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Een woordje van welkom.

Dag lieve lezer!
Ben jij nieuw hier? Of ben ik je al eerder tegengekomen?
Sorry, ik ben niet zo goed met gezichten. Maar alleszins: welkom in het
Anaboolken!
Voor degene die geen clue hebben wat dit boekje inhoudt: je hebt het
leukste boekje van de Ledeganck in je handen! Het is echt veel leuker
dan je cursussen! Dat kan ik je beloven.
Het bevat de wildste verhalen over onze studentenvereniging, info over
de beste feestjes en de leukste activiteiten (waar jullie allemaal welkom
zijn), spelletjes en andere ontspanningstechnieken... Alles om jou saaiste
lessen wat draagbaarder te maken en je voor te stellen aan onze vereniging.
Om de paar maand zal er een nieuw Anaboolken verschijnen, zodat je
altijd op de hoogte bent en je je nooit hoeft te vervelen!
Als je nu niet verder leest, maak je echt een grote fout. Je zal er zoveel
spijt van hebben. En wil je dat echt?
Ik zou zeggen, laat je niet tegenhouden en begin maar met lezen!
							Dikke kus,
							Laure
Meert, Secretaris 2017-2018
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Anabolica

Anabolica is de studentenvereniging van
de leerkrachten- opleiding van HoGent.
De club werd opgericht in het schooljaar
1995-1996 door Philippe Dejonghe.

Momenteel bestaat Anabolica
22 jaar.
De leerkrachtenopleiding van
HoGent bevindt zich op de Ledeganck.
Onze clubkleuren zijn stralend wit en marineblauw.

Ons clubcafé is Porter
House.

Onze clubavond valt op
woensdag.
Tijdens clubavonden organiseren we
activiteiten of thema-avonden.
Anabolica houdt van zich
verkleden en zal op thema avonden met grote
zekerheid in thema zijn.

			

Het Praesidium
Een praesidium, wat is dat nu weer? En hoe spreek je dat zelfs uit? Welke taal
is dat? Is dat Latijn? Hu?
Geen paniek, ik leg het hier voor jullie uit!
Een praesidium is het leidinggevend orgaan van een studentenvereniging. Het
praesidium bestaat uit een aantal democratisch verkozen, gedoopte en ontgroende leden van de studentenvereniging.
Deze mensen hebben na het voeren van een campagne voor hun geprefereerde functie en na het overleven van een spannende verkiezing het meest stemmen gekregen.
Wat wil dat nu zeggen?
Achter de schermen organiseren ze de leukste activiteiten, de grappigste
clubavonden, de luidste cantussen en de geweldigste feestjes. En dat allemaal
voor de Anabolicanen en sympathisanten!
Op de voorgrond zijn ze dan weer een hoopje mensen met een breder lint die
graag vrienden maken, openstaan voor iedereen en daarbij nog eens graag
feesten en plezier maken.
Samen, als 1 hecht team, proberen wij het jaar 2017-2018 zo memorabel mogelijk te maken!
Op volgende pagina’s kan je ze allemaal al een beetje leren kennen!
Ps. Je spreekt het uit als pré-zidium.

Foto by Corezphotography

Praeses: Roanne De Munck
Hallo lieverds,
Mijn naam is Roanne a.k.a. Roanus. Ik prefereer Roanne.
Mijn functie in Anabolica is echt wel cool. Ik ben namelijk
praeses!
Woehoe! De eerste praeses in Anabolica die jonger is dan de
club.
Met mijn twintig verspilde jaren heb ik dan uiteindelijk toch iets
bereikt.
Wat moet een praeses doen? Ik heb zelf ook geen idee. Nee mopje.
Het is een functie waar enorm veel bij komt kijken. Je zou me het hoofd van de club
kunnen noemen. Samen met mijn vice-praeses zorgen we dat alles vlot kan verlopen.
Organiseren, plannen, vergaderen, conclusies trekken, eindbeslissingen nemen, drinken, feesten en andere aangename dingen zijn de meest voorkomende activiteiten in
mijn agenda.
Mijn leven is uitermate saai. Graag zou ik uren vertellen over alle sporten die ik beoefen, alle teken- en muzikale talenten dat ik heb, maar dat zal dus niet gebeuren. Wanneer mijn dag zwaarder is dan ik, geef mij dan een glas wijn zodat ik terug aangenaam
word. Ik ben een hondenmens, geen kattenmens. Ik moet zelfs bekennen dat ik ananas op mijn pizza extreem lekker vind. Mijn tafelvoetbaltalenten zijn uitstekend, ik sta
open voor uitdagingen indien jij de 1 euro voor in de machine betaalt.
Wanneer ik wat gedronken heb, heb ik de neiging om te doen alsof ik alle liederen
van buiten ken. Dit is absoluut niet het geval, dus kom niet te dicht bij staan, want dan
geneer ik mij.
De leukste tijd op een cantus voor mij is om met de hamer op de tafel te slaan, omdat
ik graag op dingen sla (jammer dat ik enkel op de tafel mag slaan op sommige frustrerende momenten). Ik hou van de taal Nederlands, maar omdat ik dat nu gezegd heb,
ga ik sowieso fouten heb geschreven.
Note van de secretaris: Onze lieve praeses had inderdaad een dt-fout gemaakt, maar die
heb ik verbeterd ;)
			Quote: Waarom ben ik zo grappig, maar ziet niemand anders dat??

Vice-praeses: Noa Cock
Hallo allemaal!
Ik ben afkomstig uit Geraardsbergen, ja dat ligt in de marginalen driehoek en
nee, niet iedereen is daar echt zo marginaal. Ik ben dit jaar verkozen tot
vice-praeses. Uhm vice wadde? Ja, ik ben zo wat de rechterhand van onze
praeses. Ik sta haar, en het volledige praesidium eigenlijk, bij met al mijn
raad en daad. Dit is het begin van mijn 3e jaar in Anabolica en ik moet zeggen
dat ik het niet meer zou kunnen missen. Ik heb er reeds een fantastisch
praesidiumjaar opzitten als temmer en gemotiveerd als ik ben zal dit als
vice-praeses niet anders zijn. ;)
Met mijn meter 54 ben ik toch wel het kleinste actieve lid van Anabolica, maar vergis je niet,
want ik kan heus wel mijn mannetje staan!
Je kan mij altijd vinden op onze activiteiten, in de Porters tot de late uurtjes of wel lig ik in
mijn bedje mijn roes uit te slapen.
Naast het fantastische studentenleven probeer ik toch ook een diploma te bemachtigen. Dus
daar gaat (of zou toch moeten) mijn resterende tijd naartoe. Maar genoeg over mij, wij willen
graag jou leren kennen!
Goesting in toffe feestjes en zotte sport- en cultuuractiviteiten door het jaar? En vooral zin om
een FANTASTISCHE groep mensen te leren kennen op korte tijd? Als je je ook maar bij een
van deze puntjes aangesproken voelt, dan weet ik gewoon dat Anabolica iets voor jou is! Je
mag mij altijd aanspreken of een berichtje sturen en dan leg ik jou met plezier alles uit wat je
ook maar wilt weten!
Veel liefs en hopelijk tot dan!
							Quote: Ik ga echt niet lang blijven deze keer.

								Secretaris: Laure Meert
			 Dag iedereeeeen! * Insert Meneer Spaghetti voice*

			
Ik ben Laure! Je mag me ook steeds Loor, Loortje of mevrouw de lief				
ste secretaris noemen. Daar reageer ik allemaal op! Maar ‘Laur’ op
				
z’n Frans is uit den boze!
			
Ik ben 20 jaar (en ik zie er 16 jaar oud), dit is mijn 2e jaar in Anabolica
			
en dit jaar ben ik jullie secretaris!
			
Mij zal je, jammer genoeg, niet zo snel in de Ledeganck tegenkomen, 		
		
want ik studeer namelijk Psychologie. Maar in de vorm van het Anaboolken ben ik toch altijd een beetje aanwezig!
Het Anaboolken schrijven en zo boeiend mogelijk maken, is naast verslagen maken tijdens
de praesidiumvergaderingen, de taak van mijn functie!
Mij zal je wel gemakkelijk terugvinden in de Porter House, al dansend, al zingend, al drinkend, al random gebroken Duits sprekend, al hatend op irritante mensen of al babbelend met
de DJ. Heb dus zeker geen schrik om me aan te spreken. Ik bijt niet (altijd)!
Verder ben ik best sportief, dus als je een fitnessbuddy zoekt om de bier-caloriën te verbranden: i’m your (wo)man!
*zwaaizwaai*
								Quote: ‘Diepe, gefrustreerde zucht’

Penningmeester: Annelies Emmaneel
Waar is de kas nu??

Hoi! Ik ben Annelies en ik ben de nieuwe penning van dit jaar.
Ik ben 23 jaar (al een beetje een ouwe zak dus) en ik begin dit jaar aan
mijn doctoraat in de bioinformatica.
Ik ben bij Anabolica terecht gekomen door mijn allerliefste Niels en ben
daar dan ook gebleven dankzij het fantastisch praesidium toen en mijn
zalige mede-schachtjes.
Ik heb er al een jaartje secretaris opzitten en dit jaar volg ik een fantastische majesteit op!
Moet je nog iets weten van mij? Ik ben verzot op katten en kan niet wachten tot ik er zelf heb,
ik heb mijn zus geïntroduceerd bij Anabolica en zij is nu de zedenmeester Ö. En ik kan niet
goed tegen veel appeljenever. Maar echt niet! Vooral niet op sportactiviteiten.
Als ik niet iets doe met Anabolica kan het wel heel goed zijn dat ik bezig ben met gezelsschapspelletjes te spelen met Moeke Benont! Als je ons ooit hoort praten kan het goed zijn
dat het over Harry Potter, lange palen of elfen gaat.
Goed, wat houdt penning nu exact in? Het is niet zo moeilijk hoor ;) . Ik beheer de kas en
zorg ervoor dat het praesidium niet teveel uitgeeft aan stomme dingen. Ik zorg ervoor dat iedereen betaalt, maar dan kunnen we ook coole activiteiten houden door ervoor te zorgen dat
dat geld naar de leuke dingen gaat! Dat wilt dus zeggen dat ik de zaag ga zijn als je niet op tijd
betaalt, maar ook degene die toestemming geeft om plateau’s te zetten ;) .
Voila! Genoeg over mij! Tot in de Porters?
Doei!
					Quote: It’s the imperfections that make things beautiful.

				Schachtentemmer: Maarten Buckens
Hey,
			
Ik ben jullie schachtentemmer voor dit jaar en zorg ervoor dat jullie
				
wijs geraken in het studentenleven, en de do’s en don’t’s van 		
				
Anabolica. Ik ben het aansprekingspunt voor de nieuwe leden en
			
jullie mogen altijd met jullie vragen (en cadeautjes) naar mij komen ;).
			
Ik volg lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding + Bewegingsrecreatie
			
en zit op kot aan campus Schoonmeersen.
			
Naast Anabolica en mijn studies ben ik DJ in het Gentse studentenleven
(DJ Bucky), dus je gaat me veel terugvinden in de welgekende (t)overpoort.
			

			Quote: My neighbours listen to good music, whether they like it or not.

Feest: Senne Ectors
Goede avond beste lezers. Mijn naam is Senne en ik ben jullie
FEEST dit jaar!
Wie ben ik?/ Hoe herken je mij?
- Mijn handen zijn nooit leeg.
- Wanneer ik zat ben, trakteer ik iedereen.
- 90% van mijn vocabulair bestaat uit seks-gerelateerde dingen
- Als je mij ziet kijken naar je vriendin hoef je je geen zorgen te maken. Ik keek waarschijnlijker naar u.
- Ik heb bijna elke vrouw van Anabolica haar tetten aangeraakt. Vooral die van Hannelore...
- Als ik te snel praat is dat omdat ik mijn Limburgs accent wil verbergen.
- Professioneel masseur
- Film freak
- Ik onthoud nooit namen, dus neem het niet persoonlijk op wanneer ik je de ochtend erna
wegstuurd met de woorden “ja ja was wel leuk, ik stuur je waarschijnlijk nog euhmm... dingske...”.
- Ik ben peter van het vier jaar oude kindje van mijn jongste zus. Haar naam is Isolde, jullie
mogen haar prinses Isolde noemen.
- Mijn peters en meter zijn: Bennoid, Yarell en Laurence.
Als feest ben ik verantwoordelijk voor de feestjes van Anabolca (duhh). Samen met mijn Balcomité (Roanne, Annelies, Mike en Elvis) organiseren we het grootste en belangrijkste evenement van het jaar! Ons Anabolica bal! Verder ga ik zorgen dat de sfeer er altijd inzit vanaf de
eerste dag!
			
-Jullie Feest, Senne xx
										Quote: Piemels

				Public Relations: Mike Van Pottelbergh
			
Hello there! Ik ben Mike jullie P.R. van dit jaar.
			
Ik ben 23 jaar en studeer Muziekproducer in avondonderwijs. Hier
			
heb ik ook al mijn diploma management gehaald.
			
Hoe ben ik dan in Anabolica terecht gekomen, hoor ik je vragen?
			
Wel ik heb ook een poging gedaan om voor leerkracht te gaan (2 jaar 		
			
zelfs), maar dit bleek niets voor mij te zijn. Wil dit zeggen dat ik er niets
heb uitgehaald? Zeker niet. Ik heb veel geleerd en Anabolica leren kennen, ook wel een ander
woord voor familie.
Wat houdt mijn functie in? Wel, jullie op de hoogte houden wanneer er zalige cantussen van
ons gepland staan, de site updaten, posters maken en nog veel meer. Maar wees zeker niet
bang om ook gewoon te vragen: “Hey, gaan we een pintje gaan drinken?”.
Verder in mijn vrije tijd speel ik basketbal, gitaar, drums en oja! Ik werk al. Waar? Shift supervisor Starbucks Gent Korenmarkt. Dus kom gerust eens achter een koffie, geweldig voor een
kater dag.

Cantor: Jasper Osstyn
Dag beste lezer, this is your cantor speaking!
Ik ben Jasper, een 22-jarige poging-tot-industrieel ingenieur in de
biochemie. Ofja, poging tot overschakelen naar unief na mijn 3-jarige
bacheloropleiding in Brugge.
Hoe kom ik in Anabolica? Simpel! Wij zijn gewoon de tofste club van Gent!
Naast mijn ‘interessante’ studies hou ik mij bezig met tafeltennis, saxofoon
spelen (Ja, ik kan epic sax guy spelen) en uiteraard met regelmatige bezoekjes aan de
Overpoort.
Maar wat is een cantor nu eigenlijk voor een beest? Wel, basically zing ik het hele jaar door.
Binnen Anabolica houden wij cantussen, het tofste wat er is! Dit is een zangfestijn, waar iedereen samen gezellig liederen zingt en waar tijdens dit zingen bier geconsumeerd wordt.
Op die cantus ben ik zogezegd de DJ. Ik bepaal welke liederen er gezongen worden en zing
deze vol enthousiasme voor, zodat iedereen kan meezingen. Zoals mijn bijnaam ‘Jazzper’ al
doet vermoeden, zal ik proberen wat jazzsfeer in de cantussen te brengen door gebruik te
maken van mijn saxofoon!
Ben je even benieuwd als ikzelf hoe dit zal klinken? Kom dan zeker langs!
Naast al dat zingen ben ik natuurlijk ook op onze clubavonden te vinden in Porter’s House
voor sfeer en gezelligheid.
Be there or be square!
					Quote: If you want a quote here, first give me some beer.

						Zedenmeester: Sofie Emmaneel
Wie ben ik? Ik ben Sofie Emmaneel, Zedenmeester van Anabolica. Ik
			
ben momenteel 18 jaar, maar op 24 september word ik 19!!
			
Ik ben student in Artevelde waar ik Engels en bewegingsrecreatie 		
			
volg. Maar no worries, Anabolica stays number one!
			
Naast school en Anabolica doe ik rope-skipping en zumba/fitness. 		
		
Naast al die sporten kiijk ik graag eens naar een film of serie met mijn 		
		
vrienden. Ook hou ik er van om veel rond te reizen.
Zoals ik al zei, ben ik Zedenmeester, maar wat houdt dat nu in? Mij zal je meestal terugzien
op een cantus. Natuurlijk ook op alle andere activiteiten, maar een zedenmeester is voornamelijk een cantusfunctie. Mijn job is ervoor te zorgen dat een cantus goed verloopt door de
sfeer erin te houden en de iets wat zattere mensen stil te houden of zelfs te straffen met de
meest grappige, soms in thema gemaakte, strafjes. Je zal me ook vaak ‘SILENTIUM!’ horen
roepen of mensen vingers zien uitdelen. Niet verschieten, dat is gewoon het aantal slokken
dat je moet drinken als je te veel babbelt of niet luistert.
Natuurlijk doe ik ook andere zaken binnen maar ook buiten een cantus zoals andere activiteiten organiseren, uitgaan tot in de late uurtjes in de Porters, enzovoort!
			

		Quote: Don’t be sad, because sad spelled backwords is das and das not good!

Sport en Cultuur: Hannelore Vervaeke
Hallo iedereen!
Ik ben jullie nieuwe sport&cultuur! Ik zal me dit jaar bezighouden met alle
activiteiten die iets met sport en cultuur te maken hebben! Denk aan
de jenevervoetbal, bierbowling, stadsspelletjes,....
Het is mijn eerste jaar als praesidiumlid en vorig jaar was ik nog een
schachtje. Ik was zelf bierkoningin, dus als jullie eens een wedstrijdje
willen houden kan je bij mij terecht om te verliezen ;).
Genoeg over mijn functie, wie ben ik eigenlijk?
Ik ben Hannelore, ook wel Hanne genoemd, zoals jullie kunnen zien op mijn lint. Ik ben 21
jaar en ik studeer Orthopedagogie aan Hogent en zal hopelijk na dit jaar afstuderen. Dat mag
wel eens na 5 jaar hé.
Ik zit op kot in Gent, dicht bij de overpoort! Je zal me daar dus vaak kunnen vinden!
Wat doe ik zoal? Surfen, drinken en veeeeeel slapen!
Hopelijk tot snel in ons clubcafé of op een leuke activiteit.
								Quote: Zeeganzen.

			Nieuw clubcafé, olé olé.

Na 22 jaar werd het tijd voor verandering. Anabolica heeft dan ook sinds dit jaar een nieuw
clubcafé!
Vanaf dit academiejaar zal je leden van onze club vooral terug vinden in de Porter House!

Adres: Stalhof 1 9000 Gent
Eigenaar: Randy Deschryver
Openingsuren: 20:00 - 6:00

		

Introductiecantus

Het begrip ‘studentenvereniging’ hoor je vaak in combinatie met de woorden
‘doop’ en ‘cantus’. De meesten onder jullie weten wel wat een doop is. Maar ik kan
mij levendig voorstellen dat het Latijnse woord ‘cantus’ niet echt heel aantrekkelijk klinkt. (Latijn was vroeger ook niet mijn lievelingsvak, I feel you). Dus hierbij
verklaar ik het even kort: zingen, bier, veel lachen en ER IS EEN INTRODUCTIECANTUS OP 5 OKTOBER WAAR IEDEREEN WELKOM IS EN
JE ZELF KAN ONTDEKKEN WAT EEN CANTUS IS EN HET IS LEUK
EN JULLIE MOETEN ALLEMAAL KOMEN! * Einde flipmomentje*
Nu wat moeten jullie weten over deze supergeweldige introductiecantus?
- Dit gebeuren zal zich afspelen op 5 oktober 2017 in de Kleine Canard.
- We verwachten wel dat jullie op tijd zijn! Check zeker het evenement!
- Er zullen een aantal Anabolicanen op jullie wachten buiten, zodat jullie geen
schrik moeten hebben dat jullie awkward alleen moeten binnenkomen. ;)
- Jullie krijgen codex-blaadjes met de liederen op.
Wat mogen jullie weten over deze supergeweldige introductiecantus? (Een paar
tips om het helemaal supergeweldig te maken.)
- Silentium : jabbedabbedoe, mondjes toe!
- Peto Verbum : je vraagt het woord (ja het is weer Latijn, sorry!)
- Habes: je krijgt het woord
- Non habes : je krijgt het woord niet
- Tempus personales?: ik moet pipi doen, of andere dingen. Mag ik naar het
toilet?
- Ad pistum: een strafje omdat iemand niet luistert naar de zedenmeester (of
schachtentemmer) dat meestal betrekking heeft tot bier.
- Prosit senior/ meester voor de schachten, prosit prosenior(es),
posit corona, ad fundum: als je je drankje moet drinken ‘met manieren’ dan 		
bedoelen ze dit. Hierna drink je je beker in 1 keer leeg.
- Lied ex: codex toe! Anders mag iemand zijn bierbeker op je codex zetten die
je dan moet opdrinken.
Op de volgende pagina’s kan je ons clublied vinden en zal onze lieftallige cantor jullie een liedje leren waar bewegingen bijhoren. Het is altijd leuk om mee te kunnen
doen!

					Het Clublied.
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!

			En nu met bewegingetjes!
Loch Lomond

You take

the high road

and I take

the low road

and I’ll be

in Scotland

before

you

‘cause me

and my true love

will never meet
again

on the bonny
bonny banks

of Loch Lo-

-mond

Btw. Check
zeker Jasper,
de cantor, zijn
hoofd op de foto’s! ;)

				Raad de kiel

Wanneer je rondloopt in de Overpoortstraat kom je sowieso wel eens een groepje mensen met vuile used-to-be-witte
labojassen aan. Dit zijn de geliefde kielen.
En geen enkele kiel is dezelfde.
Ook de commilitones van Anabolica hebben elk een persoonlijke kiel. Kan jij raden
van wie deze kielen zijn?
Tip: Kom naar onze introductiecantus en
kijk eens goed rond!

1

WIN
WIN!

Denk je alle kielen herkend
te hebben? Stuur dan een berichtje naar mij (Laure Meert)
op Facebook! De eerste met
de juiste antwoorden wint
een pint!

2

3
De kiel van:

De kiel van:
De kiel van:

5

6
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De kiel van:

De kiel van:
De kiel van:

Waarom zou je nu ooit zo gek zijn om je
te laten dopen?
Anabolica ZOEKT nieuwe vriendjes! En als we even kieskeurig mogen zijn: graag gedoopte vriendjes. (Verder zijn we niet veeleisend hoor *Angelsmiley* ).
Wil jij een deel worden van de Anabolica-vriendengroep, maar je hebt een doodsangst
voor de doop? Lees dan snel verder, want hieronder vind je verschillende redenen om je te
laten dopen bij ons.
Warning: deze redenen zijn 100% waarheid en kan ik als ex-schacht allemaal bevestigen.
1.

GEEN SCHRIK: De doop bij Anabolica is geen gruweldoop zoals je soms hoort
op het nieuws of van verhalen van oudere jaars. Wij houden ons aan het 			
doopdecreet!

2.

Het maakt niet uit van welke studierichting je komt. Wij doen niet aan discriminatie
t.o .v. andere studierichtingen. Anders zou de helft van het praesidium er niet zijn.
Woops.

3.

Als gedoopte kan je bij onze sponsors ook kortingen krijgen! Kortingen. Are. Life.

4.

Je gaat er niet onderuit kunnen. Je gaat gegarandeerd nieuwe vrienden maken. En
je gaat ze niet meer kwijt willen.
Note: dat wil niet zeggen dat je je ‘ongedoopten’ vriendengroep moet laten vallen! Neem
ze mee naar activiteiten, zo leren ze je Anabolica vrienden ook kennen en hoe meer zielen
hoe meer vreugd!
5.

Eenmaal gedoopt, kan je tijdens de clubavonden wel eens gratis bier krijgen. 		
Enkel als onze penning het toelaat, uiteraard.

6.

Als je eens niemand vindt om uit te gaan, maar je wilt echt uitgaan, dan kan je altijd
iemand van ons vinden die mee wilt gaan!

7.

Je krijgt je eigen coole lint!

8.

Als schacht ga je keileuke opdrachtjes moeten doen! (Ps. Ze omvatten veel eten en
drinken)

9.

Er zijn iedere week kei-leuke activiteiten te doen. Kwestie dat je je nooit hoeft te
vervelen!

Note: Wij hebben helemaal geen problemen met ongedoopten! Dat was maar een flauw
mopje!
We survived last year!

Anabol-udoku
ANABOLICA telt 9 letters. Een sudoku maakt gebruik van 9 cijfers. = Een Anabol-udoku!
De regels zijn hetzelfde als de doorsnee sudoku, maar we gebruiken gewoon letters! Elk
vierkant, iedere rij en iedere kolom moeten 1x iedere letter van Anabolica bevatten. (De
letter’s A worden onderscheiden door ‘ A1’ ‘A2’ en ‘A3’)
Dat is niet moeilijk om te snappen, hé? ;)
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What has Anabolica been
up to this summer?
@Kazou

@China

@Chinese Muur

@Disneyland

@China

@Woek

@Tomorrowland
@Veel te hoog in
de lucht

@The festivals @Den Blok

De praeses op de rooster gelegd.
Hey Roanne, jij hebt deze vakantie grenzen verlegd. Je bent namelijk een maand
naar China getrokken. Hoe is het geweest?
Het was zalig! Veel prachtige dingen bezichtigd, enorm geamuseerd en vooral niet stilgezeten. Echt een topervaring.
Wie was er allemaal mee?
Ik was er met Benoït, Laura, Lotte, Nielsje, Tim en Victor. (Anabolica uitstapje)
Met welke organisatie ging je en wat moest je daar doen?
Ik weet de naam van de organisatie eigenlijk echt niet. Maar we moesten alleszins aan
Chinese kinderen Engelse les geven. Dit 4uur op een dag voor 10 dagen lang.
Vond je dat leuk?
Het was supertof! De kinderen waren leergierig en
enthousiast. Ze hebben even vaak met mij kunnen
lachen als ik met hen.
Wat vond jij het leukste om te doen?
De laatste week hebben we rondgetrokken. Dit was voor mij hetgeen wat me het meest is
bijgebleven. Om daar nog iets specifieks uit te trekken, kies ik toch de Chinese muur.
Heb je een memorabele anekdote?
Ik viel constant van de trappen, maar enkel als de trappen maar minder dan 10 tredes
hadden.
Heb je nadien nog rondgetrokken?
Ja, de laatste week hebben we rondgetrokken om uiteindelijk in Beijing te arriveren.
Wat was het gekste dat je gezien/gedaan hebt?
Tindermarkt: hier zaten ouders allemaal op een markt met papieren voor hun. Op die papieren stonden dan de eigenschappen van hun kinderen. En andere ouders kwamen dan
een potentiële vriend/vriendin uitzoeken voor hun zoon/dochter.
Nog een laatste woord erover voor onze lezers?
Vertrouw nooit wat je in je mond steekt tijdens het eten. Ik dacht een lekker groot stuk
paprika in mijn mond te steken. Dit bleek een peper te zijn. Ben er toch even niet goed van
geweest. :)

Waarom je Kevin nooit je Gsm mag laten
						stelen.
Mijn Broer

						Wist je dat...
- Ons schild hangt naast dat van Harmonia in de Porters.

- Van Nith doet dronken sociale experi-

- Jasper gaat blijkbaar te snel.

- Jens was tijdens de interviews voor
de verkiezingen echt heel luid aan het
kauwen.

- Dat Noa haar schachtjes zo graag
zag dat ze 2 na-ontgroeningen 		
heeft gegeven.
-Er extreem veel traantjes zijn 		
gevloeid tijdens de kiescantus. (Ja,
overwegend door Sofie, ja)
-De clitoris is het enige menselij- 		
ke orgaan dat als enigste functie
genot heeft.

menten tijdens de Gentse Feesten.

- Er een reden is waarom ze Nico ‘de
klootzak’ en Kevin ‘de rare’ noemen.
- Vrouwen op hoge hakken hebben intensere orgamses. (Toch nog iets positiefs aan klein zijn!)
-De praeses ging helemaal naakt bij de
Pappenheimer.

-Senne zijn lint was al kapot sinds het
eerste bal dat hij gedaan heeft.

- Yassin heeft een alter-ego dat houdt
van experimenteren.

- Laure en Senne kunnen de indianendans niet.

- Mannen krijgen gemiddeld 11 erecties
per dag!

-Kevin, Nico, Bocky, Van Nith en Faust
hebben de Carolina Reaper Challenge
gedaan.

- Jasper en Laure weten nooit van iets.

- Ze hebben deze gelivestreamd.
- En Kevin beweert dat Nico aan het
wenen was.
- Sofie heeft en passieve agressie voor
bellenblazen.

- Nico en (Yarell) naar Australië vertrekt.
- Maar zijn beruchte saus doorgegeven
is.
- Het wereldrecord gewichtheffen met
je vagina staat op 14 kilo.

					Stalk ons!

AnabolicaGent

AnabolicaGent

AnabolicaGent
Of deze snapchatcode

voorproefje van onze
Instagrampagina

