HET ANABOOLKEN

Dag liefste lezers
Hopelijk ging het tweede semester voor elk van jullie goed van
start en hebben jullie ondertussen allemaal al een beetje
kunnen genieten op een terrasje met een drankje in de hand en
een goede portie zon!
Tussen al dat genieten door werd er natuurlijk ook wel wat
gewerkt. De paasvakantie staat voor de deur dus is het weer
tijd om op reis te gaan of vlijtig te studeren. Voor anderen staat
er echter nog nét iets spannenders gepland.
De Anabolicanen onder ons weten uiteraard al hoe laat het is,
want met de vakantie in het vooruitzicht, kan dit maar één ding
betekenen: ontgroeningsweekend.
Onze schachtjes lieten zich namelijk van hun beste kant zien
en gingen volop aan de slag met tal van opdrachten. Zij worden
namelijk nog één laatste keer op de proef gesteld alvorens wij
hun als commilitones verwelkomen in de tofste club van Gent!
Met al dit leuks voor de deur, kan een derde Anaboolken niet
ontbreken toch? Speciaal voor jullie blik ik nog eens terug op
al de gebeurtenissen van afgelopen maanden. Lezen maar!
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Praesidium jaar 23
Nog een goede maand en dan neemt praesidium jaar 23
afscheid van jullie. Maar al snel zal praesidium jaar 24
klaarstaan voor jullie!

Samen met jullie blik ik
nog even terug op een
geweldige periode met
heel wat memorabele
momenten met een
fantastisch praesidium,
toffe schachtjes en
geweldige leden.

Of ging er nu toch ergens iets mis? Mollen komen precies
steeds vaker voor.. Enkelen onder ons hebben er misschien al
ervaring mee of mollen volop mee op zondagavond!
Tussen één van ons, praesidium jaar 23, zit weldegelijk een
mol. Kan jij vinden wie het is?
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Kandidaten de mol 2018 - 2019
Hopelijk zijn jullie allemaal al volop aan het mollen op
zondagavond en hebben jullie dus al wat oefening achter de
rug. Wij hebben jullie kritische blikken en mensenkennis
hard nodig, want ook in Anabolica zitten we met een mol!
Slagen jullie erin de mol te ontmaskeren?
Bij deze stel ik jullie graag voor: de kandidaten van de Mol
2018 - 2019.
Elvis

Elvis, 22 jaar, komt uit
Kortrijk en is praeses.

Femke

Femke, 20 jaar, komt uit
Roosdaal en is penning.

Joy

Joy, 22 jaar, komt uit
Rumst en is
schachtentemmer.

Roanne

Roanne, 21 jaar, komt uit
Houthalen en is vice.

Silke

Silke, 22 jaar, komt uit
Evergem en is feest.

Polle

Polle, 23 jaar, komt uit
Heule en is sport en
cultuur.

Linde

Linde, 23 jaar, komt uit
Gent en is secretaris.

Senne

Senne, 23 jaar, komt uit
Koersel en is zeden.

Jasper

Jasper, 24 jaar, komt uit
Maldegem en is cantor.
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An American toga story
Starten deden we het tweede semester met een stevig feestje.
Maar niet zomaar één, kandidaat Femke vertelt het jullie in
geuren en kleuren!
“Wat een avond! De kleren gingen uit en enkel
nog bedekt met een dun lapje stof trokken we
naar de Porters voor onze enige echte toga
party! De cocktails vloeiden rijkelijk en met de
uren werden de mensen steeds vlotter.
Jammer genoeg kon niet iedereen ons op deze
avond vergezellen, meegenieten vanop een
afstand was de boodschap voor haar.
Andere praesidiumleden gingen
er dan weer wel volop voor! Bij
de jongens ontstond er een heuse
battle over wie het naakst ging,
met de nodige nipple twists
tot gevolg. Weet jij nog
wie zo nodig zijn
tepeltjes wou showen?
De vrouwen waren
vandaag dan weer net iets
preutser.
Onze toga's hangen ondertussen weer in de kast
(of onze lakens liggen terug op ons bed)
hopend op meer van die gekke avonden zoals
deze.”
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Eroticantus
Geen jaar gaat voorbij hier in Anabolica zonder ons
Eroticantus. Kandidaat Roanne vertelt jullie er alles over.
“Dé befaamde eroticantus was zoals gewoonlijk
eentje om je volledig bloot te geven. Schaarse
kledij, onthullende outfits, mogelijks tenten in de
broeken, het was allemaal te zien tijdens deze
editie. De cantuszaal werd omgetoverd in een
look-a-like van het glazen straatje. De aanwezigen
zorgden er dan weer voor dat je dacht dat je er
effectief was.
Mensen kwamen zelfs van over de velden,
Limburg of de Walen om deze taferelen te kunnen
aanschouwen. Geshockeerd waren de ervaren
Anabolicanen niet. Over de schachten en
bezoekers kan ik
gelukkig niet hetzelfde
zeggen. Als vice-praeses
zijnde had ik de chance,
of de malchance op
bepaalde momenten, om
overal een goed zicht op
te hebben. Voor mij dus
meer dan een geslaagde avond
om de stoom weer eens
afgeblazen te kunnen hebben.”
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Comfy food
Niets beter dan een 'beetje' vettig eten om de pijn van de start
van het tweede semester wat te verlichten!
Frietjes, frikandellen, mini-loempia's, noem maar op.
Gegeten zal je hebben, er waren er maar weinig die de
frietgeur konden weerstaan.
Boterhammetjes van mama werden snel aan de kant
geschoven, extra porties werden bijgevraagd, de lange
wachtrij trotseren. Het hoorde allemaal bij dit eetfestijn.
Anabolica will always be there for the support, hé!
Het is nu eenmaal een zware periode in ons leven.
Dus een extra frietje om
je wat mentaal te
steunen kon er ook wel
af!
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No nay jenever baseball
Na de vele pintjes en snacks is sporten misschien toch ook
eens nodig? Wij deden alvast een mooie poging. Kandidaat
Jasper weet er alles van!
“ Dit semester kwamen Anabolicanen samen in
het Zuidpark om eens stevig te sporten… maar
dit ging natuurlijk niet zonder de nodige shotjes!
Gedurende het spel werd er gezorgd voor tal van
verschillende jenevers om de deelnemers te
verrassen, hun dorst te lessen of om zich moed in
te drinken natuurlijk.
Shotjes werden er pas gedronken wanneer de
deelnemers een homerun konden te slaan, op de
bal zelf konden slaan (wat al moeilijk genoeg is),
tegen de grond gingen, drie keer misten,
scoorden, etc. Basicly moest je dus voor alles
shotjes drinken.
Sommigen kwamen echter enkel om te drinken,
maar ongelijk kunnen we ze niet geven ;)
Na afloop van deze sportactiviteit was iedereen
goed (of iets té goed) ingedronken voor een
stevige afterparty in de Porter House! Voor allen
die aanwezig waren, schol! Voor allen die niet
aanwezig waren, ge hebt wat gemist!”
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24h van de Porter House
Voor zij die nooit genoeg krijgen van feesten, was er dit
semester dé uitdaging. 24h lang feesten, misschien iets voor
jou? Kandidaat Senne ging er alvast voor.
“Spectaculair, onvergetelijk, de beste 24h van
de Porters dat ik ooit heb meegemaakt” Random zatte voorbijganger
“Ik kan geen betere omschrijving geven zoals
meneer heeft gebruikt. De 24h van de Porters
was een succes! Anabolica had dit jaar de taak
shotjes te verdelen onder de
mensen wanneer ze een
opdracht volbrachten.

We zagen onderbroeken
in elke kleur van de
regenboog, mensen met
meer dan 70 kuslipjes op hun
lichaam en veel tetten en kontjes! Ondanks dat
de micro ons in de steek heeft gelaten op het
einde van onze bijdrage, heeft onze praeses zijn
stem bovengehaald en is alles toch nog gelukt.”
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“Dit jaar is onze Zedenmeester, Senne, verkozen tot
mister Porters van het jaar!
Is het omdat hij altijd te vinden
is in de Porter House? Of
omdat hij de hoofdorganisator
was van de 24h en de
stemmen kon manipuleren?
We zullen het nooit weten!
Naast Senne, was er echter nog
iemand die de show stal.. wie zou dat
kunnen geweest zijn?
Enkele Anabolicanen hebben dan ook de volledige 24h
overleeft. Een dikke proficiat aan: Elvis, Roanne,
Senne, Bram, Eva en Linde
Zij verkrijgen een exclusieve pin om op hun kiel of lint
te dragen! Van één ding ben ik zeker, volgend jaar ga
ik er terug zijn!”
- random zatte voorbijganger
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Oudezakkencantus
Aan tradities hebben we in Anabolica niet zo zeer een tekort.
Nu en dan hebben we allen dan ook een nostalgisch moment
naar ‘den goeien ouwen tijd’. Hoe zo een oudezakkencantus
er precies uitziet en wat wij daar precies doen, horen jullie
van een van onze kandidaat Elvis.
“Ik keek enorm uit naar de Oudezakkencantus!
Een kort deeltje leiden als senior en me voor de
rest van weinig aantrekken. Het was nog eens
tof om andere senioren aan het werk te zien!
Dat bracht mij tot het besef dat ik het senior
zijn toch enorm zal missen wanneer mijn jaar
voorbij zal zijn.
Frisse pinten drinken, pakje friet erbij voor
sommigen.. het kon allemaal!
Maar wat is een cantus nu zonder een goede ad
pistum? De ad pistum van Polle en Tantje is
iets dat ik me nog enorm goed herinner van die
avond. Na het cantussen
werd het feest verdergezet
in de Porters. Daar
hebben we nog een
plateau gezet, want we
hadden nog niet genoeg
alcohol op! Avonden zoals
deze zijn zeker voor herhaling
vatbaar!”
18

19

Willy Wonka and the cocktailfactory
Een goeie cocktail voor weinig geld, wie kan hier nu aan
weerstaan? Anabolica heeft het allemaal en kandidaat Silke
deelt het volgende met jullie mee:
“Zoete snoepjes, lekkere drankjes en
geweldige outfits! Dit omschrijft kort onze
laatste fuif van dit jaar!
Hiervoor opende Silly Wonka de deuren van
haar befaamde cocktailfabriek en liet iedereen
genieten van haar lekkere brouwsels en
geweldige snoepjes! De snoepjes waren niet
alleen super lekker, maar ze gaven iedereen de
kans om een cocktail te winnen! We hebben
verschillende mensen zeer gelukkig (en
waarschijnlijk ook dronken) gemaakt!
Voor we het wisten was al dat
lekkers op en moesten we de
deuren sluiten van onze
geweldige fabriek! Het was
een mooie afsluiter van mijn
feestjaar, waar ik enorm van
genoten heb! Hopelijk gaan
deze deuren nog eens open in
de toekomst, maar voor nu;
Silly Wonka out!”
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Who wore it better?
Dat we allen knappe koppies hebben, is oud nieuws. Maar dat
we zo knap konden zijn, wie had dat gedacht?! Om ter
mooist, met dit toch wel heel flatterende kapsel.
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Anabolympics
Zo nu en dan komen we al eens met iets anders op de
proppen dan zotte feestjes of frisse pintjes. Af en toe zetten
wij ons beste beentje voor en laten we zien dat we ook andere
talenten hebben.
Ikzelf vertel jullie heel graag hoe dat eraan toe ging:
“Niets beter dan een paar goede spelletjes om
die competitiebeesten uit hun kot te lokken en
er kei hard voor te gaan, eens te lachen met
slechte verliezers en onze teams loeihard aan te
moedigen.
Van darten tot boksen, beerpong tot flipcup en
kickeren. Het was er allemaal. En voor zij die
écht wilden, was er ook bootje varen. Gekke
dingen, hier bij Anabolica.”
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Gruut stadspel
Naast het feesten, cantussen en sporten doen we af toe nog
wat cultuur op ook. We leerden onze studentenstad net iets
beter kennen. Kandidaat Polle was erbij.
“Na heel wat reizen en sleuren geraakten we
eindelijk allen in de auto richting de Schapenstal.
Daar aangekomen en na een schrikmoment met
Jazzpie, sleurden we de frissse Gruutjes uit de
auto.
Onze enthousiaste leden werden vergezeld door
de allerliefst en zachtste hond, Kiko. Helaas kon
ook hier niet iedereen
aanwezig zijn, maar een
update nadien kreeg ze
wel!
Wie wil nu geen
Gruutje van deze
knappe griet? ;)

De leden vormden 2 teams en gingen elk aan de
slag met tal van opdrachten. Pintjes tappen, een
onbekende een kus geven, een heldendaad
uitvoeren...
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Wanneer de teams een mysterieus oud vrouwtje aka
Polle konden vinden, wonnen ze vijf punten, of
waren het er nu 3? Uiteindelijk wonnen Betty,
Trevor en Dries het spel en werden benoemd tot
winnaars. Ondanks de harde strijd en inzet van
Bram, Paulien en Dries, wisten zij de eerste plaats
niet te bemachtiging.
Na enkele Gruutjes vertrokken we uiteindelijk naar
ons geliefde clubcafé, de Porter House, om onze
avond af te sluiten.”

Sharen is caren
hé, mannekes!
Zelfs deze cutie
was van de partij!
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Op safari met Bocky
Bij Anabolica is het altijd een groot avontuur, het een al wat
zotter dan het ander. Onze wilde avonturen met Bocky, doet
kandidaat Joy voor jullie uit de doeken:
“Zo nu en dan mag er al eens iemand in de
bloemetjes gezet worden, letterlijk dan. Deze
avond vierden we samen met onze favoriete
Bocky die schitterde
in een mooie tutu.
De drankjes vloeiden
rijkelijk door onze
slokdarmen. Er werd
zelfs een shotje
Jagermeister besteld..
De avond ging verder en de herinneringen
werden waziger. Heel erg wazig.
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Be smooth drink fruit
Om toch even te doen alsof we ook gezond zijn, verkocht
Anabolica lekkere smoothies want “A smoothie a day keeps
the doctor away” zeggen we dan.
Een detox en goede portie zon, hoe zalig kan dit zijn?
Nu ja, dit enkel wanneer er niet plots en bommelding
plaatvindt door een koffertje naast onze senior zijn auto en de
politie jou plots opbelt. Zat onze mol hier voor iets tussen?
Wie zal het weten...
Nu ja, zo werd een gezond dagje op de Ledeganck wel extra
spannend!
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Did you know?
Dat onze kandidaten het voorbije jaar veel tijd samen spendeerden,
was ons allen al duidelijk, maar wat kwamen deze kandidaten eigenlijk
over elkaar te weten?
Onze kandidaten ontdekten dat:
Joy 1000 dingen
combineert en nog
steeds leeft?!
Roanne een verslaving
heeft aan zakdoekjes.
Like whut?
Japser best
nog een
strakke poep
heeft ;)

Het altijd de schuld is
van Linde! Sad story

Joy toch niet
zwanger is.
Linde alles kan doen
verdwijnen. Echt? Of
niet? Of wel?
Je polle nooit een
watertje mag geven
wanneer ze ‘beru
zat’ is, dat is echt
spelen met je leven

Polle altijd begint te
lopen en springen
wanneer ze zat is.

Femke aan wimpelen
doet. Is dat zelfs een
sport?!
Linde als een kind klinkt
wanneer ze echt zat is.
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Joy, Polle en Linde elkaar
nog maar kenden sinds
het vorige schooljaar.
#friendshipgoals

Silly (Silke) ook een
treinstation is. Hoe cool?

Femke veel
sekspakjes
heeft.

Silke echt wel ALLES
heeft wat je maar kan
bedenken!

Senne veel te veel
over Joy weet.
Stalker alert???
Senne andere
mensen altijd
plaagt.

Roanne echt ranzig
eet. (Doe hier iets
aan, wil je?!)

Femke een string met
een gaatje niet zo
handig vindt.

Linde bij alles de
slappe lach krijgt
wanneer ze 24u
lang feest.

Elvis overal, maar dan
ook echt overal
ketchup bij eet

Roanne een goede tante is voor
Jeffrey. Oh, en Jeffrey is een
meisje.

Elvis en Polle partners
in crime zijn tijdens
Adele nummers

Elvis goed is in
kerstballen stelen.

Polle zich
wel echt
heel graag
verkleedt.

Roanne ongemakkelijk
wordt als je haar te vaak
aanraakt.
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Rara raadsels
Mollen zonder raadsels? Ik dacht van niet! Of was het nu Van
Nith?
Vind jij de aanwijzing in deze
woordzoeker?
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Time to rebus!
Vind jij wat men hier probeert te zeggen, ontrafel deze rebus
voor wel een zeer belangrijke tip.
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Wie is de mol?
Mollen is geweldig, maar weten jullie al wie de mol nu
eigenlijk is?
Een mooie opmaak of is hier meer aan de hand? Verklapten
de kandidaten iets in hun verhalen of is het toeval? Wijzen
we nu de mol aan of toch niet?
Vond jij alle tips? Loste jij de raadsels op?
Ga snel na of jij alle aanwijzingen vond en of je onze mol te
pakken hebt!
Wat viel jou op bij:
De titels:

De kandidaten aan het woord:

De leugen:
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De woordzoeker:

De rebus:

Pagina 23 en 24:

Het pijltje:

De mol is:
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OOOOEH BUSTED!
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Eind goed, al goed
Bij deze neem ik opnieuw afscheid van jullie na een derde
editie van het Anaboolken dit jaar.
Hopelijk zijn jullie nu weer helemaal up to date over de tofste
club van Gent en hebben jullie ontdekt wie de mol onder ons
was! Hehe.
Bij deze wil ik jullie allemaal heel veel plezier en/of succes
wensen voor de komende weken. Geniet van de vakantie,
blokt ze of werkt ze, maar vergeet niet om af en toe eens dat
zonnetje mee te pikken he!
Verder hoop ik jullie natuurlijk snel terug te zien op onze
laatste activiteiten, dat het de moeite zal zijn!
Doei, dag en bedankt
Secretaris out xx
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