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V O O R W O O R D
Beste commilito, clublid en kersvers
student
We vliegen er terug in! Het jaar is
begonnen en wij ook.
Tussen al je papier, je frustraties en
lectoren door is er een sprankeltje
hoop. De brenger van geluk, het
medium van gezelligheid zelve.
Een Anaboolken schuilt tussen je
cursus.
Ontspan, lees en kom alles te weten
van Anabolica. Ongekende insiders
die een instant gespreksopener
worden in 't Kofschip. Pagina's vol
om toch die ene les onderwijskunde
te overleven.
Geniet ervan, net zoveel als de activiteiten die we in petto hebben
om jouw jaar net iets beter te maken en je sociale vaardigheden te
verruimen.
Prosit!
Dylan Vandevoorde
Secretaris 2015 - 2016
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HET PRAESIDIUM
Anabolica
heeft een
nieuw
praesidium.
Daarom
stellen we
ons hier
even kort
voor.
Maar eerst
"wat is een
praesidium
eigenlijk?"
We leggen
het snel uit.
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Onze studentenvereniging
heeft een leiding nodig. Dit
noemen we een praesidium.
Ieder jaar kort voor de
blokperiode van het
tweede semester
vind onze kiescantus
plaats. Commilitones,
pro praesidia en prosenioren komen af
om hun stem uit te
brengen. Enkele uren
later kan een kersvers
praesidium de deur
uitstappen. Dat kersvers
praesidium, dat zijn wij.
Het praesidium wordt bezet
door enkele functies

die elk hun specifiek doel
hebben. Los daarvan werkt
iedereen samen om alles
in goede banen te leiden.
Hopelijk kunnen we jou
overtuigen om een
stap in onze richting
te zetten. Vrees niet,
we bijten niet. Ook
wij stonden ooit in jouw
schoenen. Het enige
dat kan gebeuren is op
korte termijn nieuwe
vrienden en een gezonde
portie plezier erbij hebben.
Om die stap iets vlotter te
laten verlopen, stellen we
ons even snel aan je voor.

Dag lieve Anabolicanen,
Ik ben Anna en dit jaar heb ik de eer om Praeses
te zijn van Anabolica.
Ik ben 20 jaar en woon in Gent. Ik studeer de
lerarenopleiding secundair onderwijs met als
onderwijsvakken Project Algemene Vakken
en Niet-Confessionele Zedenleer. Ik zit deels
in mijn tweede en derde jaar omdat ik in mijn
eerste jaar voor een paar vakken ben blijven
hangen.

PRAESES
ANNA VAN DEN DRIESSCHE

Je kan mij dus ook altijd terugvinden op de
Ledeganck en je mag me altijd lastigvallen met vragen of gewoon eens langskomen
om een babbeltje te slaan. Omdat ik ook in Gent woon mag je mij altijd vragen of
sturen om mee een pint te gaan drinken, daar zeg ik zeker geen nee tegen.
Vorig jaar was mijn eerste jaar in een studentenvereniging en direct ook het jaar
dat ik verkozen werd. Hierdoor ben ik op bepaalde vlakken wat minder ervaren dan
andere (oudere) leden. Gelukkig heb ik een sterk praesidium dat mij hierbij helpt.
Mijn functie houdt in dat ik de leiding in handen neem en zorg dat alles tijdig
georganiseerd en geregeld raakt. Ik ben ook het gezicht van Anabolica en daarom
zal je mij op alle activiteiten wel eens tegenkomen. Mijn vriend Laurens zit dit jaar
ook in het praesidium, hij staat verantwoordelijk voor alle sportactiviteiten en zal
dus ook vaak terug te vinden zijn in 't Kofschip.
In m'n vrije tijd neem ik foto’s, kijk ik graag films en series, ga ik graag uit in 't
Kofschip en van af en toe eens wat sporten heb ik ook geen schrik. Daarnaast ben ik
ook een Buffalo fan dus kom je mij misschien wel eens tegen in de Ghelamco arena.
Ik ben er nu al van overtuigd dat dit academiejaar fantastisch gaat worden. Vooral
ook omdat Anabolica 20 jaar bestaat en ik super blij ben met de kalender die we
samen hebben kunnen stellen.
De nieuwe leden wil ik zeker aanmoedigen om de eerste stap te zetten en gewoon
eens af te komen naar een van onze activiteiten. Dit heb ik ook gedaan en ik heb er
nog steeds geen spijt van. Neem desnoods vrienden of vriendinnen mee als je niet
helemaal alleen durft. Ook mensen die geen lerarenopleiding volgen in de HoGent
zijn bij Anabolica 100% welkom.
We gaan er een spetterend lustrumjaar van maken dus veel afkomen is de
boodschap!
Tot in ’t Kofschip!
Jullie Praeses, Anna.
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Goeiedag!
Ik ben dus de onverstaanbare, West-Vlaamse,
vice-praeses van deze club. Ik kom net als onze
zedenmeester uit het verre Oostende. Sinds dit
jaar woon ik met onze zedenmeester ook samen
in Gent, aan station Dampoort.

VICE-PRAESES
JENS VERBURGH

Als vice-praeses ben ik de rechterhand van de
praeses. Ik sta haar bij waar nodig en steun
haar ten alle tijde. Het werk dat ik doe neemt
voornamelijk plaats achter de schermen, waar ik
de rest van het praesidium ondersteun.

Je kunt me dagdagelijks in de Overpoortstraat tegen het lijf lopen, op een van
de vele en natuurlijk sfeervolle activiteiten van Anabolica of in één van de
vele cafés waar ik DJ van dienst ben. Eén van deze cafés waar ik speel is ons
geliefde clubcafé, 't Kofschip! Daarnaast studeer ik m'n bedrijfsbeheer nog verder.
Drie jaar geleden heb ik mij bij Anabolica aangesloten en hiervan heb ik nog geen
seconde spijt van gehad. Buiten mijn West-Vlaams accent ben ik altijd beschikbaar voor
een onverstaanbaar gesprek, diepzinnig of vol zever!
Ik kijk ernaar uit jouw te zien in 't Kofschip! See you there!
Hey allemaal!

PENNINGMEESTER
LIES VAN DEN EYNDE

Ik ben Lies en ik ben de penningmeester. Dat
ben ik dit jaar al voor de tweede keer. Penning
houdt in dat ik geld kom rondhalen in ruil voor
een superleuke activiteit. Je herkent me dan ook
vaak aan de kassa die ik bij heb. Daarnaast zorg
ik voor alle aankopen en voor de boekhouding.
Maar meestal val ik de mensen niet lastig met
die saaie dingen!
Ikzelf ben 22 jaar en ik kom uit Aalst. Ik zal dit
jaar mijn vierde jaar op kot zitten en ik ken dus
al heel wat plaatsjes in Gent.

Ik ben bij Anabolica beland dankzij de Ledeganck. Ik heb er drie jaar lang de
opleiding secundair onderwijs Nederlands en Engels gevolgd. Voel je vrij om te
vragen naar samenvattingen of hulp bij taken!
School is natuurlijk niet alles als student en dus spendeer ik wel wat avonden in de
Overpoort. ’t Kofschip is hét café voor al onze activiteiten maar ook op de avonden
dat we gewoon zin hebben in een feestje! Kom zeker eens kijken en hopelijk tot op
een van onze activiteiten!
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Hallo
Ik ben Dylan. Ik woon in het charmante Ieper en
spreek er de lokale taal. Hoewel ik West-Vlaming
ben onderneem ik een poging me verstaanbaar
te maken, feedback is altijd welkom.
Dit jaar ben ik weer secretaris en mag ik me
dus terug inzetten achter de schermen van
Anabolica. Tussen de verslagen door werken het
praesidium en ik aan dit boekje, het Anaboolken
(toch wel een kleine trots van iedere secretaris).

SECRETARIS
DYLAN VANDEVOORDE

Verder studeer ik grafische mediavormgeving.
Helaas niet in Gent maar dat houdt me niet tegen om er toch vaak bij te zijn. Hoe ben
ik dan bij Anabolica terecht gekomen? Wel, drie jaar geleden begon ik m'n opleiding
aan de HoGent, BOSO PO-PKV, maar na twee jaar heb ik het toch moeten opgeven.
Maar als je vragen hebt over PO of PKV, dan kun je altijd bij me terecht.
Drie jaar geleden had ik het geluk dat enkele klasgenoten en ik hun kans waagden
om deel te nemen aan de doop. Het was het goed waard. Tegen de verhalen in bleek
deze doop een stevige teambuilding te zijn. Dus laat je niet misleiden maar kom toch
eens kennis maken met de club van de lerarenopleiding. Tot dan!
Halloww iedereen
Ik ben Betty, jullie schachtentemmer dit jaar.
Ik ben 20 jaar en kom uit Lede (Da's naast
Aalst).
Mij zullen jullie dit jaar wel regelmatig
tegenkomen in de Ledeganck aangezien ik hier
studeer. Ik volg de lerarenopleiding secundair
met vakkencombinatie Engels en Zedenleer.
Als je me tegenkomt kunnen we samen
bijkletsen over alle leuke series die ik kijk.

SCHACHTENTEMMER
ELISABETH VAN HOORDE

Ook als je vragen ofzo hebt, kun je me altijd komen zoeken.
Als schachtentemmer sta ik in voor de leuke doop dit jaar (muahahahaha). Ook bij
andere activiteiten zal ik meestal aanwezig zijn en op cantussen hou ik de schachten
onder bedwang.
Wanneer ik niet bezig ben met blokken *kuch-kuch of met Anabolica, dan ben ik aan
het werk of aan het feesten.
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Dag beste lezer van mijn korte levensverhaal
omtrent Anabolica. Mijn naam is Billy D'hondt
en ik ben Zedenmeester van Anabolica.
Iedereen kan mij altijd terug vinden in de
Overpoort klaar om te feesten. Hier volgt even
mijn Anabolicaanse geschiedenis.
Vorig academiejaar was ik op zoek naar een
studentenclub die mij zou bevallen. Ik vond
steeds weer niets naar mijn zin. Tot onze viceZEDENMEESTER
praeses mij overtuigde om me bij Anabolica aan
BILLY D'HONDT
te sluiten. Hij sprak steeds vol lof over Anabolica.
Hierdoor moest ik weten wat er zich daar
afspeelde. Na enkele weken ontdekte waren cantussen, niet te beschrijven. Mensen
die samen komen om te zingen en een glas te drinken. Mijn eerste ervaringen waren
zalig. Hoewel ik misschien maar 'een domme schacht' was, constant bier moest
uitschenken en gehoorzamen, heb ik me toch kostelijk geamuseerd.
Na een tijd op te trekken met m'n vrienden van Anabolica, leerde ik nog meer
nieuwe mensen kennen. Dankzij Anabolica ben ik me gaan thuisvoelen in Gent.
Voor iedereen die het lezen nog niet beu is, volgt hier mijn wijze raad. "als je student
bent en je hebt zin om alles uit Gent te halen, kom af naar Anabolica!"
Hey!
Ik ben Tim en dit jaar ben ik de cantor van dienst!
Op een cantus vinden jullie mij terug naast onze
lieftallige praeses waar ik de liederen voorzing.
Verder ben ik ook verantwoordelijk voor het
aanleren van nieuwe liederen aan de leden.

CANTOR
TIM BOGAERT

Ook ben ik leerkracht lager onderwijs in spe
op de Ledeganck waar mijn zangkunsten wat
bijgeschaafd worden. Het lijkt erop dat na vijf
jaartjes studeren ik die studentenkriebels nog
niet kwijt ben, dus Gent zal niet snel van mij af
zijn.

Verder ben ik vaak met muziek bezig, dood ik tijd met mijn papiervouwkunsten
en spendeer ik veel tijd in het maken en binnenspelen van eten. Vooral pasta …
mmmmm pasta …
Mijn serielijstje: Game of Thrones, Vikings, Black Sails, Better Call Saul, The
Walking Dead en Boardwalk Empire.
Net als vele andere Anabolicaantjes ben ik vaak in ’t Kofschip dus als je zin hebt om
een babbeltje te slaan met een koud pintje in de hand, aarzel niet!
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Yoo Anabolicanen,
Ik ben Laurens Temmerman en dit jaar verkozen
tot sport van Anabolica. Ik ben verantwoordelijk
voor het organiseren van de sportactiviteiten om
al onze ‘bierbuiken’ weg te werken en om een
betere band te creëren aan de hand van enkele
teambuildingsactiviteiten.
Ik woon in Schellebelle en heb sinds kort een
SPORT
kot op het St.-Pietersplein. Ik studeer industriëel
ingenieur aan de UGent. Naast al het blokken
LAURENS TEMMERMAN
heb ik tal van sporten beoefend. Die ervaring zal
ik nuttig gebruiken om zorgvuldig onvergetelijke
sportactiviteiten te plannen. Ook ben ik een Buffalo fan dus kan je mij en de praeses
regelmatig terugvinden in de Ghelamco Arena waar we de beste ploeg van het land
aanmoedigen. Naast al het sporten, blokken en bier drinken ben ik ook een grote
serie- en filmliefhebber. In m'n 21 levensjaren minstens voor ieder jaar een serie
bekeken waarvan de genres sterk uiteenlopend zijn.
Samen met mijn vriendin (Anna) en de rest van het praesidium hoop ik veel nieuwe
leden te mogen verwelkomen die samen met ons van het twintigjarig bestaan van de
club een onvergetelijk jaar maken. Hopelijk tot snel!
Heykes!
Ik ben Niels, ne rossekop (Ed Sheeran of
vuurtoren zijn me beide bekend, be original!) die
leerkracht lager onderwijs studeert. Dat houdt in
dat je me altijd om hulp mag vragen als het nodig
is (behalve voor wiskunde en Frans). Ik acteer
graag en doe mee aan musicals (zeker komen
kijken! :D) dus zingen kan er ook bij, vooral als
het Disney is! Gamen doe ik ook, vooral RPG op
CULTUUR
Xbox en Playstation. Kom gerust eens langs op
NIELS VLEESCHOUWER
m’n kot (als ik er ben) om mee te spelen and have
some awesome adventures! NIET dubbelzinnig.
Ik ben meestal te vinden op de Ledeganck als ik geen stages heb en in ’t Kofschip.
Dit fantastische jaar ben ik jullie cultuur en zal ik jullie dus activiteiten
bezorgen die supermegademax zijn en cultureel getint. Activiteiten zoals
filmavonden, stadsspelen of kroegentochten, … staan jullie dus al zeker te
wachten! Ik organiseer het liefst dingen die jullie leuk vinden dus kom naar
mij met jullie ideeën, tips, interessante plaatsjes,… is allemaal super welkom!
Aahja en ik ben gay, srry ladies ;) NIELS OUT
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Twee jaar geleden liet ik mij met een bang hartje
dopen bij Anabolica, alleen de slechte verhalen
doen natuurlijk de ronde. Van gewonden tot
doden bij een doop, ik heb het allemaal gehoord.
Na de doop besefte ik dat ik een goede keuze
had gemaakt en ik maakte er veel nieuwe
vrienden.

FEEST
TAHNEE NAESEN

Twee jaar en veel vrienden verder zit ik in het
praesidium als feest. Ik sta dus vooral in voor
het organiseren van de feestjes van Anabolica.
Kom allemaal zeker af want het gaat super leuk
worden!

Ik luister vaak naar de naam Tahnee, maar soms heb ik geen zin om te luisteren.
Tijdens de week doe ik een poging om mijn diploma in communicatiemanagement
te halen en ’s avonds durf ik wel eens af te zakken naar de Overpoort. Jullie mogen
mij dus zeker altijd lastig vallen om samen te feesten, maar opgelet: eens ik in mijn
bed lig kom ik er niet meer uit. Punt aan de lijn.
Voor een stukje taart mag iedereen mij wakker bellen, daar zal ik nooit nee tegen
zeggen!
Hallo liefste Anaboolken lezers!
Mijn naam is Lotte en ik ben dus jullie P.R. voor
dit jaar. Ik studeer Beeldende Vormgeving aan
het Sint Lucas en hoop van mijn passie grafisch
ontwerp dus ook mijn beroep te maken.

PUBLIC RELATIONS
LOTTE VAN DER STRAETEN

Als P.R. sta ik in voor alle communicatie in
onze suppertoffe club. Ik houd dus alle leden
en vaak ook niet-leden op de hoogte van al onze
activiteiten. Dit voornamelijk via Facebook maar
ook via niet-sociale media zoals posters en flyers
die ik met veel liefde ontwerp. Ook houd ik onze
website zo up to date mogelijk.

Nieuw dit jaar zijn onze snapchataccount AnabolicaGent, die ik samen met het hele
praesisium zo leuk mogelijk maak voor diegenen die er niet altijd bij kunnen zijn
en onze nieuwsbrief, waarin al onze activiteiten en nieuwtjes van onze club komen
te staan, die ik samen met Dylan onze secretaris zal opmaken en rondsturen naar
iedereen die dit wenst.
Ik kijk dan ook enorm uit naar het komende jaar!
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jaar door te komen. Voor elk
wat wils! Met een hechte
vriendengroep erbovenop, dat
kunnen we je garanderen.

Wel, hopelijk had je al
begrepen dat het hier gaat
om een studentenvereniging.
Wij zijn de vereniging van
de lerarenopleiding van de
HoGent. Dat gaat natuurlijk
heel breed, studenten kleuter-,
lager en secundair onderwijs
zijn welkom bij ons.

Het praesidium (die mannen
op de vorige pagina’s en te
herkennen aan een breed lint
om hun schouder) is altijd wel
te vinden op de Ledeganck.
Spreek ons dus aan voor meer
informatie, of gewoon voor een
toffe babbel. Wij gaan je telkens
weer kunnen vertellen welke
superleuke activiteit we die
maandag- of woensdagavond
gepland hebben.

Het grote voordeel zie je
misschien al: er is altijd wel
iemand te vinden die ooit exact
dezelfde keuze heeft gemaakt
als jij. Dat is exact waarvoor
een studentenvereniging dient.
Wij waren allemaal op zoek
naar net datgene wat onze
studententijd een meerwaarde
zou geven. Dat kunnen onze
feestjes, cantussen, sport- en
cultuuractiviteiten of gewoon
gezellige clubavonden zijn.
Misschien kunnen we jou
wel helpen met wat super
goede samenvattingen en
lesvoorbereidingen om het

’s Avonds zijn al onze
activiteiten (met uitzondering
cantussen) open voor iedereen
die mee wil doen. Altijd al
eens willen gaan lasertaggen,
een kroegentocht doen of je
kansen willen wagen aan het
rad van fortuin? Check dan
onze kalender of volg ons op
Facebook want die activiteiten
komen eraan!
Anabolica is dus ook jouw
studentenvereniging.
Het is ondertussen twintig jaar
geleden dat wij werden
opgericht vanuit de
richting LO. Dus wij
hebben dit jaar iets te
vieren! Vier je graag
mee? Toch nog een
beetje verlegen? Neem
zeker je vrienden mee!
Want je merkt het al,
bij ons is iedereen
welkom, leraar of niet.

ANABOLICA?

I

k hoor jullie al denken: nu
zit ik al op pagina 11 en heb
ik nog steeds geen idee wat
Anabolica nu eigenlijk is.

Nog steeds
geen idee
wie of wat
Anabolica
is?
Het is meer
dan enkel
op café
zitten en
een lint
over je
schouder
dragen.
Zo getuigt
Lies, onze
penningmeester
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SOCIALE MEDIA
Dit jaar
zetten we
ons meer in
op sociale
media.
Voeg ons
toe op
Snapchat
en
Facebook.
Mis niets,
maar kom
voor de
zekerheid
toch maar
af.
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Voeg ons toe op
Snapchat via
"anabolicagent" of
via de snapcode
hiernaast en volg
onze gekke avonturen
doorheen de gangen
van de Ledeganck, de
Overpoort, het fameuze
't Kofschip, onze
plezierige cantussen
en nog zo veel andere
gekke avonturen
met Anabolica.

Vanaf dit jaar sturen
we ook maandelijks
een nieuwsbrief
aan onze leden. Zo
kunnen we iedereen
op de hoogte houden
van aankomende
activiteiten die ze zeker
niet mogen missen.

Voeg ons ook toe op Facebook om alle onze activiteiten, feestjes
en updates op je tijdlijn
voorbij te zien komen.
Zie er die ene foto terug
van de fijne avond in
't Kofschip of de te
gekke gezichten tijdens
het paintballen in het
Citadelpark. Kortom elke
reden is een goede reden
om ons te liken op Facebook.

Ons trotse clubcafé, de plek waar er altijd een fris
getapte pint op je staat te wachten.
Met Anabolica kun je er gratis pintjes drinken.
Kom gerust eens met ons mee naar een clubavond.

DE DOOP
Menig
verhalen
doen de
ronde over
studentendopen.
Daarom
hebben wij
Elisabeth
om jou het
tegendeel te
bewijzen.
Vuil word je
wel maar er
komt zoveel
meer leuks
aan te pas.
Het
voordeel
van de
twijfel
is hier
correct te
gebruiken.
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H

et is tijd om jullie voor
eens en altijd gerust te
stellen (althans voor
dit jaar), want geef toe, de
verhalen die je allemaal
wel niet hoort over een
studentendoop
zijn
angstaanjagend.
Hier bij Anabolica hoef
je niet direct schrik te
hebben.
Iedereen
die
bij ons een doop heeft
meegemaakt, heeft het
overleefd en kijkt er nog
heel gelukkig naar terug.
"Maar hoe zit dat
dan in elkaar zo
een doop?" Hoor ik
jullie denken, wel
dat zal ik jullie eens
vertellen.
Bij Anabolica is een
doop te vergelijken
met een doop in
de Scouts, Chiro
of KSA. Je zal
deels afzien, maar
deels zul je je ook
amuseren. Het is
niet de bedoeling
dat je dingen doet
waar je totaal niet
mee akkoord gaat,
we
dwingen
je
tot niets. Tevens
hebben we in Gent
het
doopdecreet
dat ook Anabolica
heeft ondertekent en
naleefd..

Neem het gerust eens
door, je zult ontdekken
wat voor viezigheid uit
de verhalen er al lang
niet meer toegestaan is.
Zelfs een doop in een
jeugdbeweging kan er
nog véél smeriger aan
toe gaan dan de onze,
vraag het gerust na bij
onze leden.
De doop zorgt er ook
voor dat je vlot een band
smeedt met de anderen.
Want geef toe, samen
afzien brengt mensen
dichter bij elkaar.
Ook is de doop een
goed begin van het
studentenleven.
Vriendschappen,
herinneringen en nog
zoveel meer worden
gecreëerd. Elke week
kun je zeker tweemaal
met ons afspreken om
samen iets te gaan drinken
op onze clubavonden en
activiteiten van Anabolica.
Wanneer de doop afgelopen
is, wordt je voorzien van
een meter en/of peter. Deze
personen zullen altijd voor
je klaar staan. Ze zullen je
helpen in het clubleven om
je het reilen en zeilen uit te
leggen. Je zult de herkomst
van onze club en van het
clubleven leren kennen, wie
ons voorging en wat alles
betekent.

Dit wil niet zeggen dat we een of andere
in-de-nacht-overlevende sekte zijn. We zijn
een gezellige groep mensen, een familie
als het ware, die samenkomen en al
twintig jaar een traditie in stand houden.

Na de doop ben je er nog niet volledig
vanaf. Er volgt op het eind van het jaar nog
een heus teambuildingsweekend die we
ontgroening noemen, maar daar vertel ik
jullie later wel meer over.

Wanneer de doop afgelopen is, begint het
nog maar net. Het studentenleven start
hier. Nu kun je de kleuren van Anabolica
met trots dragen en ons, samen met
andere clubleden, vertegenwoordigen op
cantussen. Geloof me, een cantus is echt
zalig.

Hopelijk zijn jullie al wat geruster gesteld
en hoop ik jullie ook allemaal te kunnen
verwelkomen op onze activiteiten en doop
van Anabolica.
meer info:
schachtentemmer@anabolicagent.be
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Onze tweede vaste stek, en de Met Anabolica kun je er gratis
goedkoopste halve liters
pintjes drinken. Kom gerust
van de gehele Overpoort
eens met ons mee naar een
vind je hier.
clubavond.

Overpoort Bowl is open
tijdens de schooldagen

vanaf 10 uur. Tijdens niet-

schooldagen vanaf 14 uur
tot in de vroege uurtjes
Overpoort Bowl

Overpoortstraat 38
9000 Gent

Tel. 092 24 24 18

info@overpoortbowl.be
overpoortbowl.be

November

Ma 21		Meet & Greet

Ma 02		Clubavond

Wo 23		Student Kick-Off

Wo 04		Filmavond

Ma 28		Openingsfuif
Wo 30		Caféspelenavond

Ma 09		Clubavond
Di 10		Sleepovercantus
Ma 16		Rad van Fortuin

Oktober
Ma 05		Capture the Flag
Wo 07		Introductiecantus

Wo 18		Karaoke
Ma 23		Clubavond
Wo 25		Zwemmen
Ma 30		Clubavond

Ma 12		Clubavond
Wo 14		Jeneverbaseball
Ma 19		Doop + Doopcantus

December
Wo 02		Kofcantus

Wo 21		Peter & Meteravond

Ma 07		Quiz

Ma 26		Kroegentocht

Ma 14		Schaatsen

Wo 28		Clubavond

Wo 16		Marinefuif

KALENDER SEMESTER 1

September

Wat hebben
we dit
semester
voor je in
petto?
Je komt
het hier te
weten.
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CANTOR HABES
Vers uit de
codex en
heet van
de naald.
Enkele
liederen
voor jou,
uitgekozen
door onze
cantor.
Het woord
gaat naar
Tim.
Cantor
habes!
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Teergeliefde lezer, met trots neem ik “Cantor Habes” over van
mijn voorganger Niels. Hier zal ik wat meer vertellen over
enkele liederen die we o zo graag zingen op de cantus.
Io Vivat (codex: pagina 37)

H

et Io vivat, een lied dat
iedere student heilig is
en we dus ongetwijfeld
van buiten horen te kennen.
We zingen het daarom
rechtstaand, met het hand
op het hart, bij aanvang
van de cantus (strofes één,
drie en zes), alsook bij
het binnenkomen van een
praeses of pro-senior (enkel
de eerste strofe).
Het lied is ontstaan ergens

tussen 1795 en 1801 in
Leiden, een Nederlandse
stad tussen Den Haag en
Amsterdam. In de loop van
de 19de eeuw is het lied
ingeburgerd geraakt in vele
andere studentensteden.
Omdat, door de Latijnse tekst,
nieuwe schachten zitten te
sukkelen met de woorden en
vele commilitones niet eens
weten wat ze zingen, een
toelichting op het Io Vivat:

1. Io vivat! Io vivat!
Nostrorum sanitas!
Hoc est amoris poculum,
Doloris est antidotum.
Io vivat! Io vivat!
Nostrorum sanitas!

1. Hoera, zij leve lang! (bis)
De gezondheid van ons ieder!
Dit is de beker der liefde,
het is een medicijn tegen verdriet
Hoera, zij leve lang! (bis)
De gezondheid van ons ieder!

3. Io vivat! Io vivat!
Nostrorum sanitas!
Nos iungit amicitia,
Et vinum praebet gaudia.
Io vivat! Io vivat!
Nostrorum sanitas!

3. Hoera, zij leve lang! (bis)
De gezondheid van ons ieder!
De vriendschap verbindt ons,
en de wijn geeft vreugde.
Hoera, zij leve lang! (bis)
De gezondheid van ons ieder!

6. Io vivat! Io vivat!
Nostrorum sanitas!
Iam tota Academia,
Nobiscum amet gaudia.
Io vivat! Io vivat!
Nostrorum sanitas!

6. Hoera, zij leve lang! (bis)
De gezondheid van ons ieder!
Moge dus de gehele unversiteit,
met ons houden van de vreugde.
Hoera, zij leve lang! (bis)
De gezondheid van ons ieder!

Loch Lomond (codex: pagina 301)

D

e Loch Lomond (ook bekend als “The
Bonnie Banks of Loch Lomond”) die
wij zingen is een nummer dat mooie,
rustige strofes verbindt met het
enthousiaste, vrolijke refrein.
Het traditioneel Schots lied
werd al vaak gecoverd, onder
meer door AC/DC en The Real
McKenzies. Loch Lomond
is het grootste meer van
Schotland en staat symbool
voor alles wat Schots is.
Het lied vertelt het verhaal van
twee Schotse vrienden die
tijdens de Jakobische opstand

van 1745 (Schotland en Ierland vs. Groot
Brittanië) werden gevangengenomen
door de Britten. De gevangenen kregen
de keuze: één van hen mocht worden
vrijgelaten, maar de andere zou
geëxecuteerd worden. De ene
gevangene die de dood koos,
vertelde de andere dat ze beiden
weer naar Schotland gingen.
De ene Schot zou langs de
heuvels vluchten (“the high
road”). Van de andere zou
zijn ziel langs “the low
road” naar Schotland
terugkeren om in vrede
te rusten.

1. By yon bonnie banks an’ by yon bonnie braes
Whaur the sun shines bright on Loch Lomon'
Whaur me an’ my true love were ever wont tae gae
On the bonnie, bonnie banks o’ Loch Lomon'.
R. Oh ye'll tak’ the high road, and I'll tak’ the low road
And I'll be in Scotlan’ afore ye
Fir me an’ my true love will never meet again,
On the bonnie, bonnie banks o’ Loch Lomon'.
2. ‘Twas there that we perted in yon shady glen
On the steep, steep side o’ Ben Lomon'
Whaur in purple hue, the hielan hills we view
An’ the moon comin’ oot in the gloamin’.
3. The wee birdies sing an’ the wild flouers spring
An’ in sunshine the waters are sleeping
But the broken heart, it kens nae second spring again
Tho’ the waeful may cease frae their greetin’.
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Digitaal printen
zwart-wit en kleur tot formaat A1
Inbinden
Wire-O (metalen ringen)
Fastback (gelijmd)
Stempels

Cartridges
Agenda's

Openingsuren

ma-do:08.00h-18.00h
vrij:
08.00-17.00h
za-zo: gesloten
Sint-Pietersplein 52
9000 Gent
Tel. 092 24 34 37
info@papierenco.be
papierenco.be

Krijg er

10%

korting op vertoon
van je Anabolica
lidkaart.

Krijg korting op vertoon
van je Anabolica lidkaart

WIST JE DAT
Wist je dat,
of wist je
het nog
niet?
Hoe dan
ook, nu
kom je het
te weten.
De grootste
zever en
kleinste
geheimen
passeren
hier de
revue. Niets
dat een
avondje in
't Kofschip
niet kan
ophelderen.
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... Mathieu op Lies' gang
in slaap is gevallen na de
kannibaalcantus van Acantha.
... Tim helemaal geen
voetenfetish heeft.

... En helemaal verantwoord.
... Billy op zijn kussen kwijlt.
... Eendenpenis.

... Elisabeth te veel
racistische moppen kent.
... Laurens in Tahnee haar
drinkfles mocht plassen.
... Dat heel vies is Laurens.
... Tahnee een heel aggresieve
autobestuurder is.
... Lotte slecht haar
bagage kan inschatten.
... Volgens Tahnee insecten
geen dieren zijn.
... Rosse mensen met
uitsterven bedreigd
zijn. Sorry Niels.
... Anna niet lang
meer zal leven.
... Moorden op het
praesidiumweekend niet
toegestaan is van de Praeses.
... Probeer maar Niels.
... Lotte een trampoline
op haar poep heeft.
... Lotte al vingers
verbrijzelt heeft.
... Lies haar kas kwijt was
op het praesidiumweekend.
... Laurens superman was.
... Dat levensgevaarlijk was.

...
... Anna ons allemaal
graag ziet.
... Anna melig is.
... Dat dan ook weer de laatste
keer was dat Anna nog eens
lief probeert te zijn, duidelijk
niet weggelegd voor mij.
... Anna zelfkennis heeft.
... Elisabeth mensenkennis
heeft (zegt ze).
... Dat echt waar is
en bewezen.
... Laurens dat heeft gezien
tijdens Saboteur, Elisabeth.
... Iedereen wel eens een
minder moment heeft.
... Je dat niet als excuus
mag gebruiken.
... Niels op Elisabeth
haar zenuwen werkt.
... Dat Niels zijn passie is.
... Lies haar ogen niet meer
kan openhouden (en gaat
beginnen kwijlen zoals Billy).

Stuur een foto of scan van jouw ingkleurde tekening op naar:
secretaris@anabolicagent.be of geef ze af aan een van de praesidiumleden
en wie weet heb jij de mooist ingekleurde tekening van gans Anabolica!
Prijs: een pint (of andere consumptie).

Charles De
Kerchovelaan 191
9000 Gent
092 20 90 10

Palinghuizen 80
9000 Gent
092 36 10 00

Met je Anabolica lidkaart
krijg je korting op alle
medium pizza's.

Ontvang 5 punten per bezoek
Gratis koffie of frisdrank 25 punten
50 punten
Gratis soep + brood
75 punten
Belegd broodje
100 punten
Pasta of slaatje

ORVAL GEEFT RAAD
Dit 13
jaar oude
poezenbeest heeft
al menig
student zien
passeren en
staat ons nu
bij met z'n
wijze raad.
Vraag
erop los!

26 | Anaboolken 1 | 2015 - 2016

M

iauwkes
iedereen!
Ik
ben DE Orval!

Jullie zullen mij
ongetwijfeld wel al
hebben zien liggen in
mijn zetel aan het onthaal
van de Ledeganck of jullie
hebben mij misschien al zien
zitten in het zonnetje.
Ik heb besloten mijn studentjes
te helpen dit jaar! Ik los AL
jullie vragen op, de moeilijkste
raadsels en geef de beste
antwoorden die alleen ik kan
geven natuurlijk.
Vertrouw die lectoren niet, als
ik soms klassen binnen waggel

hoor ik meestal katastrofes
van antwoorden.
Dus als je me tegenkomt
(niet als ik slaap, eet, relax of
mijn pauzes heb, ...) mag je
me gerust al je vragen stellen
die ik dan zal overwegen of
ik die wil beantwoorden en
daarna bedenk ik het meest
passende antwoord voor jouw
uitzonderlijke vraag.

10 september 14u35 in de binnentuin.
Orval, ik voel mij nu al gestrest
voor het komende schooljaar,
hoe kan ik even chill worden
als jij?

Maar in jouw situatie stel ik
voor dat je met je buikje is
goed in het gras rolt en de
dichtsbijzijnde persoon je aait.

Op dagen dat ik mij toch
gestrest voel dan ... Nee wacht
ik ben nooit gestrest!

Werkt altijd.
Zeker in geval van haarballen!

Heb je ook vragen aan Orval, hoe gek ze ook zijn, stuur ze door
naar secretaris@anabolicagent.be of via een gele postkaart naar :
Anabolica t.a.v. Orval
Overpoortstraat 96
9000 Gent

