




Studenten, docenten, werkmensen, … gewoon-
weg iedereen die dit leest.

We hebben al heel wat bizarre weken achter de 
rug en er komen er nog enkele aan. Velen onder 
ons zitten nu thuis en weten niet meer wat te doen. 
De verveling begint toch hoog op te lopen want 
de lessen gaan online door, clubavonden mogen 
niet meer doorgaan in ons trouw clubcafé ‘Porter 
House’, ons sociaal leven is naar de knoppen, …  
Maar niet getreurd! Ik geef jullie wat boeiende lec-
tuur om deze dagen door te komen. Voor je het 
weet vliegen ze zo voorbij en zien wij elkaar weer in 

de Porter House en/of op de Ledeganck. 
Geniet van deze derde editie!

PSJa, ik dans op hakken en jazeker, 
ik sla mijn enkel wel eens om. 
#LompeSarataris. 

                              Secretaris ‘19 - ‘20

The Great 
Sarataris speaking 

 Strike a pose and click!  
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DE MOORD OP SARA

De eerste cultuuractiviteit van het jaar, wat 

een avond! Met onze grootste speurneus trokken 

we doorheen het centrum van Gent. Sara was vermoord en 

wij mochten uitzoeken in teams wie de dader was. Het weer 

hield ons niet tegen de waarheid te achterhalen! Cluedogewijs 

schrapten we één voor één onze verdachten terwijl we gekke op-

drachtjes deden en de stad verkenden. Eens we hadden ontdekt wie de 

moordenaar was gingen we dit vieren met een lekkere warme choco-

lademelk en daarna met iets sterkere drankjes in de Overpoort!  Het 

gewone bordspel Cluedo zal deze versie nooit meer kunnen overtreffen!

          Lara de Deken

De allereerste cultuuractiviteit van het jaar, een knaller van een activiteit. Onze cultuur had 
niets beter bedacht dan mij even te vermoorden. Bedankt Jana! Hieronder lees je de beleve-
nissen van onze commilito Lara De Deken. Heeft zij mijn moordenaar gevonden? Spannend!
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Tijdens deze avond kwamen twee verenigingen samen om een gezamelijke activiteit te beleven. 
Iedereen lekker gezellig bij elkaar waardoor het een schitterende clubavond werd. Op de volgen-
de pagina krijgen we er meer over te horen van onze eigen schacht Nathan Van der Haegen.
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Op woensdagavond 4 december 2019 was ik aanwezig op de 
duo clubavond. Dit was geen gewone activiteit, want we moes-
ten voordien al per twee of per vier groepen maken. Deze 
bestonden uit leden van Anabolica en Harmonia door elkaar 
gemixt, alleen zo konden we het spel spelen. Wat deze avond 
nog specialer maakte was dat niemand van onze groep elkaar 
kende. Dit leidde tot een heleboel nieuwe vriendschappen. Het 
zou Anabolica niet zijn moest er geen kleine twist in hebben 
gezeten, want we moesten… *tromgeroffel*… verkleed zijn! 
Ons groepje had na lang overleg het thema hippies gekozen. 
We kwamen de Porter House binnen met bloemen in het haar, 
gekleurde zonnebrillen, wijde broeken, een gitaar en als kers op 
de ‘hippie’-taart onze protestborden met lachwekkende bood-
schappen op. Nadat we binnenkwamen moest ik heel dringend 
naar het toilet. Wat ik niet wist is dat tijdens mijn toiletbezoek 
de uitleg van het spel plaatsvond. Als ik van het toilet kwam 
was de drukke Porter House helemaal leeggelopen. Verward 
ging ik op zoek naar de mensen van mijn groep. Ik vond deze 

uiteindelijk na een kwartier terug in de overpoortstraat. Daarna 
gingen we terug naar de Porter House voor de prijsuitreiking. 
Hier kwamen we net te laat toe, waardoor we geen kans maak-
ten op de eerste plaats.  Gelukkig stond er als troostprijs koud 
bier en goede muziek klaar. Wat er later op die avond gebeurd is, 
is redelijk vaag. Ik heb mijzelf wel goed geamuseerd! Hopelijk 
mogen er nog veel van deze clubavonden komen en ik hoop dat 
ik jullie daar allemaal eens tegenkom om een pintje te drinken!

      Nathan V. D. H.

Beide feesten samen, wat een duo!
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De Sint ging rond in alle klassen en haalde er hier en daar wat 
studenten uit. Ook de docenten bleven niet veilig voor de Sint. Zij 
werden ook op de schoot gevraagd. Wat de Sint en zijn pieten alle-
maal te weten kwamen blijft een geheim! Shht! Zie hier wat sfeerbeel-
den van de trendy Sint met zijn pieten. 

De sint is trendy!
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De Porter House werd omgetoverd tot een soort oververhitte sauna. Je voel-
de van elke verleid(st)er de passie spatten. De koppels deden hun best 
de hele avond, maar bezweken aan de charmes van de verleid(st)ers. 

Na veel versiertrucs, polygamie, gescheurde hemden en 
in het rond vliegend speeksel konden we ons eindelijk 
een weg banen naar de toog van de Porters. Na het verlei-
dingsspel kwamen alle rode en oranje bandjes op groen 

te staan. Voor sommige koppels was het makkelijker 
te accepteren dan voor anderen. De driehoeks-
verhouding van Ina, Jonas en Sara kreeg heel 

wat te verduren tijdens het spel. Na afloop 
wisten ze maar één ding zeker: Jonas 

zal nooit houden van een vrouw, 
maar altijd teruggrijpen naar 

het mannelijk geslacht.

Jonas de V.
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Verbroederen met enkele studentenverenigingen van de lerarenopleidingen uit Vlaande-
ren: dit was toch wel ‘de’ activiteit om op aanwezig te zijn! Schachten, commilitones, tem-
mers, zedenmeesters, … Iedereen lekker gezellig in één corona. Naar het einde toe waren 
de verenigingen ook wat door elkaar gemengd. Hieronder kan je lezen wat onze schacht 
Olivia Decock ervan vond.

Wat een nacht! Het begon op een koude regenachtige avond. Ik zat op mijn 
fiets op weg naar Loods 25 met mijn lint en mijn regenjas aan. Ik was er hele-
maal klaar voor: een avond vol nieuwe vrienden maken, pintjes nuttigen, lied-
jes zingen en overheerlijke croques eten. Het was zeker zoals beloofd: ’Er is 
geen betere manier om te cantussen dan door te verbroederen!’. Na vele be-
kende en ook wat minder bekende liedjes te zingen zakten we af  naar de Por-
ter House. Ook hier kwam geen eind aan de FUN! Dit was toch wel één van de 
leukste avonden die ik al heb meegemaakt met Anabolica. Voor volgend jaar 
verwacht ik een even leuke of  zelfs nog leukere avond. Ik ben alvast aanwezig!

F
Fermenteren

Onze vice-praeses op haar best! :-)

U
Uitgaan

N
Nachtelijke avonturen 

beleven
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Na haar allereerste cultuuractiviteit moest ons Jana ook haar allereerste sportactiviteit gaan uit-
voeren. Door bepaalde omstandigheden is deze op een Anabolicaanse wijze uitgedraaid. Kir-
sten Gryspeert, onze schacht, gaat ons deze avond doen herbeleven met haar eigen woorden.

Om nog een laatste keer te ontspannen voor de blok begint, de traantjes nog even uit te stel-

len en de mental breakdowns te vergeten, werd er een ‘silent disco yoga’ georganiseerd. Dit was 

ook meteen de eerste sportactiviteit van het jaar. Voor we onze lichamen in onmogelijke posi-

ties brachten, propten we onze magen vol met overheerlijke croques bolognaise. Na het smos-

sen met de saus, zetten we ‘mevrouw Youtube Yoga’ aan en kon het ontspannen beginnen. De 

hond van de yoga instructrice was in ieder geval volledig zen door alle oefeningen, maar of wij 

dat ook waren is voor discussie vatbaar. De combinatie van volle magen met heel elegante yo-

gaposities was misschien niet ideaal, maar de ‘silent disco yoga’ is zeker voor herhaling vatbaar.

               

                                                                                                                                                                    Kirsten
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Ook tijdens de examens zijn wij er om iedereen mentaal wat te steunen. Daarom hielden wij 
een blokdag met wat gebak omdat we er allemaal niets van bakten.

Zo zie je maar, op onze blokdag waren wij zeer productief.
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De eerste examenperiode van het jaar is gepasseerd. Alle studenten zaten wekenlang sociaal geïsoleerd op 
hun kamer of kot waardoor ze na afloop naar enkele dingen snakten: bier, vrienden en zingen. Waar konden ze 
dit vinden?  Natuurlijk op onze binst-den-blokcantus. Lachen, gieren, brullen, zo kan onze binst-den-blok-
cantus het best omschreven worden. Hieronder lezen we hoe onze schacht Lisa Roeland dit heeft ervaren.

Eindelijk! Na een lange periode studeren, stresse-

ren en kaarsjes branden voor een tien was het tijd 

om nog eens goed los gaan voor de punten online 

kwamen. Als we eerlijk zijn, de beste manier om 

het einde van de examens te vieren is toch wel met 

ijzig koude vaten bier en de vele mooie glimlachen 

van de leden van Anabolica! Omdat meer zielen, 

meer vreugde brengen was het een open cantus. Dit 

betekende plezier voor jou en mij. Oh wat was het 

fijn om nog eens met al die lintjes samen te zijn!!!

        
        
                                                Lisa R.
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“Cocktails, cocktails, cocktails, cocktails, …”: riep ik nogal graag eens door een overvolle Porter House. 
Luidkeels promootte Anabolica de overheerlijke cocktails doorheen de Porter House. Wat vond onze 
schacht Ines Beernaert van de cocktails of heeft ze meer te vertellen over de avond zelf? Lees het hieronder. 

New year, new me, een beetje cliché als je het mij vraagt. Goede voornemens zijn 

niets voor mij. Het feestje ‘new year, new me’ daarentegen weer wel! Door de storm 

heen ging ik naar de Porter House. Na een lange blok en examenperiode was ik klaar 

om het tweede semester terug in te zetten en nog eens af te tellen naar het nieuwe 

jaar. We kregen van het praesidium allemaal een glaasje cava en sommigen kregen 

een confettipopper in hun handen. Manou had echter haar confettipopper beter aan 

iemand anders gegeven. Vol enthousiasme draaide ze de popper open, maar ze had 

hem hierbij naar haar buik gericht. Dit resulteerde in een pijnlijke situatie voor Ma-

nou maar een lachbui voor iedereen rondom haar. 

Met toch wel wat stress las ik buiten mijn nieuwjaarsbrief voor. Mijn peter Elvis en 

meter Lara waren erg tevreden en ik was opgelucht dat ik er vanaf was. Met heel 

wat confetti in onze haren en in de glazen cava dansten en zongen we nog heel de 

avond lang. Feestend gingen we de ochtend tegemoet. Het tweede semester was goed 

begonnen, klaar voor meer!

             

             Ines B.
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Nog nooit had ik zoveel latex en seks gerelateerde dingen bij elkaar ge-
zien. Onze schacht Frauke Strynck is zo creatief geweest om een erotican-
tus alfabet te maken. Voordat de cantus begon vond er een ‘upper at home’ 
plaats, ook wel gekend als een ‘upperdare’. Hierover vertelt commilito 
Dries Simoens ons wat meer. 

“Als man was dat echt eens iets 
anders! Iets heel leuk om eens mee te 
maken, zeker in een cantuszaal! Het was 
zeker dat extraatje meer!”Aldus Dries Simoens.  

Op de volgende pagina vind je een sfeerbeeld van het uppergedeelte.
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HET EROTICANTUS 
ALFABET

Alles uit
Bodyshot met Yoghurt
Cedric de schildhouder
Dikke tetten
Echt f*cking koud
Foefkes overal
Geile schachtentemmer en seksslaven
Helikopter
Irma-amoureux
Ja, we hebben ons geamuseerd
Kleine piemels
Latex broekje van de Senior
Manou haar ingewikkelde draadjes-string
Netkousen à volonté
Opblaaspiemel
Pappenheimer was ook van de partij
Qu’est-ce que c’est?
Rode latexballonnen
Sexy Vice-praeses in maria-outfit
Tutti Passi
Upperdare met speeltjes
Vibrator in konijnenvorm
Waroux en Olivia in de strijd
Die doen ook mee, want dit was het eroti-
cantus-ABC

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

X,Y, Z
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Wat een rustige clubavond moest worden met frieten, frikandellen en bier 
werd toch één van de gekste avonden van dit semester. Hieronder vertelt 
Frauke Van Kerckhove, onze commilito, wat deze avond zo gek maakte.

Het was woensdag 19 februari en Jonas en ik waren in Brussel op uitstap met enkele studenten van 
BOSO. Vrijwel op het einde van deze mooie, maar iets minder leerrijke dag vraagt hij mij: “Seg, kom 
je vanavond ook niet frietjes eten bij Anabolica?” Ik, als simpele ziel, had natuurlijk nog geen avondeten 
voorzien, dus ik dacht “waarom niet?”. Zo gezegd, zo gedaan. Samen met Jonas vertrok ik naar de 
Porter House. Hier lagen de frieten, frikandellen en kaaskroketten al in de friteuses te borrelen. Samen 
met het praesidium, enkele schachten en een verdwaalde Sonck hebben we enorm genoten van het eten. 
Daarna stond er ons (of mij toch, want ik was niet op de hoogte door de chaos in mijn hoofd) een ver-
rassing te wachten: we konden de rest van het vat van de eroticantus nog gaan opdrinken in de Canard.
We zijn samen met deze toffe bende naar de Canard ver-
trokken om dat vat op te drinken. In de Canard Bizar had-
den we ook nog extra plezier doordat er een karaoke bezig 
was. Enkelen onder ons hebben zich gewaagd aan een lied-
je. De verleiding was groot, maar ik heb het toch niet gedaan.
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Het tweede semester was al even bezig en dus was het tijd voor een 
nieuwe sport- en cultuuractiviteit. Onze Sport en Cultuur baseerde haar 
tweede sportactiviteit op het gezelschapsspel dat ervoor bekend staat  
verschillende vriendschappen te beëindigen, namelijk Monopoly. Het 
zou Anabolica niet zijn mocht er geen alcohol aan te pas komen. Wat 
denken jullie van Jenevermonopoly? Ben je benieuwd hoe het verlopen 
is bij ons? Commilito Julie Cuyckens vertelt er ons alles over.
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Het is woensdagavond. Cedric, Sara en ik zijn onderweg 
naar het ICC. We hadden het allemaal frisjes en wilden 
dus zo snel mogelijk met het spel beginnen (lees: begin-
nen drinken). Eerst werden de teams verdeeld. Elvis, Jonas, 
Nathan en Olivia vormden één team (kuch *het verliezende 
team* kuch). Het tweede team bestond uit Manou, Bram, 
Cedric en mezelf. Het spel kon beginnen. Er waren ver-
schillende opdrachten: zo konden we testen wie de meeste 
armspieren had (Elvis of Bram), wie er het best kon play-
backen en lichtelijk uit de kleren ging (Manou of Jonas), ...
Er was een goedgevulde waaier aan opdrachten. Soms 
moesten we rekenen op het verdict van de jury die be-
stond uit het praesidium. Of de jury altijd objectief was 
laten we in het midden. Deze leuke opdrachten, in combi-
natie met jenever, zorgden zeker voor vele leuke momen-
ten. Dit heb ik mij althans laten vertellen de dag erna! Het 
spel werd gespeeld en gewonnen door ons team. Om de 
avond mooi af te sluiten gingen we naar de Porter House.

                Julie C.

Cuberdon drink ik 

wel als laatste op.

28



29



24 uur lang in ons favoriete clubcafé! Dansen en 
drinken met vrienden, wat moet een mens nog meer 
hebben? Een berg aan topactiviteiten om je dag, 
avond, nacht en zelfs ochtend te vullen. Onze scha-
cht Yasmine el Moummou vertelt over haar ervaring.

Wat een topdag! Na mijn les die rond 16 uur gedaan was, kon ik het toch 
niet laten om eens te gaan piepen in de Porter House. Hoewel het niet de 
bedoeling was ben ik hier uiteindelijk blijven plakken tot 06u00. Ik heb 
veel taart gegeten en ik deed ook mee aan de bierkoninginwedstrijd, maar 
helaas verloor ik deze. Ik heb vooral ongelooflijk veel plezier gehad met 
Anabolica. Volgend jaar mikken we minstens op de volle 24 uur volhouden.

Zie hier een foto van de shotjes die wij mochten uitdelen?!!!!
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Wat een oudezakkencantus moest zijn, werd een wisselcantus. We hebben het niet gelaten om te lachen, Wat een oudezakkencantus moest zijn, werd een wisselcantus. We hebben het niet gelaten om te lachen, 
gieren en brullen een hele avond door. Hier zijn niet veel woorden voor, maar Van Nith Olyslager legt gieren en brullen een hele avond door. Hier zijn niet veel woorden voor, maar Van Nith Olyslager legt 
dit fantastisch uit. dit fantastisch uit. 

Was het omwille van het Coronavirus of  vanwege dubbele boekingen, de opkomst dit jaar voor de oudezakken-
cantus was lager dan we gehoopt hadden. Dit hield ons gelukkig niet tegen om er nog een gezellige avond van te 
maken. Aangezien er geen enkele pro-praesidia aanwezig was besloten we uiteindelijk om er een wisselcantus van te 
maken. Dit ging in na de eerste tempus. Tussen de liedjes door hielden we pauze om mopjes te maken. Hier zaten 
uiteraard een overvloed aan coronamopjes tussen. We waren ook tot de constatatie gekomen dat “de corona” tijdens 
cantussen niet meer dezelfde betekenis zal hebben. Om de traditie in ere te houden is er ook een ad pistum uitge-
deeld. Iemand was zo “slim” om het schild op de hoofdtafel te plaatsen. Door de vele harde hamerslagen bleef  het 
schild niet overeind staan. Tot slot werd de cantus zoals altijd afgesloten met niets minder dan “de Pappenheimers”.

Van Nith O.

Ben jij nog niet volledig mee, lees dan zeker de fantastische strip. Het schept een duidelijk beeld van het verloop van de avond.
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We kregen op vrijdag 13 maart het spijtige nieuws dat  geen enkele fysieke acti-
viteit of dergelijke mocht doorgaan. Wat natuurlijk hard aankwam voor ons. We 
zijn niet blijven treuren, maar zijn direct aan de slag gegaan om een alternatief te 
vinden. Uiteindelijk kwamen we met het volgende idee op de proppen: clubavon-
den of activiteiten online organiseren! Onze eerste activiteit was op ‘Sunnieday 
– Virtuele wereld’. Jens Crucke, onze schacht, zal jullie hier meer over vertellen. 

Het nieuws van de lockdown kwam hard aan bij iedereen. Geen feest-
jes en geen activiteiten met de vereniging meer en amper nog contact  met  vrienden.
Gelukkig deed Anabolica haar best om als alternatief een aantal online activiteiten te 
organiseren. De eerste activiteit waar ik aan meedeed heette “Blijf in uw kot met Ana-
bolica” waar we via ‘Sunnieday – Virtuele wereld’ een aantal spelletjes konden spelen 
tegen elkaar om prijzen te winnen. Bij de stoelendans lag ik er jammer genoeg on-
middellijk uit. Tijdens het tweede spel was er een soort ‘hindernissenparcours’ en daar 
werd ik tweede. Hierdoor heb ik toch op een toffe manier drie pinten kunnen winnen.

Jens C.
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Door de maatregelen kon onze ‘Sporty March’ niet doorgaan. We hebben dit echter niet zomaar laten gebeuren. Onze 
Sport en Cultuur kwam met het voorstel om een online sportwedstrijd te organiseren. Wat een topidee, allemaal 
samen sporten vanuit je eigen living! Dat wilt toch iedereen? Onze schacht Cedric V. vertelt jullie er meer over. 

De Sport Battle was voor mij een zeer toffe activiteit. Door middel van loting werden twee spelers uitgekozen die het tegen elkaar 
moesten opnemen. Dit zorgde voor hilarische momenten. Sommige mensen begonnen te klagen over het feit dat de oefeningen 
bij hen altijd te zwaar waren. Toch bleef de competitiviteit groot en gaf niemand zich snel gewonnen. Voor een fles jenever doet 
een student al een keer iets meer. Het was een avond gevuld met plezier en gelach en dat doet deugd in tijden van sociale iso-
latie. Ik ben dan ook heel blij dat Anabolica zoveel moeite doet om ons samen te brengen en iedereen af en toe een lichtpuntje 
te geven. Goed bezig allemaal en ik hoop dat we nog veel van deze geïmproviseerde activiteiten mogen meemaken. Ik hoop ook 
dat we elkaar snel weer kunnen zien, elkaar kunnen vastpakken en vooral samen een pintje kunnen drinken in de Porter House.

Cedric V.
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Op 1 april hadden onze schachten normaal gezien hun activiteit ‘Nacht van de schacht’. Dit zou hun avond 
worden, hun activiteit. Door de corona-maatregelen kon dit uiteraard ook niet doorgaan, maar in de 
plaats daarvan kwam er de fantastische online quiz via ‘Kahoot!’. Wat een samenwerking van de scha-
chten en wat een quiz! Onze P.R. zal jullie wat meer vertellen over hoe zij de quiz heeft ervaren en onze 
schacht Chloë Vanbos zal wat meer info geven over de voorbereiding die vooraf ging aan de activiteit. 

De quiz was in één woord GE-WEL-DIG! Ik had heel mijn gezin opgetrommeld om mee te doen. We 
hadden zelf gezorgd voor hapjes en drankjes. Ook al hebben we er niet veel van gebakken, toch hebben 
we ons wel super geamuseerd! Onze scha(ch)tjes hebben dat uitstekend gedaan!

             Ina V.

“Desperate times call for desperate measures” een verstandige quote van onze schacht Chloë Vanbos.

Door het vreselijke COVID-19 kon het feest dat door de schachten georganiseerd werd niet doorgaan. 
Niet getreurd! De schachten kwamen al snel op andere ideeën, waaronder een quiz. Ikzelf heb niet 
meegedaan, want ik had te veel werk voor school. Ik heb wel geholpen met de voorbereiding door 
samen met Fieke de prijs te bedenken. Na veel overleg met Sara, Fieke en de rest van het praesidium 
zijn we toch tot een besluit gekomen: een bon van de Fnac ter waarde van 40 euro.

Ik vond het ook leuk om Fieke beter te leren kennen. Ik was zeer blij dat ik heb mogen samenwerken 
met haar, want nu weet ik ook wat een leuk/lief meisje ze is. Veel dank ook aan Sara om ons gezaag 
te tolereren! ;-) Nog één ding: blijf in uw kot and stay safe!

Chloe V.
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Neen, het is niet wat je denkt. Ik, als Secretaris, wil enkele pro-secretarissen in de spot-
light zetten. Dit wil ik doen aan de hand van een spel. Kan jij raden welke poes of poezen 
van welke (pro-)secretaris zijn? Verbinden maar. 
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Social 
   Distance

Graag wil ik even onze nieuwe meter in de spotlight plaatsen. Onze meter dit jaar was 
niemand minder dan Jackie Ceulenaere. Ze verdient deze spotlight zeker. Wat een 
topvrouw! Ik stelde haar enkele vragen en haar antwoorden kan je hieronder lezen.

 Met onze meter
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Social 
   Distance

 Met onze zedenmeester

Niet enkel Jackie verdient het om in de spotlight te staan, maar ook 
onze enige echte Zedenmeester Céline Carême. Wat een kanjer van een 
vrouw! Lees hieronder hoe het gaat met Céline tijdens deze lockdown. 
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Social 
   Distance

Ze heeft ons enkele voorbeelden van “to do lijsten” gegeven! Go check them out and use them. 

Zie hier een foto van onze zedenmeester haar nieuwe bezigheid.

 Met onze zedenmeester

39



40



Tandpasta gemaakt van chillipepers. 

Ik geef voor de rest van mijn leven 
series en films op. 

Ik stoot liever mijn kleine teen tegen 
de hoek van de kast.

Ik kan onzichtbaar worden en te-
leporteren.

Iedere keer als ik nies, verander ik 
van geslacht.

Je hoort wat iedereen denkt.

Nooit meer op vakantie gaan.

Ik lach zo hard dat ik vriendelijk 
word verzocht de bioscoop te verlaten.

Ik word elke dag wakker met een 
stroomschok.

Ik doe liever mee aan Temptation 
Island.

Toiletpapier van schuurpapier.

Ik luister nooit meer naar muziek.

Ik stoot liever mijn elleboog op dat 
irritante plekje.

Ik kan gedachten van mensen lezen 
en vliegen.

Ik verander van leeftijd wanneer ik  
hik.

Iedereen hoort wat ik denk.

Nooit meer werken.

Iemand die voor je zit in de bioscoop 
stopt maar niet met lachen.

Elke keer als ik lach krijg ik een 
stroomschok.

Ik doe liever mee aan Expeditie 
Robinson.
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Heb jij tijdens deze lockdown ook al gedacht “Waar moet ik nu gaan shoppen?”. Niet getreurd, Trooper 
staat voor jullie paraat. Tijdens deze lockdown moeten we toch zorg dragen voor onszelf en onszelf 
wat extra in de watten leggen, vind je ook niet?

Wat is Trooper?
Trooper is een online tool dat verenigingen kunnen gebruiken om een extra centje bij te verdienen. 

Wat?! Betaal ik dan extra?
Neen, je betaalt net zoals anders de normale prijs. Er gaat enkel een klein procent van je bedrag naar 
de vereniging die jij invult. 

Hoe kan ik Anabolica Gent steunen via Trooper?
Stap 1) Je gaat naar de website van Trooper.
Stap 2) Klik op ‘Zoek jouw vereniging’. Nu schakelt je computer naar een ander tabblad. 
Stap 3) Vul ‘Anabolica Gent’ in bij de zoekfunctie.
Stap 4) Klik op ‘Steun Anabolica Gent’ en begin met shoppen. 

Wil je dit niet elke keer opnieuw uitvoeren, dan bestaat er voor jou de Trooperbot! Installeer de Troo-
perbot en vergeet nooit meer om Trooper te gebruiken. 

Hoe download ik de Trooperbot? 
Stap 1) Zoek in Google: ‘Trooperbot’. Ga naar de website van de Trooperbot.
Stap 2) Klik op ‘download trooperbot’. Volg vervolgens alle stappen die aan bod komen.

Ziezo, nu moet je nooit meer alle stappen overlopen om telkens Trooper te gebruiken. Zo steun je op 
elke Trooperwebsite Anabolica Gent zonder extra geld uit te geven. Pure win-winsituatie. Jij hebt 
jezelf verwend met een nieuwe smartphone of een nieuwe outfit en ondertussen steun je Anabolica 
Gent. 
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Je kan je al voorstellen wat de bedoeling is zeker? Er zitten vier Anabolicanen verstopt 
in de foto van deze schoonheid. Probeer ze alle vier te raden en stuur je antwoord door 
naar Anabolica Gent op social media of naar het mailadres anabolicagent@gmail.com. 
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Hier zijn niet veel woorden voor. Wat ik jullie wel kan 
zeggen is dat binnen Anabolica er niemand een perfecte 
match heeft. Niemand is er in geslaagd om 12 antwoorden 
volledig met elkaar te matchen! Hieronder vind je de meest 
geslaagde matches. Geniet van je match en wie weet komt 
er wel iets van. Wij willen het wel weten hoor als je op date 
gaat. Hou ons dus zeker op de hoogte! #Anabolicababy 
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* Wist je dat onze zedenmeester jarig was een paar dagen geleden?* Wist je dat onze zedenmeester jarig was een paar dagen geleden?

* Wist je dat door het coronavirus de stages van de eerstejaarsstudenten * Wist je dat door het coronavirus de stages van de eerstejaarsstudenten 
BOSO volledig wegvallen, maar ze wel nog alle VOLA’S moeten indienen? BOSO volledig wegvallen, maar ze wel nog alle VOLA’S moeten indienen? 

* Wist je dat bijna niemand weet wat de spreuk boven de bar in de Porter * Wist je dat bijna niemand weet wat de spreuk boven de bar in de Porter 
House is?House is?

* Wist je dat Olivia aan het winnen is met het molspel?* Wist je dat Olivia aan het winnen is met het molspel?

* Wist je dat het praesidum nog altijd blijft vergaderen?* Wist je dat het praesidum nog altijd blijft vergaderen?

* Wist je dat Elvis zijn baard zo lang mogelijk wilt laten groeien tijdens deze * Wist je dat Elvis zijn baard zo lang mogelijk wilt laten groeien tijdens deze 
tijden?tijden?

* Wist je dat 100% van de Anabolicaanse bevolking eigenlijk gewoon te-* Wist je dat 100% van de Anabolicaanse bevolking eigenlijk gewoon te-
rug naar de Porter House wil?rug naar de Porter House wil?

* Wist je dat we het ‘geheim’ zwembad op de Ledeganck gemaakt heb-* Wist je dat we het ‘geheim’ zwembad op de Ledeganck gemaakt heb-
ben op Sunnieday?ben op Sunnieday?

* Wist je dat Donald Duck-strips verboden waren in Finland omdat hij * Wist je dat Donald Duck-strips verboden waren in Finland omdat hij 
geen broek draagt?geen broek draagt? 48



* Wist je dat de schachtjes echt goed bezig zijn?

* Wist je dat er door COVID-19 geen enkele activiteit meer mag plaatsvin-
den tot 4 juli? :’(

* Wist je dat de temmer vier dezelfde haaien als knuffel heeft? 

* Wist je dat we 200 euro aan subsidies extra hebben gewonnen door 
een spelidee door te geven aan HOGENT?

* Wist je dat het ledenweekend maar 25 euro ging kosten? :’(

* Wist je dat Céline en Elvis (hopelijk) gaan afstuderen? 

* Wist je dat alle fysieke lessen wegvallen tot en met 18 mei?

* Wist je dat door het coronavirus de stages van de eerstejaarsstudenten 
BOLO en BOKO vervangen worden door één dag digitaal lesgeven? (Ten-
zij alles weer verandert... )

* Wist je dat onze schacht Yasmine na de 24u van de Porters rechtstreeks 
naar haar stage is gegaan?
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WWW.ANABOLICAGENT.BE

ANABOLICA GENT

ANABOLICAGENT

ANABOLICAGENT

GEÏNTERESSEERDEN ANABOLICA
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