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 VOORWOORD

Na een welverdiende vakan-
tie, is het tijd om terug in 
dat vroege ritme te kruipen. 
Die verschrikkelijke wekker 
elke ochtend opnieuw. De 
lange weg naar het lokaal 
met je ogen nog half dicht 
van de vermoeidheid, pra-
ten over de vakantie die zo-
veel beter was als de eerste 
weken terug op school. 
 

In je ooghoeken zie je een kleur 
die toch wel even je aandacht 
trekt. Zag ik nu wit? Of was het 
toch dat marineblauw? Je kijkt 
nog eens vlug. Je had gelijk, wit 
en marineblauw. Toch wel een 
levendige kleur voor in dit oud 
en saai schoolgebouw. Even 
piepen want je moet binnen 
5 minuten in de klas staan. Je 
hoopt uiteraard dat dit je kans 
is om deze dag door te komen 
zonder in slaap te vallen. Je 
neemt een uniek exemplaar 
mee van het welbefaamde 
Anaboolken en steekt het snel 
tussen je papieren. 
In de les vind je ineens het 
Anaboolken terug. Toch eens 
lezen! Je leest de weetjes, die 
spannende activiteiten en moet 
zo hard je best doen om je lach 
in te houden. 

Roanne De Munck
Secretaris Anabolica 2016 - 2017
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ANABOLICA
Wa is da nu eigenlijk??

Aangezien jullie dit mooie 
exemplaar kregen in de Lede-
ganck, hebben jullie wel al door 
dat het gaat over leerkrachten. 
En wat hebben 
nu alle studenten 
nodig om hun 
schooljaar te 
overleven? Een 
studentenclub! 
Wij zijn dus de 
studentenclub 
voor voorname-
lijk de leerkrach-
ten. Uiteraard zijn 
ook mensen met 
een andere rich-
ting welkom in onze 
club. Je zal ons dus niet 
enkel zien in de Ledeganck, 
maar je er is een grote kans 
dat je wel dagelijks iemand kan 
tegenkomen van onze club in 
Overpoort. Wij zijn je steun 
door de examens, de momen-
ten dat je de Overpoort nog 
niet goed kent (Anabolicale-

den kunnen in alle geuren en 
kleuren iets vertellen over elk 
café). Wij organiseren wilde 
activiteiten om alle stoom af 

te blazen, rus-
tige clubavon-
den om nog 
eens bij te 
babbelen met 
een pint bier in 
de hand, can-
tussen om nog 
eens helemaal 
loco te gaan. 
Maar we doen 
niet alles met 

bier. Zo hebben 
we sportactivitei-

ten, waar eigenlijk 
ook nog wel vaak bier aan 

de pas komt. Cultuuractivitei-
ten, waar bier ook welkom 
is. Het studentenleven, dat is 
toch het beste in uw leven? 
Wel, door Anabolica zou dat 
nog wel eens waar kunnen 
zijn. 
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Het prae watte?? Het praesi-
dium!! Ondanks dat de naam 
moeilijk is, zijn 
het wel de 
mensen die in 
het praesidi-
um zitten die 
alles makke-
lijker maken. 
Een studen-
tenclub kan 
niet zomaar 
bestaan. Net 
zoals alles 
heeft ook een 
studentenclub 
personen nodig om 
het te laten werken, om er 
voor te zorgen dat alles vlot 
verloopt. Wij zijn dit jaar met 
negen totaal verschillende 
mensen die totaal verschillen-
de taken hebben om er voor te 
zorgen dat iedereen een zalige 
tijd kan beleven. 

Het team 
heeft el-
kaar nodig 
om goed 
te kunnen 

functione-
ren. We kun-

nen ook altijd hulp 
vragen aan elkaar. Maar het praesi-
dium zorgt niet enkel voor dat, het 
zorgt ook voor de geweldige sfeer 
en voor de vriendschappen. Je kan 
in het praesidium geraken door je 
kandidaat te stellen voor de functie 
die jij zou willen. Vervolgens wordt 
er dan op het einde van het school-
jaar gestemd door commilitones, 
pro praesidia en prosenioren. Hier 
volgen de huidige praesidiumle-
den. 

 PRAESIDIUM
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Hey allemaal, ik ben Laura en ben dit jaar de Praeses 
van Anabolica. Het is dus mede mijn verantwoordelijk-
heid dat we er een fantastisch jaar van maken! Vorig 
jaar was ik tijdens het tweede semester op Erasmus in 
Cardiff, wat er voor zorgt dat ik nu tijdens mijn derde 
jaar bij Anabolica er helemaal klaar voor ben! Stiekem 
heb ik het die maanden toch wel gemist. Dit jaar zit ik 
terug in mijn kot aan de Bijloke, dus mijn aanwezigheid  

in Gent en overpoort is verzekerd en ik kan zeker  
ook eens zorgen voor een slaapplaats indien nodig.

Op dit moment ben ik nog even 20 jaar, maar niet lang meer want op 18 oktober, de 
dag van de doop, word ik 21 en het belooft alvast een top avond te worden! 

Het is dit jaar mijn laatste jaar als student en hoe dit beter te "vieren” dan door 3 oplei-
dingen te combineren... Je kan me dit jaar dus terug vinden in de lerarenopleiding van 
zowel Lager en Secundair onderwijs, op Sint-lukas in de opleiding Beeldende Vormge-
ving en natuurlijk meerdere keren in de week in ’t Kofschip!
Naast Anabolica hou ik me vooral met bezig met Fotografie, thee drinken (een Engelse 
gewoonte die is blijven hangen), houden van mijn geweldige kot genote (het is een 
kat) en soms een beetje lomp zijn.

Als lid van Anabolica ben ik een jaartje schacht en een jaartje commilito geweest, dit 
waren voor mij echt twee zalige jaren en ik ben er zeker van dat dat dit jaar als jullie 
Praeses net zo wordt! Als Praeses ben ik dit jaar het hoofd van de club en moet ik be-
slissingen maken, er voor zorgen dat alles goed en tijdig georganiseerd geraakt en nog 
veel meer. Gelukkig heb ik een super enthousiast Praesidium dat mij hierin helpt, het 
zijn stuk voor stuk schatjes!
Hoe cliché het ook klinkt, Anabolica is echt een familie. We staan samen voor jullie klaar 
en hopen dan ook velen van jullie te mogen verwelkomen bij ons dit jaar!

Hopelijk tot snel,
Jullie Praeses
xxx

Praeses: Laura De Pauw
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Vice-Praeses: Sofie Waeterloos
Hey iedereen, ik ben Sofie en dit jaar neem ik de functie 
vice-praeses op mij. 3 jaar geleden was ik reeds pen-
ning, 2 jaar geleden Praeses, vorig jaar nam ik een Ana-
bolica-sabbatjaar maar dit jaar ben ik opnieuw present. 
Mijn functie houdt in dat ik zo wat iedereen probeer te 
ondersteunen waar nodig, en ik ben ook de rechter-
hand van de Praeses, Laura. Dit lukt vrij goed, vooral als 
we samen eerst een flesje rode vodka kraken.. (duo-ver-

slaving!) Je zal mij regelmatig terugvinden in ons stamca-
fé en op activiteiten, maar niet altijd tot in de late uurtjes. Ik combineer het studeren 
(office management) namelijk met fulltime werken, en die combinatie is helaas niet 
echt ideaal met elke avond KO gaan tot in de vroege uurtjes .Je zal mij echter wel 
vaak genoeg zien, want ondertussen weet elke Anabolicaan wel dat ik moeilijk (lees: 
geen) nee kan zeggen tegen onze superleuke activiteiten en cantussen.Verder woon 
ik in een appartementje aan't uz samen met mijn huisdier, mevrouw konijn en speel 
ik in mijn weinige vrije tijd graag tennis. Dit is mijn 5e jaar bij Anabolica en ik heb er 
nog geen moment spijt van gehad. (anders bleef ik waarschijnlijk ook niet zoveel jaar 
plakken..) Twijfel dus zeker niet en kom gerust eens af naar een van onze activities!
See you soon! xoxo Sofie
 

Hey allemaal!
Ik ben Lies, de penningmeester. Je herkent mij als 
penning aan de kassa in mijn handen en het zoveel 
mogelijk vermijden van mijn bureau waar de Anabo-
lica-boekhouding ligt (uitstelgedrag for the win!). 
Al die ‘vrije’ momenten besteed ik liever ergens 
anders, en waar beter dan in de Overpoort met onze 
gezellige club! Ik koos voor Anabolica omdat ik op 
dat moment secundair onderwijs Nederlands-Engels 
studeerde. Ookal bleek leraar uiteindelijk niet mijn 
roeping te zijn, en studeer ik nu orthopedagogie, toch ben ik blijven plakken bij deze 
club. Als laatste moet ik nog eventjes vermelden dat veel mensen mij ‘uwe majesteit’ 
(of ‘keizer’ ondertussen) gaan noemen. Ja, het klinkt raar maar vooral niet naar luiste-
ren! Negeer het allemaal! Maar als je toch wilt weten waarom ze dat (jammer genoeg) 
doen, kom dan gewoon eens langs!

Penning: Lies Van den Eynde
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Secretaris: Roanne De Munck

Schachtentemmer: Noa Cock

Gooooeeeeiendaaaaaaag
Mijn naam is Roanne (Niet RoWan) Ik ben se-
cretaris. Ik ben de enige echte Limburger uit dit 
praesidium. ''Is ze daar nu echt trots op?" Ja!!!!! Ik 
woon in het kleine Houthalen ( tussen Hasselt en 
Genk), maar zit nu in Gent op kot. Feestjes kunnen 
dus af en toe wel eens plaats vinden. Aangezien 
ik van Limburg kom, zal je me dus ook zeker en 
vast herkennen aan mijn mooie taal. Eerlijk gezegd 
ging ik helemaal niet in het praesidium stappen, 

maar drank en Elvis hebben mij aangeraden om er 
toch eens over na te denken. Eenmaal genoeg gedronken heb ik mij dan ook kandidaat 
gesteld. Heb er nooit spijt van gehad want hier ben ik dan, secretaris van Anabolica, 
schrijfster van dit boekske en verslaggever ten alle tijden. Ik studeer momenteel voor 
leerkracht lager onderwijs, aleja, een poging tot. Ik hoor dus altijd op de Ledeganck te 
zitten. Twijfel zeker niet om een babbeltje te slaan! See you soooon!!!

Hallo iedereen! Ik ben Noa en ik ben dus de Scha-
chtentemster van dit schooljaar. Samen met onze 
Feest en Secretaris volg ik de opleiding leerkracht 
lager onderwijs aan de Ledeganck dus aarzel zeker 
en vast niet om ons hulp te vragen indien je die no-
dig zou hebben. Je zou het misschien niet zeggen 
maar ik zit sinds kort op tram 2, hoera! Met mijn 154 
cm schijn ik de kleinste schachtentemmer te zijn in 
de geschiedenis van Anabolica. #shortgirlproblems 
Als schachtentemmer moet ik ervoor zorgen dat 
jullie je thuis voelen in onze club en jullie alle regeltjes      
omtrent een studentenvereniging leren kennen. Ik ben dus jullie aanspreekpunt en in-
dien jullie twijfels of vragen hebben zal ik dan ook steeds voor jullie klaarstaan. Daarnaast 
ben ik ook diegene die de doop mag organiseren! *duivels lachje* Ik heb al onvergetelij-
ke momenten meegemaakt en fantastische vrienden leren kennen! Ik hoop dat als jij ook 
bij Anabolica komt dat we er samen een fantastisch jaar van mogen maken!
Tot in ’t Kof! xoxo
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Aan degenen dat mij zullen gehoorzamen, -- SI-
LENCIUM en lees --: Mijn naam is Sarie en ben de 
zedenmeester dit jaar. Vorig jaar nog schacht 
en neem al reeds een praesidiumfunctie op mij. 
Een functie dat niet te onderschatten valt. Ik 
moet elke commilitones aanwezig in de cantus-
zaal de regels doen volgen en ze straffen indien 
nodig. Jullie mogen zich dus allemaal verwach-
ten aan zeer originele straffen. Ik heb voor deze 
functie gekozen omdat ik hou van cantussen. 

Maar nu wat over mezelf: Ik ben 21 jaar. Ik zit niet 
op kot maar ben desondanks geregeld te vinden in ons stamcafé. Naast Anabolica heb 
ik mijn diploma als farmaceutisch assistent, schoonheidsspecialiste en nu specialiseer 
ik mezelf in styling en make-up.  Mijn lievelingsdrankjes zijn kriek en Bluethrill. Mijn 
interesses zijn vooral diploma gerelateerd. Ik ben bezig met make-up en bodypainting, 
verder volleybal en dans ik (lees: in ’t Kofschip) ook heel graag! 
-- aindelak est af -> BELUNINGE BELUNINGE, en deur wie es da? Den zedenmiester!!! 7 
vingers veur mijzelve, merci! Zeden out --

Sport & Cultuur: Maarten Buckens
Yo, zatlapjes.
Ik ben Maarten en ik volg LO en bewegingsrecreatie 
aan de HoGent. Mij vind je dus meestal terug op 
campus schoonmeersen in de sporthal. Mijn functie 
is Sport & Cultuur. Ik organiseer alle 
sportevenementen en cultuurgebonden activiteiten 
binnen Anabolica, eigenlijk alles wat niet met 
feesten te maken heeft. Maar vergis je niet, 
drank en ambiance is altijd aanwezig! Waarom 
Anabolica? Ten eerste is het de studentenvereniging 
van mijn richting. Daarnaast is het een kleine club wat 
het leuker maakt omdat iedereen elkaar kent. Je krijgt een hechte band met je me-
de-Anabolicanen. Er is ook altijd iemand waar je op kan terugvallen als je een slaapplek, 
studieadvies of in de meeste gevallen een drinkbuddy nodig hebt. Maar eigenlijk is 
Anabolica gewoon ‘De beste club ever’! Ik speel airsoft, ik heb in het leger gezeten en 
gestart als DJAls je vragen hebt of gewoon nen babbel of nen drinkbuddy nodig hebt 
mag je me altijd sturen! Sportieve groeten!

Zedenmeester: Sarie Verheughe
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Hi all,
Ik ben Jens, en ben met zekerheid het minst 
verstaanbare praesidiumlid en misschien zelfs 
anabolicalid. Ik ben jullie P.R.! Ik kom uit Oos-
tende, maar ben blijven plakken in Gent, in de 
Overpoort, in t’ Kof, ... In het verleden, middel-
baar, heb ik wat sportief gedrag vertoont, en 
ik probeer dat terug wat op te pikken… Ik ben 
dus altijd wel te vinden voor wat te zwemmen, 
lopen, squashen, … Verder in mijn vrije tijd die 
ik eigenlijk niet heb ben ik bezig met muziek 
meestal, soms ook eens voor Anabolica natuur-
lijk! Als avondactiviteit naast anabolica DJ ik in   
de Overpoort, op vaste basis; je zult mij sowieso nog te horen krijgen… Een bewogen 
leven dus, vol fun, vrienden, dat er dankzij anabolica allemaal voor mij gekomen is. 
Alles wat een student nodig heeft doorheen het jaar, is bij ons te vinden! 
Cya Soon

Feest: Elvis Hostens
Ik ben Elvis Hostens en 20 jaar oud. Ja inder-
daad, d'n Elvis! Mijn naam zal je niet snel 
meer opnieuw horen. Maar één ding is zeker, 
vergeten zeker niet. Bij Anabolica heb ik de 
functie Feest. Ik regel de feestjes en het bal 
van de lerarenopleiding uiteraard! Waarop 
jullie zeker aanwezig moeten zijn! We zijn 
een hechte en leuke club waar jij zeker moet 
bijkomen. Spreek me gerust aan, met vragen! 
Ik zit nu voor mijn 2de jaar op kot en ik zou 
mezelf beschrijven als een feestbeest met véél 
leuke verhalen. Naast Anabolica studeer ik voor leraar. Ik ben lager onder-
wijsleerkracht-in-wording. Ik ben dus te vinden op de ledeganck. Studeren 
doe ik ó zo graag!! Naast mijn grootste angst voor spinnen heb ik een rare 
gewoonte. Geef me een bord eten en een tube ketchup omdatttt ik met ket-
chup een open-relatie heb en die zal er voor altijd zijn. sorrynotsorry <3 

Public Relations: Jens Verburgh
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Cantor: ....

Voor de functie cantor hebben we geen persoon gevonden die zich geroe-
pen voelde. Hoe lossen wij dit op? Elke cantus gaan wij dus op voorhand 
aan personen rondvragen wie deze taak even op zich zou willen nemen. 
Dit kan af en toe dezelfde zijn, maar dit kan ook dat het elke keer andere 
personen zijn. De cantor zijn grootste taak is om de liedjes te leiden. Zij 
gaan de eerste regels zingen, waarna wij mogen invallen. Dit is een zeer 
belangrijke taak tijdens de cantus aangezien de alcohol er wel eens voor 
kan zorgen dat onze zang eerder klinkt als kattengejank. Ook zorgt de 

cantor uiteraard voor veel sfeer!
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ONS CLUBCAFE

‘t Kofschip
Overpoortstraat 96, 9000 Gent

Openingsuren: 
Van maandag tot vrijdag feest 

van 21:00 tot ...

Onze clubavond is iedere woensdag, altijd welkom! 



Anaboolke 1 | 16 - 17 Pagina 14

CLUBCAFE BY NIGHT
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Open alle dagen
24 uur op 24

Kortrijksepoortstraat 1
9000 Gent

Tel. 09 224 24 70
www.snackbarthoekske.be

Wij wensen u 
smakelijk eten.

Dit is Snackbar ‘t Hoekske 

Sponsor van Anabolica. Bij hen kan je altijd terecht met een 
lege maag. Ze verkopen allerlei snacks en zijn gelegen aan de 
Kouter. Met het precieze adres Kortrijksepoortstraat 1, 9000 

Gent. 
 

Hun zaak is 24/24 en 7/7 open. 
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Te dik, te zwaar, te traag, ge moet aan sport doen beste vriend!
‘t Is maar azo dat een regent zijn geld verdient!
Vindt ge van uzelf mijn gewicht dat valt niet op?

Pak een glas, vul het en giet het in uwen kop!

ANABOLICA ALCOHOLICA
LAAT DE GLAASJES VULLEN
ANABOLICA ALCOHOLICA
DRINK ZE NU MAAR UIT!

Neuro-, fysio-, biologie, anatomie.
Als je lichaam piept komt ge maar af naar het genie!

Lever naar de maan en een buik van hier tot daar!
Lap dat komt door al dat pinten drinken tijdens ‘t jaar!

ANABOLICA ALCOHOLICA
LAAT DE GLAASJES VULLEN
ANABOLICA ALCOHOLICA
DRINK ZE NU MAAR UIT!

Onze trotse kleuren zijn stralend wit en blauw.
Onze vaten bier staan altijd ijzig kou.
Wij zijn Anabolica, dat is genen brol.

Pak uw pint en drink ze leeg. 1,2,3, schol!!!

ANABOLICA ALCOHOLICA
LAAT DE GLAASJES VULLEN
ANABOLICA ALCOHOLICA
DRINK ZE NU MAAR UIT!

SING ALONG!! 
Clublied
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Io Vivat: beginlied van een cantus
Io vivat! Io vivat,

Nostrorum sanitas!
Hoc est amoris poculum,

Doloris est antidotum!

Io vivat! Io vivat,
Nostrorum sanitas!

Dum nihil est in poculo,
Iam repleatur denuo.

Io vivat! Io vivat,
Nostrorum sanitas!
Nos iungit amicitia

Et vinum praebet gaudia.

Io vivat! Io vivat,
Nostrorum sanitas!

Est vita nostra brevior
Et mors amara longior.

Io vivat! Io vivat,
Nostrorum sanitas!

Osores nostri pereant,
Amici semper floreant.

Io vivat! Io vivat,
Nostrorum sanitas!

Iam tota Academia
Nobiscum amet gaudia.

Io vivat! Io vivat,
Nostrorum sanitas!
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Je ziet het goed! FRIETEN!

We hebben een nieuwe sponsor!  
-- FRITUUR NEDERKOUTER --

Hoera! Het is gelegen in Nederkouter 145, 9000 Gent.
Hij biedt je met plezier een studententarief aan!

Je zegt toch geen nee tegen een frietje? 
 

Allen erheen!  
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Help Lies haar kassa terug te vinden

Ik ben Lies en ik ben mijn kassa 
weer verloren. Help je hem vinden?
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SOCIAL MEDIA
Weer een positief punt aan Anabolica: wij zijn enorm goed mee met de 
tijd. Om zeker op de hoogte te blijven van onze evenementen hebben 
wij onze Facebookpagina waar de belangrijkste dingen in worden 
gezet. Kon je er niet bij zijn doordat je nog een kater had? Elke don-
derdag hebben wij een throwback thursday op instagram. Kan je je 
niet meer veel herinneren van de nacht? Onze snapchat zal boordevol 
foto's staan die wel wat herinneringen naar boven zullen halen. Voeg 
ons zeker toe, blijf op de hoogte en lach mee met alle gênante foto's.

www.anabolicagent.be

anabolicagent

anabolicagent

anabolicagent
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MEMORIAL 
Orval, de schoolkat

Orval, onze geliefde 
schoolkat, heeft na al 
die jaren zijn eindpunt 
bereikt. Na jaren van 
trouwe dienst moeten 
we nu jammer genoeg 
afscheid nemen. Elke dag 
opnieuw openden wij de 
deuren voor hem, aaiden 
we hem, gaven wij hem alle aandacht... Soms gaven we Orval zelfs 
meer aandacht dan onze leerkrachten. We gebruikten Orval als excuus 
om te laat de les binnen te wandelen. We gebruikten hem wanneer we 
nood hadden aan dat klein beetje liefde. Orval was de mascotte van de 
Ledeganck. De reden dat velen van ons toch af en toe naar school kwa-
men.Het spijt me dat jullie deze geweldige kat nooit ontmoet hebben. 
Maar geloof ons maar vast,... Orval was de max!!! Voor al die singles 
onder ons leek Orval soms de laatste hoop. Voor alle mensen in een 
relatie stond hij echter klaar als relatietherapeut. 

We zullen je missen Orval! 
Slaapzacht
xxx
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Sponsors

Voordelen als Anabolicaan
Korting bij frituur Memoly

Gratis pintjes!
Korting bij PizzaHut

Korting bij papier&co
Win in het jaar gratis parfum!

Gratis doop
Nieuwe vrienden!

Uren plezier en vertier!
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WIST JE DAT... 
- Er een zwembad onder de ledegank 
is (en vroeger een cafetaria)?

- Laura en Roanne unaniem verkozen 
zijn? 

- Meer dan 140 studentenclubs actie-
fin Gent zijn?

- Roanne graag met haar tetten 
schudt?

- Jens niet altijd even verstaanbaar is?

- Bijna iedereen van het praesidium 
op piemels valt?

- 319 cafés binnen het centrum van 
Gent vallen?

- Er meer lawaai komt uit Noa dan uit 
de rest van het praesidium samen?

- Bier is hoogstwaarschijnlijk uitge-
vonden is door een vrouw.

- Nielske ons verlaten heeft en naar 
Denemarken is vertrokken?

- twee commilitonen elkaar gevon-
den hebben in hun schachtenjaar bij 
Anabolica? 

- Als Noa naar het buitenland zou 
gaan we gegarandeerd ook buiten-
landse schachten zouden hebben?

- Dat voor het 2e jaar op rij de praeses 
en de sport samen zijn? Die sloebers!

- De volledige naam van onze pen-
ning, Keizer Penning Majesteit Lies is?

- Dat het “Elvies” is en niet “Elvis”.

- Dat Betty nu terug gaat studeren... 
Maar echt studeren deze keer?

- Elvis zijn lint kapot was na de eerste 
maand?

- Onze doop volledig gratis is?

- Wist je dat Tanguy de preases is van 
Tomo No Kai, de studentenclub van 
japanologie?

- Elvis zijn kleinere zusje Shakira 
noemt?

- Roanne als secretaris haar eigen 
functie niet kan uitspreken?

- Noa waarschijnlijk de kleinste   
schachtentemmer uit de   
Anabolica-geschiedenis is?


