd met een voldoening in 
overheidsmanagement. 

“Na 4 jaar was ik dan klaar met 
criminologie en ging ik mij afvragen 
wat ik hierna ging doen.” 

Daarna ben ik dan werk gaan zoeken. Op zich 
was ik als student dus weinig betrokken bij het 
campusleven en studentenvertegenwoordiging. 
Ik moest werken, woonde alleen en pendelde 
ook vanuit West-Vlaanderen. 

HOE HEEFT U UW TIJD IN HET 
LEGER ERVAREN? 
 

Toen ik begon in het leger had ik hier een soort 
romantisch idee van. Ik trainde heel veel, was 
zeer sportief vroeger en het leger had een 
mooie campagne. De slogan was “Geef 
voorrang aan vrede”. Toen ik opgroeide in de 
jaren 90, kende deze periode heel wat onrust, 
genocide, conflicten. We zagen toen de 
machteloosheid van defensie. Er werd toen aan 
het einde van de jaren 90 ook meer ingezet op 
NAVO-operaties omdat deze van de VN weinig 
effectief leken om onschuldige burgers te 
beschermen. Daarom vond ik dit dus een heel 
mooie campagne en aangezien ik altijd al een 
sterk maatschappelijke engagement had, heb ik 
mij hiervoor ingeschreven. 
 
Een opleiding onderofficier duurde een aantal 
maanden, waarna ik 6 maanden lang een 
opleiding tot officier infanterie te voet volgde 
met een module infanterie op voertuig. Daarna 
moest je je stage doen in je eenheid en nadien 
was je officier korte termijn. Dat was een initieel 
contract van 2 jaar tot en met 5 jaar.  
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In het leger verdween mijn volledige sociale leven. 
Het verplaatste zich eigenlijk van de gewone 
maatschappij naar de kazerne. Die camaraderie 
die je opbouwt bestaat echt. Je doet veel voor die 
mensen. Ook werd ik agressiever. Je hebt de 
perceptie dat burgers niks waard zijn en wanneer 
je dat gaat combineren met alcohol komt dat niet 
goed en zorgt dat vaak voor vechtpartijen.  
 
Het leger was voor mij een mentaliteitswijziging en 
het is mij ook duidelijk geworden dat het leger niks 
voor mij was. Die strikte discipline en hiërarchie 
waren dingen die ik niet makkelijk kon aanvaarden. 
Regelmatig kwam ik dan ook in conflict met mijn 
kapitein. Toch mis ik die camaraderie nog steeds. 

“Het leger was voor mij een 
mentaliteitswijziging en het is mij ook 
duidelijk geworden dat het leger niks 
voor mij was.” 

Er was achteraf gezien een sterk contrast tussen 
het romantische beeld dat ik had en de effectieve 
ervaring. Een voorbeeld hiervan was de opleiding 
gevecht in bebouwde kom. In 2 weken ben ik van 
75 kilo naar 68 kilo gegaan, we sliepen ongeveer 8 
uren op 2 weken tijd. Ik ben toen in een 
prikkeldraad met scheermesjes aan, gevallen met 
mijn been; Ook het feit dat je constant 
oorlogsgeluid rondom je hoort was heftig. Wanneer 
je op terrein ging was dat ook door regen, sneeuw. 
Als je dan terugkomt in de kazerne met een bedje 
en een douche, leer je die luxe appreciëren. 
 
Tijdens die opleiding werd geoefend met een laser 
op je wapen en ontvangers op je helm en lichaam. 
Als je neergeschoten was moest je gaan 
neerliggen, want een zender aan de helm maakte 
ongelofelijk kabaal dat pas stopte als je neerlag. 
Op een afstand van 10 meter, ben ik toen 3 keer 
neergeschoten geweest. Je beseft dan wel dat, dat 
romantisch beeld van het leger waarbij je over een 
terrein loopt met ontploffingen van alle kanten, 
waar links en rechts mensen vallen niet klopt. Je 
denkt er nooit over na dat, het weleens met jou kan 
gebeuren. Je vergelijkt jezelf met diegene die aan 
het lopen is maar niet met al die mannen die naar 
neer vallen. Dus dat was wel even een besef dat 
het niet goed zou komen. 

 
 
 

 
Toen ik er binnenging was het echt een wereld 
van verschil. Je krijgt een speech dat je maar 
een burger bent, die compleet waardeloos is en 
dat je volledig afgebroken zal worden om dan 
opnieuw te ontplooien tot militair. Dan ben je 
pas iets waardevol. Eerst denk je dat het maar 
onzin is. Maar tot mijn verbazing zie je die 
transformatie ook bij jezelf gebeuren. 

U WAS VROEGER ACTIEF BIJ DE 
SP.A, BENT U DAAR NOG 
STEEDS ACTIEF? 

Nee. Ik ben lid geworden van de sp.a jong 
socialisten in 2004. Toen werden we constant 
geconfronteerd met de 
verkiezingsoverwinningen van Vlaams Belang, 
groter dan die in 2019. Iedereen in mijn 
omgeving, ik inclusief, wist niet hoe het kwam 
dat we naar zo’n rechts klimaat gingen. Toen 
was het ook niet lang geleden dat het 70-
punten plan gelanceerd was. Vlaams blok was 
toen ook net veroordeeld geweest als 
racistische partij. 
 
Mede door mijn maatschappelijk engagement 
wou ik er iets aan doen. Ik heb dan onderzocht 
waar mijn wortels liggen en waar ik mij het 
beste in thuis kon voelen. Dankzij het vak 
Belgische binnenlandse politiek heb ik mij hierin 
kunnen oriënteren. Op levensbeschouwelijk 
vlak ben ik vrijzinnig. Scheiding van kerk en 
staat, euthanasie, LGBTQ+ rechten, ben ik 
allemaal voor. Dan kan je nog steeds terecht bij 
een aantal partijen. Dat was toen sp.a, VLD en 
groen. Deze partijen heb ik dan opgezocht, de 
cursus nog eens bekeken en zelf bijkomende 
opzoekwerk gedaan. Groen was vanuit een 
christelijke inspiratie ontstaan. Dan was er dus 
nog VLD en sp.a. Daar heb ik de breuklijn 
gemaakt op het sociaaleconomische.  
 
Gelijkheid staat centraal in het liberale 
gedachtengoed en middels gelijke kansen kan 
je erop vooruitgaan. Ik geloof in 
gelijkwaardigheid, maar niet in gelijkheid. Er zijn 
veel verschillen zoals geslacht, leeftijd, 
financieel vermogen, afkomst, etc. We zijn dus 
verschillend; Toch zijn we allemaal mensen en 
hebben we dezelfde rechten en plichten. Waar 
de liberalen zo weinig mogelijk staatsinterventie 
willen, vind ik dat dit juist wel moet. Er zijn veel 
mensen die kansen krijgen, maar de capaciteit 
niet hebben om deze te grijpen. Zo kwam ik dan 
bij sp.a terecht. 
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Gaandeweg ben ik dan ook in het bestuur terecht 
gekomen. Ik was secretaris ook van Animo (de 
huidige jong socialisten). Ook ben ik nog secretaris 
geworden van het bestuur van sp.a Harelbeke. In 
2009 ben ik naar Lauwe-menen verhuist en heb ik 
mijn engagement ook verdergezet. Van 2013 tot 
2017 ben ik voorzitter geworden van de partij en 
verder ben ik ook nog even gemeenteraadslid 
geweest. 
 
Als assistent kan je gelijk welke politieke 
overtuiging hebben, want die impact is niet zo 
groot. Zeker niet in een universiteit waar zo veel 
politieke strekkingen te vinden zijn onder 
professoren, assistenten en studenten. Zolang je 
niet begint te propageren op de universiteit en je 
een onderscheid blijft maken tussen wat je 
professioneel en in je vrije tijd doet, kan het dus. In 
2013 heb ik mijn doctoraat behaald en was ik 
doctorassistent tot 2015. Toen werd ik prof en dan 
begint er wel iets te veranderen. Je begint meer in 
de picture te komen. Mensen beginnen je te 
vragen om onderzoeken te doen ten behoeve van 
politieke autoriteiten. Mensen maken ook niet altijd 
het onderscheid tussen professioneel en politiek 
engagement. 

“Mensen maken ook niet altijd het 
onderscheid tussen je professioneel en 
politiek engagement.” 

In 2015 heb ik dan ook tegen mijn partij gezegd dat 
ik ermee ga stoppen. Ik voelde dat er een spanning 
begon op te zitten. Het is gemakkelijker om ergens 
in te rollen dan ergens uit te geraken. Ze zeiden 
dan in 2015 dat ze een opvolger gingen zoeken, 
maar ze hebben het eigenlijk zo gelaten. Een jaar 
later was er nog altijd geen opvolger, dan heb ik 
gezegd dat ik ze nog een jaar ging geven en als ze 
dan niks doen ben ik gewoon weg. Dan zouden ze 
zonder voorzitter zitten. Dan is men inderdaad wel 
actief beginnen zoeken en in 2017 was dat het 
einde van mijn politieke loopbaan.Welke ambities 
heeft u nog binnen u verschillende functies? 
 
Onderzoek 
Ik ben net benoemd tot hoofddocent. De komende 
5 jaar wil ik echt een expertise verder opbouwen 
op het gebied van organized crime. Ik heb 
Organized crime overgenomen van Tom Van der 
Beken en in de voorbije 5 jaren heb ik een aantal 
onderzoeken gedaan naar Human trafficking en 
motorbendes. Ik heb nu ook nog een artikel af voor 
het Nederlandse  
 
. 

 
WODC (wetenschappelijk onderzoek en 
documentatie center) rond het crimineel gebruik 
vastgoed. Ik merk ook dat we meer en meer 
vanuit de universiteit Gent bekeken worden 
alsof er wel potentieel in zit. 
 
De volgende vijf jaar wil ik organized crime 
verder uitbouwen eventueel in samenwerking 
met de federale politie. Ik vraag me af, of we 
niet iets kunnen doen zoals in het begin van het 
semester, politiemensen samenbrengen met 
een groep studenten. Deze geven we een 
training in problem solving analysis. Dan laten 
we ze op een bepaald item werken, 
bijvoorbeeld rondtrekkende dadergroepen en 
barrièremodellen. Dan dus een onderzoekje 
doen in samenwerking met de federale politie. 
Dit is een meerwaarde voor de studenten 
aangezien men dan leert meedenken in termen 
van wat men politioneel doet op het gebied van 
organized crime. Maar ook voor de federale 
politie kan dit een kennis-multiplier zijn. 
 
Veiligheidsbeleid 
Ook op het gebied van bestuurlijke handhaving 
en bredere veiligheidsbeleid/politiebeleid wil ik 
verder inzetten. De komende 5 jaar denk ik dat 
we samen met collega’s de expertise vanuit de 
universiteit Gent op gebied van organized 
crime/terrorisme en veiligheidsbeleid heel sterk 
kunnen uitbouwen. Ik wil dat we daar een 
onoverkomelijke instelling zijn om te kunnen 
zeggen, dit is nu het expertisecentrum op dat 
gebied.  

“Ik wil dat we daar een 
onoverkomelijke instelling zijn om te 
kunnen zeggen, dit is nu het 
expertisecentrum op dat gebied.” 

Ik denk dat we nu, zeker met het nieuwe 
regeerakkoord, vanuit de universiteit  
Gent en de onderzoeksgroep heel wat toffe 
dingen kunnen doen. 
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HOE ERVAART U HET LESGEVEN 
MOMENTEEL (DUS MET DE 
CORONA OMSTANDIGHEDEN) 
TEGENOVER VROEGER? DENKT U 
DAT DEZE SITUATIE OOK 
POSITIEVE PUNTEN HEEFT OP 
HET LESGEVEN? 
 
Ik ben het geluk dat mijn onderwijs grotendeels 
geconcentreerd is in het tweede semester. 

“Vorig jaar heb ik echter wel ervaren 
dat het een serieuze opdracht was om 
het lesgeven aan te passen aan de 
corona omstandigheden.” 

Vorig jaar heb ik echter wel ervaren dat het een 
serieuze opdracht was om het lesgeven aan te 
passen aan de corona omstandigheden.  
Collega Antoinette Verhaege was met ziekteverlof 
voor een jaar, ik heb haar samen met Jannie 
Noppe vervangen voor PGO. Ik was ook 
verantwoordelijk voor de stage, iets wat ik normaal 
gezien niet doe. Het was wel een serieuze 
aanpassing. Je wordt plotseling geconfronteerd 
met het feit dat de decaan communiceert dat er 
geen lokalen meer gebruikt mogen worden die niet 
5 keer groter zijn dan het studentenaantal. Dan 
voel je ook wel van dat komt niet meer goed.  
 
 
 
De mensen van de onderwijscel DOWA, hebben 
ongelofelijk veel werk verzet om alternatieven uit te 
zoeken, tips te geven en dergelijke. Ondertussen 
komt er dus een lawine van tips op je af, maar ook 
de studenten die niet weten wat te doen en dan 
moet je maar je plan zien te trekken. Gaandeweg, 
ook door die tips, begin je ook alternatieven te 
vinden. 
 
Nu kan ik wel niet spreken over het huidig 
academiejaar, maar ik merk ook wel dat een aantal 
collega’s enorm veel tijd steken in het creëren van 
een online omgeving, Maar dat gaat dan wel ten 
koste van je administratie, advies en onderzoek. 
De meeste onder ons zijn daar allemaal niet zo up-
to-date mee. Ik heb me ook voorgenomen, als dat 
lukt, om nu al filmpjes te beginnen opnemen van 
mezelf om die gewoon online te zetten en dan on 

Het weekend daarna was het wel formele 
lockdown. Dan moet je beginnen. We hebben 
184 studenten overal in België rondlopen, wat 
nu? De eerste piste was om de stageplaatsen 
zelf te laten beslissen wat ze wilden doen met 
de studenten, maar ik vond dat niet kunnen. Ik 
heb toen ook gezegd: “we hebben een 
zorgplicht, wij moeten een alternatief 
voorstellen.” Maar dan, 184 studenten, weten 
waar ze zitten in hun traject, hoeveel uren stage 
ze tegen dan al gedaan hebben, of de 
stageplaatsen bereid zijn om de stage verder te 
faciliteren met telewerk. De stagecoördinator 
heeft een hele analyse doen van wie waarzit en 
heeft stevig werk moeten leveren. Vandaar ook 
dat de communicatie wat langer duurde. 
 
Voor mijn persoonlijke opleidingsonderdelen 
had ik geluk dat ik de meeste lessen al gegeven 
had en dat voor Financial, economical & 
organized crime er gastcolleges waren. Maar 
die konden dan niet doorgaan, dus moest ik 
nieuw lesmateriaal beginnen verzinnen en dat 
was toch een grote brok. En dat is dan wel 
zoiets, men zegt in de pers: “Universiteiten die 
schakelen gemakkelijk over.” Dit klopt echt niet. 
We hebben echt afgezien. 
 
Als we kijken naar onze collega’s in Rotterdam 
van de Erasmusuniversiteit, die gingen normaal 
een gastcollege komen geven. Die persoon 
heeft dat perfect kunnen doen met een filmpje 
en met een PowerPoint. Ik heb haar toen 
gevraagd hoe ze dat heeft gedaan. Ze 
antwoordde dat haar universiteit onmiddellijk in 
de eerste week nieuwe licenties had 
aangekocht. Wij dus niet, waardoor we enkel de 
PowerPoint voice-overs konden gebruiken. 
Daar zaten dan haperingen in, omdat onze 
computer blijkbaar die volumes niet goed pakt. 
Ik heb ook een filmpje proberen opnemen en 
opladen op ufora, dat was te groot en dat ging 
dan niet. Onze universiteit was dus op gebied 
van software en licenties onvoldoende 
voorbereid. 

“Onze universiteit was dus op 
gebied van software en licenties 
onvoldoende voorbereid.” 
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Mijn positieve ervaring is wel dat ik enorm veel tijd 
win. Dit interview bijvoorbeeld is gedaan via 
Microsoft teams in plaats van zoals vroeger in real 
life. Ik kan van een vergadering in Brussel naar 
een andere vergadering gaan zonder rekening te 
moeten houden met de reistijden. Dit is iets dat ik 
echt wel magnifiek tof vind. Wat ik ook wel leuk 
vind is dat ik merk dat studenten ook wel heel vlot 
hun weg zoeken naar die videocalls. Ook als ik 
studenten begeleid met masterproeven, dat is heel 
snel via videocalls. 

“Mijn positieve ervaring is wel dat ik 
enorm veel tijd win.” 

De impact op het onderwijs zelf, nu voor mij kan ik 
nu enkel spreken over vorig academiejaar en dat 
was niet ideaal. We hebben ons plan wel 
getrokken. Ik weet niet wat het nu gaat geven. Ik 
weet ook dat er bij studenten ongerustheid heerst, 
waarbij men zegt van ja kijk bij de ene prof gebeurt 
er enorm veel meer en bij de andere is het puur 
basic. Bij de lesgevers ontstaat er ook wel zo’n 
gevoel dat er enorm veel van ons verwacht wordt. 
We moeten uitmuntend zijn in onderzoek, 
uitmuntend zijn in onderwijs, uitmuntend zijn in 
administratie en management. Deze nieuwe 
situatie zet ons ook aan tot een nieuwe uitdaging 
waar we eigenlijk te weinig rekening mee hadden 
gehouden. Ook omdat het onderzoek gewoon blijft 
doorlopen en daar heeft het ook een impact. Je 
kan geen observaties gaan doen, je kan geen 
experimenten meer gaan doen. Er is een impact 
op je medewerkers ook, mensen die tijdens de 
lockdown op een klein kotje in Gent hebben 
gezeten, die het lastig krijgen. 
 
 
Je merkt dat het heel wat vergt van ons, maar ook 
van de studenten. Die wisselwerking en 
communicatie is er niet altijd. Wat doet de ene en 
wat doet de andere? Het wordt moeilijk om ook die 
verwachtingen wat te managen. 
 

“Je merkt dat het heel wat vergt van 
ons, maar ook van de studenten.” 

 
 
 
 
 
 
 

WAT ZIJN VOLGENS U DE 
BELANGRIJKSTE GEVOLGEN OP 
HET VLAK VAN CRIMINALITEIT 
DOOR CORONA? 

Ik heb daar zelf geen idee van en kan dus enkel 
zeggen wat ik lees. De eenvoudige dingen zijn 
natuurlijk internetfraude/cybercriminaliteit dat 
toeneemt. Dat is ook logisch, mensen zitten 
veel meer achter hun computer. Ook gebeuren 
meer betalingen online, cash is bijna aan het 
verdwijnen. Hiervoor was er ook al een jaar of 
4-5 een toename in het aantal cybercriminele 
activiteiten. Corona is gewoon een facilitator. 
Mensen doen meer betalingen, zitten meer 
achter hun computer, maar doen ook meer 
telewerk. Dus dingen zoals ceo fraude komen 
meer voor. Waarbij een boekhouder die nooit 
de ceo heeft gezien plotseling een mail krijgt 
van de ‘ceo’ en een telefoon dat hij bezig is met 
een belangrijke deal en nu 80 000 euro nodig 
heeft op die rekening, hij moet dat dan 
uitvoeren. We zijn daar gevoeliger voor 
geworden; we zijn absoluut institutioneel niet 
klaar om daarop in te spelen.  

“We zijn daar gevoeliger voor 
geworden; we zijn absoluut 
institutioneel niet klaar om daarop in 
te spelen.” 

Minder gebruiken van cash zorgt ervoor dat het 
moeilijker wordt voor criminele organisaties om 
hun geld wit te wassen. Dat is wel tof. 
Uiteindelijk als we kijken naar de Anti-money 
laundering directors van de Europese Unie 
tegen witwaswetgeving die wij omzetten in 
nationale wetgeving, die zijn wel sterk. De 
banken gaan meer controleren wanner je 500 
euro cash gaat deponeren in een bank. Ze 
gaan dat onderzoeken en vragen beginnen 
stellen. Ze gaan dat doorgeven aan de cel voor 
financiële informatieverwerking. 
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HEEFT U NOG TIPS VOOR DE 
NIEUWE STUDENTEN? 
 
Ik begrijp wel dat wanneer je naar de universiteit 
gaat er een hele nieuwe wereld voor je open gaat. 
Zelf heb ik dat ook meegemaakt. Ik kwam dan wel 
uit het leger, maar sowieso is dat een nieuwe 
wereld die voor je opengaat. Nu gebeurt dit in 
mineur voor hen. Sociale contacten, feestjes etc. 
Maar dat betekent niet dat het compleet 
verdwenen is. Het komt ook ooit wel weer goed. 
 
Ik begrijp ook wel dat het moeilijk is voor de 
nieuwe studenten om in een hele nieuwe 
omgeving, nieuwe vrienden te maken en daar ben 
ik ook bezorgd over. Vooral naar vereenzaming 
toe, naar depressies (ik weet niet of je het zo kan 
noemen, maar wel naar die onzekerheden toe). 
Daarom denk ik ook dat sociale media belangrijk is 
en ook jullie (Lombrosiana) daar een rol in hebben 
om ervoor te zorgen dat mensen ook contact 
houden met elkaar. Jullie kunnen ook een soort 
platform creëren voor de nieuwkomers om hen te 
verwelkomen. Jullie doen dat al, maar vroeger in 
de fysieke omstandigheden was dat relatief 
perfect. Nu moeten jullie meer digitaal gaan en 
zien om op die manier de nieuwkomers op te 
vangen. Wij zullen dat ook doen vanuit de 
universiteit. Maar universiteit is nog altijd iets 
anders dan medestudenten. 

“Ik begrijp ook wel dat het moeilijk is 
voor de nieuwe studenten om in een 
hele nieuwe omgeving nieuwe 
vrienden te maken en daar ben ik ook 
bezorgd over” 

 
Ik denk dat we nu vooral de boodschap moeten 
geven aan de nieuwe eerstejaars dat ze elkaar 
moeten helpen. Spreek met elkaar, organiseer 
fora,… Dan bedoel ik niet van die paniekerige 
facebookfora waarbij je allemaal verkeerde 
informatie met elkaar deelt. Vraag het van de 
eerste keer op het Uforaforum of aan de 
prof/assistent. 
 
 

Ik maak me geen zorgen over studeren an sich. 
Men heeft altijd gezegd on campus leren is nog 
altijd iets anders dan distance learning en dat 
heeft wel een impact. Als ik kijk naar mijn eigen 
carrière, maar ik ben biased, ik ben praktisch 
nooit naar de les geweest. Het lukte mij ook. 
Tot op vandaag kan ik nog altijd op basis van 
kennis die ik vroeger heb opgedaan jullie nog 
altijd overvleugelen met mijn kennis van 20 jaar 
terug. Ik weet dus niet in welke mate men zich 
daarop moet focussen.  

“Men heeft altijd gezegd on campus 
leren is nog altijd iets anders dan 
distance learning en dat heeft wel 
een impact.” 

Ik denk dat we terecht bezorgd zijn. Dat die on 
campus ervaring wegvalt en dat we daar 
moeten proberen tegemoetkomen met onze 
code oranje en geel. Dat we daar qua auditoria 
moeten proberen tegemoet te komen. Maar ik 
denk niet dat het overschat mag worden. 
Iedereen studeert op een andere manier. Dit 
wordt de grote uitdaging, voor de eerstejaars is 
dat altijd zo, en voor iedereen eigenlijk: hoe 
studeer ik het beste? Is het nodig voor mij om 
een discipline aan te houden om naar de lessen 
te gaan? Of kan ik het perfect van thuis uit? 
 
 
Het komt er eigenlijk op aan voor de eerstejaars 
om na te denken van wat kan ik? Wat kan ik 
niet? Je zal misschien denken dat je weet wat 
je kan en niet kan, maar vergeet het maar want 
ik weet het zelf ook nog niet. Het is een 
constant leerproces. Je ondervindt pas 
gaandeweg hoe je het best studeert ook. Focus 
niet te veel op on campus zijn of de nieuwe 
manier. Focus vooral op je welbevinden en op 
wat je moet kennen. Kijk naar de cursussen, 
kijk wat hoofdzaak en bijzaak is en lukt het niet, 
vraag dan hulp. 

“Kijk naar de cursussen, kijk wat 
hoofdzaak en bijzaak is en lukt het 
niet, vraag dan hulp.” 
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Fien Van Craenenbroeck 

Meter/peter: Samuel, Reinoud & Khalil 
 

Waarom heb je je aangesloten bij 
Lombro? 
Omdat dat er echt gewoon bij hoort en 
ik de anderen super graag wil leren 
kennen!! 

 
Naar welke activiteit kijk je het 
meeste uit? 
Gewoon allemaal darling ;) 
 

 

Alice Van Nueten 
 

Meter/peter: Janos, Miguel, Jan 
 
Waarom heb je je aangesloten bij 
Lombro?  
Om nieuwe sociale contacten te maken 
 
Naar welke activiteit kijk je het 
meeste uit? 
Feestjes 
 
 

Nieuwe leden  
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Lore Dejongh 
 

Meter/peter: Nadia, Chayenne  
en Nick  

 
Waarom heb je je aangesloten bij 
Lombro?  
Ik heb mij aangesloten bij Lombro 
omdat ik graag nieuwe mensen wil leren kennen en 
leuke activiteiten wil hebben doorheen het academiejaar 
om naar uit te kijken. 

 
Naar welke activiteit kijk je het meeste uit? 
Feestjeeeeeees, maar eigenlijk in het algemeen wel 
alles :)  

 
Thyra Wouters 

 
Meter/peter: Janos, Miguel & Jan 
(de beste ;)) 
 
Waarom heb je je aangesloten bij 
Lombro? Ik hou van avonturen 
aangaan en leer graag nieuwe 
mensen kennen. Ik sta altijd klaar 
voor fun!! 
 
Naar welke activiteit kijk je het 

meeste uit?  Door corona kijk ik het meest uit om 
iedereen uit Lombro en mijn peters eens in het echt te 
zien en kennis te maken. Daarna natuurlijk alle leuke 
feestjes en samenkomsten   
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Lauren Inghels 
 
Meter/peter: Chayenne, 
Steffi, Merel  
 
Waarom heb je je aangesloten bij 
Lombro? 
Op de monumenten tocht hebben ze 
me eigenlijk overtuigd haha, daar ik 
ook wel wat nieuwe mensen leren 
kennen, dat waren allemaal toffe dus 
ook de kans om ze beter te leren kennen en vrienden te 
makenJ  
 
Naar welke activiteit kijk je het meeste uit? Naar de 
eerste clubavond kijk ik al heel hard uit! Maar heb al iets 
zien passeren van een bal der criminologie? Da lijkt me 
echt mega leuk!  

 

Axelle Mangelschost 
 
Meter/peter: Boris en Nadia 
 
Waarom heb je je aangesloten 
bij Lombro? Leuke manier om 
nieuwe mensen te leren 
kennen.  
 
Naar welke activiteit kijk je 
het meeste uit? Alles zolang er 
maar drank aan te pas komt. 
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Phebe Van den Steen 
 
Meter/peter: Thaïs, Lore V, 
Rune 
 
Waarom heb je je aangesloten bij 
Lombro? 
Ik hou wel van iets avontuurlijk, de 
mensen bij lombro zien er super tof uit. 
Dus ik ben ik zeker dat ik mij ga 
amuseren. 
 
Naar welke activiteit kijk je het 
meeste uit? rougekesavond 
 

Lara Sypré 
 
Meter/peter: Anaïs, Marie & Luka 
 
Waarom heb je je aangesloten bij 
Lombro?  
Het leek mij echt super om bij een 
studentenvereniging te zitten, om die 
ervaring mee te maken en aangezien 
Lombro vooral voor studenten 
criminologie is, vond ik het ideaal om 
hier schacht te worden, zo leer ik ook 
mensen kennen van mijn richting. 
 
Naar welke activiteit kijk je het 
meeste uit? Ik hoop dat we een cantus 
gaan kunnen meemaken!! Dat lijkt mij 
echt een geweldige & unieke ervaring. 
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Maeghan de Jong 

 
Meter/peter: Nadia en Aron  
 
Waarom heb je je aangesloten bij 
Lombro?  
Om nieuwe mensen te leren kennen 
en voor de gezelligheid natuurlijk 
Naar welke activiteit kijk je het 
meeste uit?  
Cantus en de feestjes  
 

 

Dieuwerke De Baerdemacker  
 
Meter/peter: Anaïs, Marie en Luka  
 
Waarom heb je je aangesloten bij Lombro? Om 
nieuwe mensen te leren kennen en onvergetelijke 
avonden te beleven die ik mij hopelijk nog (lang) zal 
herinneren.  
 

Naar welke 
activiteit kijk je 
het meeste uit? 
sowieso de 
cantussen en het 
bierbowlen 
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Corneel Moens 
 
Meter/peter: Bauke, Lies, Lore 
Vdv en Ylja 
 
Waarom heb je je 
aangesloten bij Lombro?  
Na de ontmoeting van het 
praesidium en andere leden 
van Lombrosiana op de 
monumententocht was ik 
meteen verkocht.  
 
Naar welke activiteit kijk je het meeste uit? Elke 
activiteit spreekt mij aan. 
 

 

Marie Dupont 
 
Meter/peter: Aron,  
Nick & Tiffany 
 
Waarom heb je je aangesloten bij Lombro? 
Voornamelijk om nieuwe mensen te leren kennen, 
hopelijk vrienden voor het leven en mij hopelijk ook rot te 
amuseren op de 
activiteiten.  
 
Naar welke activiteit 
kijk je het meeste 
uit? feestjes  
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Zora Daems 
 
Meter/peter: Miguel, Jan en Janos 
 
Waarom heb je je 
aangesloten bij Lombro? Het 
zijn allemaal toffe mensen en 
het is een goede manier om 
nieuwe vrienden te maken. Zo’n 
lintje is gewoon tof om te 
hebben.  
 
Naar welke activiteit kijk je 
het meeste uit? Ik ben wel 
eens benieuwd naar 
bierbowling, hoewel ik bijna 
geen enkel bier lust, so that 
should be fun!! 
 

Amy Therry 
 
Meter/peter: Jenne, Aron & Samuël 
 
Waarom heb je je 
aangesloten bij Lombro? 
Om nieuwe mensen te 
leren kennen en hechte 
vriendschappen op te 
bouwen. 
 
Naar welke activiteit kijk 
je het meeste uit? De 
bierbowling en feestjes (wanneer dit terug mogelijk is) 😊   
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Mirthe Van Landschoot 
 
Meter/peter: Stijn, Rune en Jody 
 
Waarom heb je je aangesloten bij 
Lombro? Om mensen te leren 
kennen en keihard te feesten 😊 
 
Naar welke activiteit kijk je het 
meeste uit? eigenlijk alles maar vooral de cantussen 😊 
 

 

Maartje Tiels 
 
Meter/peter: Elena, Jordy en Stijn 
 
Waarom heb je je aangesloten bij Lombro? 
Ik had van in het begin al gehoord van anderen dat 
Lombrosiana een hele leuke studentenvereniging is. Ook 
vind ik het in het algemeen een leuk idee om met 
allemaal mensen van je richting samen te komen om 
leuke activiteiten te doen, zo leer je ook automatisch 
nieuwe mensen kennen!  

 
Naar welke activiteit kijk je 
het meeste uit? Alle activiteiten 
lijken mij heel leuk maar ben 
wel het meest benieuwd naar 
de bierbowling, dat kan niet 
anders dan leuk zijn! 
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Océane Seghers 
 
Meter/peter: Vincenzo, 
Reinoud en Thibaut  
 
Waarom heb je je 
aangesloten bij 
Lombro?  Nieuwe 
mensen leren kennen en 
die ene avond met het 
welkomsvat zag 
iedereen er wel tof uit :)   
 
Naar welke activiteit kijk je het meeste uit? 
Cantussen, sportactiviteiten 
 

Kimberly Willems 
 
Meter/peter: Jody, Rune, Stijn en Zippy  
 
Waarom heb je je 
aangesloten bij Lombro? Ik 
heb mij aangesloten bij Lombro 
omdat ik nieuwe mensen wou 
leren kennen, leuke activiteiten 
meemaken en het zag er me 
een wijze bende uit, wat ik nu 
kan bevestigen. 
 
Naar welke activiteit kijk je 
het meeste uit? de gekke 
feestjes natuurlijk! 
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Lot Schutter 

Meter/peter: Jordy, Elena en 
Stijn 

Waarom heb je je aangesloten 
bij Lombro? Op de infodag van 
de studie heb ik voor het eerst 
gehoord van Lombro. Ik hoorde 
alleen maar enthousiaste 
verhalen toen ik een beetje rond vroeg. Daardoor had ik 
besloten mee te doen met de 
monumenten/kroegentocht. En toen was ik helemaal 
verkocht! Het lijkt mij de leukste vereniging om andere 
studenten te leren kennen.  

Naar welke activiteit kijk je het meeste uit? Alles lijkt 
mij eigenlijk heel erg leuk maar ik kijk vooral uit naar de 
feestjes en cantussen. Over cantussen doen goede 
verhalen de ronde en die wil ik dus vooral niet missen. 
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Mette Pauwels 

Meter/peter: Jordy, Stijn en Samuël 

Waarom heb je je aangesloten bij 
Lombro? Het leek me wel nice, ook 
voor mensen te leren kennen enz. 

Naar welke activiteit kijk je het 
meeste uit? Het lijkt me allemaal wel 
wijs (: 

 

Robin Elias 

Meter/peter: Marie-laure, Jelle en Liese 

Waarom heb je je aangesloten bij Lombro? Heel 
random uitgenodigd door Arne Masschelein. Ook wou ik 
nog genieten van een jaar als schacht waardoor de 
keuze snel gemaakt was. 

Naar welke activiteit 
kijk je het meeste uit? 
Eender welke waarbij 
we allemaal terug 
samen kunnen komen 
en goe scheef gaan!!! 
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Jessica ’t Lam 

Meter/peter: Jenne, Helena en Silke 

Waarom heb je je aangesloten bij 
Lombro? Voor de activiteiten 

Naar welke activiteit kijk je het 
meeste uit? Bierbowling 

 

Ellen De Bruecker 

Meter/peter: Thaïs, Lore en 
Rune 

Waarom heb je je 
aangesloten bij Lombro? Om 
nieuwe mensen te leren kennen 
en toffe activiteiten mee te 
maken  

Naar welke activiteit kijk je 
het meeste uit? Alles!! 
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Nina Hoybergs 

Meter/peter: Louise, Nina, 
Jade 

Waarom heb je je 
aangesloten bij Lombro? 
Om nieuwe mensen te 
leren kennen en toffe 
activiteiten te doen (+ ik werd lichtjes aangemoedigd 
door Jenne). 

Naar welke activiteit kijk je het meeste uit? 
Sportactiviteiten  

 

Linde Schelles 

Meter/peter:  Aron en Boris  

Waarom heb je je aangesloten bij Lombro? Om 
nieuwe mensen te 
leren kennen en toffe 
momenten te beleven!!  

Naar welke activiteit 
kijk je het meeste 
uit? Rougekesavond, 
cantus en feestjes 
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Jo Hoste 

Meter/peter:  Jelle, Liese en 
Marie-Laure 

Waarom heb je je 
aangesloten bij Lombro? 
Voor de samenvattingen en 
natuurlijk ook de leuke sfeer 

Naar welke activiteit kijk je 
het meeste uit? De 
activiteiten int algemeen. 

 

Clara Van Casteren 

Meter/peter: Jelle, Liese en Marie-Laure 

Waarom heb je je aangesloten bij Lombro? Door 
corona is het heel moeilijk om nieuwe mensen te leren 
kennen dus dacht ik dat het wel een goed idee zou zijn 

om mij aan te sluiten bij 
lombro. 

Naar welke activiteit kijk je 
het meeste uit? feestjes, 
maar ja "#$ 
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Amelie van der Kraan 

Meter/peter: Vini, Thibaut, Khalil, 
Reinoud 

Waarom heb je je aangesloten 
bij Lombro? Ik wil nieuwe 
vrienden en plezier maken 

Naar welke activiteit kijk je het 
meeste uit? Alles!! Zolang het 
maar gezellig is, maar als ik echt moet kiezen dan de 
feestjes 

 

Amber Bosmans 

Meter/peter: Tijl, Marie en Brad  

Waarom heb je je aangesloten 
bij Lombro? 

Vooral om nieuwe mensen te leren 
kennen, sociaal contact + de 
evenementen.  

Naar welke activiteit kijk je het 
meeste uit? Eigenlijk alles, maar 
vooral de feestjes!! 
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Camille Goeman 

Meter/peter: Khalil, Luka en Reinoud 

Waarom heb je je aangesloten bij 
Lombro? Omdat men zus erbij zit en 
ze heeft veel goeie dingen over 
Lombro gezegd en nadat ik eens 
naar den Amber ben gegaan wask helemaal verkocht 
omdat echt wel toffe mensen zijn! 

Naar welke activiteit kijk je het meeste uit? Cantus, 
bierbowling en natuurlijk veel feestjesss  

 

Janne Martelez 

Meter/peter: Thaïs, Steffi en Lore  

Waarom heb je je aangesloten bij Lombro? Om 
mensen te leren kennen 
en de feestjes en 
activiteiten !!!!! 

Naar welke activiteit 
kijk je het meeste uit:  
feestjes en baravonden !! 
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Mariëlle van der Stel 

Meter/peter: Nadia en Boris 

Waarom heb je je bij lombro 
aangesloten? 

Ik kom uit Nederland en vond het vrij 
spannend om naar Gent te komen, 
alles was nieuw voor mij natuurlijk. 
Toen ik hoorde over de vereniging 
Lombrosiana leek het mij een hele 
leuke manier om mensen te leren 
kennen en een beetje te integreren. 
Na de monumententocht was ik 
overtuigd, iedereen was heel aardig en ik voelde me 
gelijk welkom! 

Naar welke activiteit kijk je het meest uit? Ik heb veel 
goede verhalen gehoord over de feesten die gegeven 
worden. Dus daar kijk ik enorm naar uit, hopelijk kan het 
snel weer! 
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Emanuele Carletto 

Waarom heb je je aangesloten bij 
Lombro?  Omdat ik nieuwe 
vrienden wil maken en mijn horizon 
verbreden. 

Naar welke activiteit kijk je het 
meeste uit? Cocktail en shotjes 
avond. Bierbowling. En zoveel 
meer… 

 

Zillah ten Berge 

Waarom heb je je aangesloten bij 
Lombro? Ik wil graag nieuwe 
mensen leren kennen en lekker 
bezig zijn met activiteiten. Ik hoor 
alleen maar positieve verhalen dus 
dat heeft ook invloed gehad in mijn 
keuze om in te schrijven.  

Naar welke activiteit kijk je het 
meeste uit? de kringavonden! Maar uiteraard ben ik 
hopelijk overal van de partij 😉  
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Aangezien het momenteel nog moeilijker is om te daten 
hebben we (dankzij onze schachten) voor jullie een 
aantal openingszinnen verzameld die jullie misschien 
een handje helpen in deze eenzame tijden.  

 

  

Openingszinnen   
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Tips  
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Receptje  
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Stamcafés 

Blandijnberg 3,  
9000 Gent  

 

 

 

 

Overpoortstraat 17,  
9000 gent  
 

Blandijnberg 3,  
9000 Gent  

 

 

Onze stamcafés zijn eveneens sponsors.  
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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 (sex on the floor!), 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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