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Liefste anabolicagerelateerde mensen. 

Het is weer die tijd, de tijd van het Anaboolken. Na die 
zware examenperiode, enthousiaste uitgangsperiode 
en die verschrikkelijke katerperiode is het weer tijd voor 
wat rust. Deze rust kan je uiteraard vinden in dit gewel-
dig Anaboolken. Samen met de genânte foto’s, onge-
loofwaardige weetjes en interessante verhalen kan je 
weer de rust in jezelf vinden en met volle moed de laat-
ste maanden van het schooljaar overleven.

Roanne De Munck
Secretaris 2016-2017

• VOORWOORD •



Het eerste wat mij opviel aan de outfits op de erotican-
tus, afgezien van de diepe decolletés en de naakte/
halfnaakte torso’s was de kerstmuts van onze cantor, 
Tim. Wat mij verbaasde was niet zozeer hoe hij er bij 
liep met die muts over zijn mannelijkheid maar waarom 
iemand zo iets in bezit zou hebben. De twee oogjes 
hielpen ook niet veel om mensen niet af te leiden.
Nadat de Cantus van start was gegaan was ik blij dat ik 
niet was aangewezen om bierschacht te zijn. Het was 
heel grappig om de water- en bierschacht aan elkaar 
geboeid te zien rondlopen en toen ze een straf kregen 
hoopten we allemaal uiteraard op een zatte kanarie met 
handboeien aan. Spijtig genoeg was de straf enkel een 
ad fundum en de teleustelling werd nog groter toen ik 
zelf de volgende bierschacht moest zijn. Vooral omdat 
dat weeral tijdens mijn favoriete liedje, Clementine was. 
Mijn rechterhand hing vast aan de linkerhand van mijn 
medeschacht en aangezien ik rechtshandig ben en 
hij linkshandig was dit een zeer onhandige maar mis-
schien ook wel hilarische bedoening. Ik vroeg me af of 
we de handboeien mochten uitdoen voor naar het toi-
let te gaan maar besloot om het toch niet uit te testen. 
Indien dit niet het geval zou geweest zijn zou het mijn 
medeschacht misschien wel zuur hebben opgebroken 
aangezien ik tamelijk wat last had van een verstoorde 
darmflora.

• EROTICANTUS •
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Het bier bleef vloeien, de liederen weergalmden door 
de zaal. Tussen de occasionele zweepslagen, toege-
diend door mijn temmer met mijn zelfgemaakte zweep 
klonk er wel eens een vunszig liedje. Hoe kan het ook 
anders op een Eroticantus? Hoewel de liedjes af en toe 
een beetje choquerend konden zijn, waar ik op zich niet 
veel erg in had was de fluit van een medeschacht die 
vrolijk in het rond vloog wel vrij tot zeer chocquerend. 
Het hielp niet echt dat andere beschonken mensen be-
gonnen mee te doen.
Daar zat ik dan, op de schachtenbank, rustig een liedje 
te zingen toen ineens bijna iedereen rondom mij naakt 
of halfnaakt was. Ik vroeg me dusdanig af of ik mis-
schien was ingedommeld of zo en de Pappenheimers 
gemist had maar blijkbaar waren degenen die wilden ro-
ken volledig uit de kleren gegaan. Niet dat ze veel aan-
hadden om te beginnen. Wanneer de Pappenheimers 
begon was het dan al helemaal catastrofe. Menig acter-
werk kwam tevoorschijn, het ene al wat schoner dan het 
andere. Langzamerhand was het einde nakend (pun 
intended) en ik denk dat ik niet de enige was die hoopte 
dat het langer kon duren. Het was welbeschouwd een 
vermakelijke en verbazingwekkende cantus.
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1) Luister altijd, maar dan ook altijd, naar iedereen even 
groot en groter dan Noa.

2) Luister altijd, maar dan ook altijd, naar Nico want 
anders zal je het wel merken.

3) Probeer nooit in slaap te vallen.

4) Probeer de eerste avond niet de stoere man uit te 
hangen door lang op te blijven.

5) Verwen iedereen met het lint aan de rechterschou-
der.

6) Vergeet zeker je knuffel niet, je zal het nodig hebben.

7) Zorg voor anti-katermiddelen, want er is geen tijd om 
te kateren.

8) Condooms en morning-afterpillen

9) Draag nooit witte sokken in sandalen.

10) Lees mijn boekjes 10000 maal.

• HOE OVERLEEF IK • 
HET WEEKEND
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• WIE IS HET...? •
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• Ik heb als schacht ooit expres niet betaald voor een activiteit 
#sorrylies #zehadhetwelnietdoor
• Ik heb ooit met iemand die in het kofschip werkt geneukt 
#twaswelgoeieseks
• Stiekem vind ik de meisjes van Acantha wel leuk
• Kheb besloten om niet meer in de vereniging rond te poepen 
want da zorgt voor drama
• Ik heb een grote piemel
• Roanne is stiekem verliefd op een mannelijke pro senior van 
enkele jaren geleden
• Jens is lelijk zonder baard 
• Schachten zijn slecht in daten
• Er is een blonde godin die geen salsa kan dansen binnen 
Anabolica
• Enkele schachten houden (hielden) lijstjes bij van hun seks-
partners
• Er gebeuren af en toe wel ongeplande trio’s 
• Onze pro-schachtentemmer heeft borsten van een oude 
vrouw gezien op haar werk en is nog steeds in shock.
• Ik heb Lize haar cadeau van de secret santa stiekem meege-
nomen #sorrynotsorry
• Sorrynotsorry, volgend jaar wordt het anaalbolica.
• Het is toch een prestatie om zonder geld of alcohol naar 
Overpoort  te gaan en toch zat thuis te komen
• Er zijn verschillende anabolicanen die Kevin willen
• Tijdens mijn stage liep ik rond in de klas om de kinderen wat 
te helpen met een taak. Ondertussen moest ik echt heel hard 
een scheet laten. Ik heb dat dan subtiel gedaan maar er had-
den er toch een paar het geroken. Opeens begonnen er 2 echt 
wel over te vechten over wie van hen dat had gedaan. Ik heb 
ze allebei straf moeten geven #oeps

• CONFESSIONS •
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• WIE IS DE MOL? •
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•Wat schaft Anabolica intern• 
vandaag?
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• De schachtentemmer supergoed bezig is op school?
• Nico jullie weekend ofwel zalig ofwel verschrikkelijk kan 
maken?
->zorg maar dat er genoeg wc papier mee is alleszins.
• Onze feest en secretaris op de fuif totally overdressed 
waren? 
• Anabolica absoluut niet kan fietsen?
->Op drie dagen zijn er drie mensen gevallen met de fiets
-->(Wel niet allemaal door de alcohol)
• Muurklimmen wel heel amusant kan zijn?
->Zeker als er biljarttafels en bier aanwezig zijn.
• Zelfs de cafebaas mee deed met de ugly sweater avond?
->We weten wel niet of het de bedoeling was
• We de kofspelen BIJNA gewonnen hadden
• Jullie de secretaris en haar voorgangers echt wel meer 
moeten verwennen? 
• Vrouwen de eerste waren die bier brouwden? 
• Ik een eigenlijk gewoon een kleine samenvatting ben voor 
jullie ontgroeningsexamen?
• Het aantal tegels in het kofschip telbaar is op 15 minuten 
tijd?
• Bepaalde anabolicaleden vreemde seksbehoeften heb-
ben?
• Een schacht met zijn zatte botten van de boekentoren is 
gevallen? #gelukkigmaarvan1meter
• Elvis wel heel veel spiegelselfies maakt?
• Er een spongebob en patrick in Anabolica zitten?
•...

• WIST-JE-DATJES: •
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Wat een cantus, die verbroederingscantus! Al die clubs, van 
verscheidene hoeken van Gent, al die kleurtjes verenigd in één 
zaal. Een toffe ervaring voor iedereen vermoed ik. Voor mij, 
als schacht, was het zeker een hele ervaring. Voor het eerst 
konden we als schachten tussen de mensen, die normaal in de 
corona zitten, cantussen. Wat natuurlijk supertof en leerrijk is! 
Vele ‘oude klassiekers’ werden uit volle borst gezonden, niet 
door één, maar wel zes tafels vol enthousiaste cantussers. Wat 
een sfeer, wat een volume! Het alarm ging er zelfs van loeien! 
Daarnaast waren er natuurlijk ook wat minder bekende liedjes, 
waarbij je als schacht natuurlijk probeert om zo enthousiast 
mogelijk mee te doen, wat soms wel tot frapante resultaten 
leidde. Ook waren er veel ‘mindblowing’ vrije versies en veel 
toffe, orginele manieren waarop de liedjes gezongen werden... 
kortom een toffe, gevarieerde, luide en sfeervolle cantus. Na 
het vele gezang en de vele liters bier, was het dan helaas tijd 
om naar huis te gaan en een afterparty te houden in de Over-
poort. En het was ook tijd voor de lastige opkuis, waar deze 
zatte schacht op zijn bek is gegaan. Wat nogmaals bewijst dat 
de cantus geslaagd was. Schacht Jasper out.

• VERBRROEDERINGSCANTUS •



• ELVIS EN ZIJN MAGISCHE SPIEGEL •

 Elvis gaat naar school Elvis gaat naar het   
 leger

Elvis gaat naar het  
 bos

Elvis gaat naar zijn   
 ananas

Elvis gaat feesten Elvis gaat naar de  
 hoeren
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Elvis vindt vrienden            Elvis bij de gabbers Elvis naar de lessen 
‘how to be cool’
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Na een zware blok- en examenperiode en een rustgevende 
lesvrije week werd het tweede semester ingezet. Anabolica 
zette het semester sterk in met een heuse ugly sweater avond. 
Een geweldige manier om het semester in stijl te beginnen. De 
truien waren afschuwelijk, wat we dit keer als een compliment 
beschouwden. Iedereen haalde zijn lelijkste trui die ze normaal 
nooit zouden dragen boven. Ook kregen de schachten de 
kans om een lieve nieuwjaarsbrief te schrijven voor hun teer-
geliefde peters en meters. De meeste peters en meters kregen 
een nieuwjaarsbrief aangepast aan de persoonlijkheid van hun 
peter/meter. Sommigen maakter er echt een werk van, ande-
ren hadden er iets minder lang aan gewerkt. De schachten 
moesten vervolgens hun peters en meters verwennen met het 
voorlezen van hun nieuwjaarsbrief. De schachtjes die er niet 
geraakten moesten een filmpje maken voor hun meter of peter 
waar ze hun briefje voorlezen. Na het aanschouwen van de 
lelijke truien en het voorlezen van de nieuwjaarsbrieven volgde 
natuurlijk een feestje. En iedereen weet; een feestje met Ana-
bolica is altijd de moeite waard!

Matthias Cardoen 

• UGLY SWEATER AVOND •
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♬ ♬ ♬ Under the sea – Anabolica’s version ♬ ♬ ♬

De cocktails zijn toch wel beter dan daar aan de andere kant
Als je denkt dat je hier moet feesten
Dan heb je wel echt verstand
Oh ja, wij zijn toch tevreden met al wat ’t Kof ons biedt
Het is toch zo mooi hierbinnen 
Dat vind je daarbuiten niet

Night under the sea
The entrance is for freeee 

Al wat je moet weten
Vind je hier beneden 
Feest toch maar meeeeee
Hier dansen wij de hele nacht
Iedereen die komt naar hier en lacht
Kom maar wa zuipen, liefst grote kuipen 
met “Night Under The Sea”

• UNDER THE SEA •
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• Wat te verwachten van Nico •
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• SFEERFOTO’S •
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