ANABOOLKEN!

Voorwoord
Na enkele maanden had je gedacht om het wel al gewoon
te zijn om vroeg op te staan. Dat je je leerkrachten allemaal
wel uit elkaar zou kunnen houden. Dat je de weg naar elk
lokaal in drie seconden denken zou weten. En dat de lessen
ondertussen al wel eens interessant zouden zijn. Uiteraard
is dit bij niemand het geval. Maar er zijn enkele redenen dat
je toch elke dag uit je bed kruipt. Zo is reden nummer 1:
je ouders/kotgenoten die je verplichten om naar de les te
gaan. Nummer 2: Je klasgenoten die de les toch wat interessant maken. Nummer 3: Je wilt voorkomen dat je vrienden
niet alleen zijn in de les. En last but not least: Er is altijd kans
dat er weer een Anaboolken is uitgebracht, en je wilt deze
zeker als eerste bezitten. Vandaag is jullie geluksdag...
Wij lanceren hierbij ons tweede Anaboolken!!!

Roanne De Munck
Secretaris 2016-2017
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We hebben een cantor!
Hello? Is it me you’re looking for?
Een welgemeende goeiedag van de andere kant, ik ben Tim en ik
ben er dit jaar ook weer bij! Ik mag dan wel al enkele jaren student
zijn achter de rug hebben, het studentenleven is nog niet van mij
vanaf! Net als onze secreteraris, schachtentemmer en feest studeer ik leerkracht lager onderwijs op de Ledeganck.
Ik ben nu voor het tweede jaar op rij cantor, wat in mijn ogen veruit de beste functie is! Nu hoor ik jullie al denken: “Euh, cantor, wat
is dat nu eigenlijk?”. Wel, mijn functie bestaat uit het aanleren van
bestaande en nieuwe liederen aan de leden en deze in te zetten
als we ze zingen op een cantus. Mijn functie kort samengevat: ik
zing! En dat is dan ook net de reden waarom ik voor deze functie
ben gegaan: ik zing veel en graag! (*)
Wat je nog over mij moet weten? Ik heb een liefde voor muziek,
maak van uitstellen een kunst, vouw papier like there’s no tomorrow en “dansen dansen, koude pintjes drinken”.
Tim out!
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Anabolica went wild
*Opgelet: De komende verhalen kunnen zorgen voor de
slappe lach, jaloezie en spijt dat je niet bent geweest. Ze
zijn niet geschikt voor mensen jonger dan 3, ouder dan
99 en gevoelige kijkers.

Hier al enkele sfeerbeelden...
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Jenevervoetbal
Het was een zwoele maandagavond, het was ijzig koud de wind
sneed in ieder zijn gezicht. Iedereen lag thuis lekker in hun warm
bedje met een warme chocolademelk die de mama met veel liefde voor hun had klaargemaakt. Gelukkig was er de jenevervoetbal
om de voetballers warm te houden !
De jenevervoetbal is een tof concept waarbij er eigenlijk meer
gedronken wordt dan gevoetbald . Bij elke goal dat je maakte
mocht je je aan een jenevershotje verwachten of bij elke fout dat
er gemaakt werd mocht de tegenpartij een shotje nemen. En dat
laatste gunden we elkaar niet, er is gestreden om de meeste goals
te maken om ons toch maar warm te houden met die lekkere jenevershotjes. Iedereen zette zich in voor de volle 100% !
In het begin werd er goed voetbal gespeeld , maar na 2-3 matchen werd het alsmaar moeilijker om je te kunnen concentreren
op de bal. Dit maakte het voor de supporters zeer amusant om
te kijken hoe de spelers er echt voor gingen maar er toch nog in
slaagde om te vallen of naast de bal te shotten.
De supporters bleven natuurlijk ook niet in de kou staan, de jenevershotjes waren voor iedereen te verkrijgen aan de zeer democratische prijs van €1 per shotje ! De jenevervoetbal was een groot
succes dit jaar en wordt volgend jaar nog een groter succes !
										Sam De Groof
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De doop

Op een rijtje voor ’t kofschip met elk een nummer op ons gezicht en
sommige een band rond hun hoofd, als ninja turtles klaar voor de
Hunger Games. En toen werd alles wazig, dat is het nadeel van je bril
afgeven voor de doop. Met per 3 onze benen aan elkaar vastgebonden
werden we overgoten met frituurolie en bloem. Al lachend en wankelend met af en toe een struikelgeval wandelden we naar het citadelpark, helemaal klaar voor wat ons te wachten stond. Nu ja, dat dachten
we. “ Ik ben een domme schacht, ik word graag anaal verkracht...” Een
week na de doop zat ik dat liedje nog te neuriën in de les.
We speelden tienbal met een rauwe kip, niet dat ik zag waar de kip
was. Voor mij was het eerder doen alsof je weet wat je aan het doen
bent. Niet veel later werden we volgesmeerd met mayonaise, ketchup
en ander voedsel. Schreeuwen van afkeer en de geur van cocktailssaus,
zweet en augurken namen het citadelpark over. Allerlei dingen werden
doorgegeven van mond naar mond, we kregen ook spaghetti, en dan
maar pompen tot we er bij neervielen. Op dat moment had ik enorm
veel spijt van alle turnlessen die ik geskipt heb in het middelbaar.
Daarna op het ritme van “groenbennewe groen” in olifantenstoet het
citadelpark uit. Eens aan de lichten mochten we los laten en weergalmden de klanken van “ Ik ben een domme schacht” in volledig Gent.
Terug in de overpoort moesten we eieren, nicknakjes en yogurth verkopen en om ter meeste geld inzamelen. Maar dat is niet het enige wat
verkocht werd blijkbaar. Eenmaal dit erop zat mochten we binnen in
de cantuszaal en kregen we per drie ons schachtenpapje. We moesten
onszelf voorstellen en werden per drie verkocht. Toch wel een avond
om nooit te vergeten.
										Cleo Meganck
Anabolica 2 / 2016-17								 		10

Anabolica 2 / 2016-17								

11

Anabolica 2 / 2016-17								

12

Anabolica 2 / 2016-17								

13

Hele ‘dome’ schacht
Charlotte
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Winterwonderball
Op 18 november werd iedereen uitgenodigd voor het bal. Niet
zomaar een bal, het winterwonderball. De naam zelf zegt het al.
Sneeuw, kristallen en magie. Heel veel magie. Ook al zou de zaal niet
aangekleed zijn (dit was zeker wel het geval), de magie scheen er van
af. Iedereen zag er één voor één beeldend uit. Zelfs je crush of je partner zag er mooier uit als ooit. De sfeer was er, de inkleding was er, de
muziek was er en de mooie mensen waren er ook à volonté.
De magie zat in alle kleine hoeken. Zelfs de drankjes waren zo magisch dat het stoom er van af schoot. Onze dj’s zorgden voor de sfeer
die nodig was. Van meezingers tot luistermuziek, van slowe muziek
tot hakmuziek. Oke nee, dat laatste net niet. Gelukkig maar. Achter
de bar stonden dan ook stuk voor stuk prachtsexemplaren. Die met
hun magische glimlach je drankje betoverde. Dankzij deze betoverde drankjes kreeg jij net de moed die je nodig had om je crush aan te
spreken. Want dat was toch het moment? Er goed uit zien EN een betoverd drankje hebben.
De vrouwen onder ons hadden eindelijk nog eens een excuus om hun
vriend of ouders lief in de ogen te kijken voor een prachtig kleed. En
geloof me, alle ouders hadden blijkbaar toegegeven. Maar de mannen, oh de mannen. Met hun stevige kontjes strak in het pak. Wat wil
een vrouw nu nog meer? Neem het van mij aan, het was een magisch
bal. Een bal dat zelfs te goed zou zijn voor in Disneyland!
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Interview met

de schattigste die
iedereen zo mist!

Anabolica 2 / 2016-17								

20

• Nielsje, mag ik een interview afnemen over jou?
Over mij??? Owkay, mijn leven is best interessant met al die avonturen en draken die ik heb verslaan enzo.

• Juist daarom! Oke Nielsje, vertel eens. Hoe is het daar?
Super! Ik amuseer me echt elke dag :) Heb me hier nog nooit
slecht gevoeld of me verveeld! De Deense mensen zijn supervriendelijk! (Behalve als ze op de fiets zitten).
WM’n erasmusvriendjes zijn ook de max! Ik ken ze nog maar een
paar mandjes maar ik heb ze allemaal al graag en ga ze waarschijnlijk heel hard missen :)

• Heb je al veel verrassingen gehad daar? Zowel positieve als negatieve? BV: Dat er ineens een beer langs u stond?
Ik ben te weten gekomen dat mensen in Canada op elanden rijden en mensen van Noorwegen op ijsberen! (Heb ik ze dan maar
wijsgemaakt dat Belgen op draken rijden *knipoog knipoog*) Dat
baby’s hier buiten slapen, zelfs met vriestemperatuur en dat het
feesten hier zooooo de max is.
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•Zalig! Wie en wat mis je het meest van Anabolica en waarom?
Lies, Betty en Tim mis ik erg veel! Niemand kan me hier kidnappen
om naar cantussen te gaan! En ik mis iemand dat constant ‘uw gezicht is een ....’ grappen maakt! Dat is cultureel niet verantwoord :)
EN ik wou dat ik m’n 9 schachtjes beter kon leren kennen! Dat heb
ik wel gemist.

•Wat is het hoogste alcoholpercentage dat je daar al gedronken
hebt? (Als in de zwaarste drank of grappigste avond?)
Shotjes, geen idee wat erin zat, super smerig maar we voelden het
zeker wel op het einde! En de nacht van men verjaardag :) meer
op straat gelegen dan iets anders. Lag eigenlijk nog goed! Kan
ook niet anders als iedereen je blijft trakteren! Ook de nacht in de
gaybar #AllerEersteLeer. Muziek kon niet beter en nu was ik ook
eens een oogsnoepje voor anderen als voor Tim alleen :)

•En hoe is het ondertussen in de liefde? Al veel one night stands
gehad?
1tje en daar is het bij gebleven. Het grappige is dat het uitgedraaid is op een goede vriendschap. Spanjaarden zijn de max ^^
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The amazing Anabolica
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Anabolica
Bier
Bluethrill
Codex
Cultuur
Doop
Eenentwintig
Eroticantus

Feest
Gent
Hogent
Kofclub
Kofschip
Ledeganck
Leraren
Lint

Marineblauw
Praesidium
Sport
Wit

oplossing:
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Wist-je-datjes...
- We maar liefst 46 schachten gedoopt hebben?
- Arne ooit vogelzaad kreeg voor zijn verjaardag?
- Nielsje speciaal voor de doop uit Kopenhagen is
teruggekomen?
- Elisabeth en hij toen Lies zijn gaan verrassen op
het station?
- Lies hem toen een mep heeft verkocht?
- Schacht Jolien met een dude van 60 heeft gemuild
in de Canard?
- De schachtjes elkaar wel heel graag zien? *kuch
quattro muil*
- Er op de de doop nog 3 sofie/sophie’s zijn bijgekomen? (Wij nemen vanaf nu voorstellen voor bijnamen aan)
- Er gemiddeld 100 mensen per jaar stikken in een
balpen? (Naar school gaan is gevaarlijk)
- Het oud schild van Anabolica onder het nieuw
schild hangt in ‘t Kofschip?
- Gent met meer dan 70.000 studenten de grootste
studentenstad is van Vlaanderen?
- Anabolica dit jaar voor de eerste keer een ski en
snowboardreis organiseert sins Laura er in zit?
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- Ons schachtje Angelo eveneens praeses is bij
Aphonia?
- Elvis en Tim daar nu ook schacht zijn?
- Op de doopcantus de schachten echt uren in de
wind stonken?
- Maar ze het allemaal hebben overleefd!
- De temmer de schachtenpap niet goed binnenkreeg
- Elvis een enorme depressie had voor het bal?
- Er een feut op de dag van haar inschrijving onze
sandwich in het toilet liet vallen?
- De Praeses ooit vloeibare handzeep in Overpoort
heeft gestolen omdat ze geen shampoo meer had
op kot...
-...
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Enkele voordelen van onze sponsors
Equivalenza
10% korting op vertoon van je lidkaart tot het einde van dit jaar!
Papier&Co
10% korting op vertoon van je lidkaart het hele schooljaar lang!
Pizzahut
Alle medium pizza’s voor slechts €5,95 bij afhaal en dit elke dag van
de week op vertoon van een lidkaart!
Betaal slechts €20 euro voor 3 medium pizza’s bij levering aan huis en
dit elke dag van de week op vertoon van 3 lidkaarten!
2 medium pizza’s voor slechts €15,95 bij levering aan huis en dit elke
dag van de week op vertoon van 2 lidkaarten
WauW
Wordt lid van de Facebook groep WauW Crew en krijg toegang
tot verschillende goedbetaalde studentenjobs voor wanneer het
jou past!

Anabolica 2 / 2016-17								

27

