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Een woordje vooraf
Bij deze mijn eerste Anaboolken… ooit. Na serieus drukke
dagen met toch een verdacht hoog aantal mental breakdowns,
stage net achter de rug en examens voor de deur is het er dan
eindelijk, ons promo-Anaboolken. En ja promo mag je
behoorlijk letterlijk nemen, ga op zoek naar tal van promo’s en
tegoed bonnen.
Kom je saaie lessen of blokperiode door met leuke weetjes,
kruiswoordraadsels, sfeerfoto’s en zoveel meer.
Neem een kijkje binnen de wereld van Anabolica en het
studentenleven, de activiteiten die werden georganiseerd,
wat er zich binnen Anabolica afgespeeld heeft en wat ons nog
meer bezig houdt.
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Ontgroening

Ontgroening. Voor de Anabolicanen onder ons, drank en
vooral belachelijk veel slaaptekort.
Een weekendje weg met de leukste club - duh - om de stap in
de wereld van het commilito zijn te zetten. Hét weekend
waarop schachtjes het beste van zichzelf moeten geven en
hun kennis over de club voordragen.
Kort gezegd? Afzien, afzien en ja toch wel afzien.
Zwoele temptation sferen waren terug te vinden in Vrasene.
Van drank, papjes en gestolen nootjes, tot een boom ruime
tijd beledigen om zich daarna te verontschuldigen.
Disneyrollercoasters, rijbewijzen halen en belachelijk veel
M&M’s tellen. We zijn je nog steeds dankbaar Jens… of
misschien toch nét niet.
Een weekend waarop tal van banden gesmeden werden en
schachtjes liefde en leed hebben gedeeld. Om uiteindelijk
thuis te komen met hele kleine oogjes, een enorme kater en
een paar onderbroeken of bh’s minder.
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Sloebers!
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Na-ontgroening en 12 uren loop
Sportschoenen, sportkledij en een sterke maag vereist voor
deze intensieve dag die reeds vroeg begon en stevig ingezet
werd. Lopen, lopen en ja nog eens lopen.
Gedurende deze dag was er echter nog de niet te vergeten
na-ontgroening van nog vier van onze lieve schachtjes. Van
condooms verzamelen en Luna die de schaars geklede
vrouwenronde liep tot 40 kledingstukken aantrekken - rip
Senne - en heel wat rondes lopen.
Stress, traantjes en toch wel veel gelach. Maar geen zorgen,
onze club werd opnieuw vier commilitones rijker en daar mag
op gedronken worden! Pak uw pint en drink ze leeg. En
speciaal voor Senne aka mini-me: drink ze uit!
Deze sportieve dag werd afsloten in ons clubcafé Porter
House.
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Anabolica goes to the wild west!
Night of the bull werd ingezet met een kleine schminkpartij
zodat iedereen helemaal in thema waren.
Porter house vulde zich doorheen de avond met cowboys en
indiaantjes.
Sfeer verzekerd en uiteraard horen cocktails bij en dan nog
wel 4 voor €10 euro. Het feestgedruis ging door tot de vroege
uurtjes en liet het wilde westen volledig tot zijn recht komen.
Inclusief promo vieren op straat, met de bijhorende vreemde
blikken en nogal zeer ongemakkelijke gesprekken, uiteraard.
Een leuke avond in thema, een feestje van jewelste, veel
drank, veel gedans en hier en daar andere dingen waar we
niet verder over mogen spreken.
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Vriendjes en familie cantus
Vriendjes en familie cantus is de uitgelezen gelegenheid om
een stapke in de wereld te zetten met je oma, opa, buurman
of met de tweede achternicht van je overgrootmoeder haar
derde kleinkind.
Het zal je dan ook niet verbazen dat enkele leden dit dan
behoorlijk serieus nemen en effectief met (groot)moederlief
afzakten naar de cantus.
Naar goede gewoonte vloeide het bier rijkelijk, werden
stembanden gesmeerd en codici weer net dat ietsje meer
versleten.
Een eerste cantus na de ontgroening betekent niet enkel
gezellig zingen met familie en vrienden maar ook nieuwe
commilitones en dus ook nieuwe, heel witte kielen. Dit wil
maar één ding zeggen: kieldopen!
Hilariteit, natte kielen en dronken gezelschap verzekert! Niets
liever dan pintjes in elkaar gezicht spuwen toch?
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In mijnen tijd
Of simpel gezegd, in Kevin zijnen tijd.
Dit was de tijd waar de dieren nog konden praten, er vrede
was op aarde en alles nog in ’t zwart wit was.
Deze avond was een avond waar we allerlei oude flyers van
lang vervlogen tijden te zien kregen.
Waar we nostalgisch konden terugblikken op voorbije jaren
en nog eens konden lachen met het fashiongehalte van toen.
Er werden foto’s uit oude krochten van het verleden boven
gehaald. We zien er zelfs een Bocky passeren, hij is bizar
genoeg nog geen haar verandert.
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Promobolica
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Hoe op je kot geraken na 5 Kevin shotjes
Stonden de shotjes nu in promo, of was het toch Sonck dat zo
gek was om deze uitdaging aan te gaan?
Kleine tip: don’t!
Ga zelf na welke weg Sonck afgelegd heeft en hoe hij in zijn
bed geraakte, of was het de wc?
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Een melaats in een doos
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OOOOEH BUSTED!

Sorry… not sorry
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Bon voor: een terug rit
na het drinken van 5
Kevinshotjes.

Bon voor: een nieuwe
sok.

Bon voor: een kus van
Senne.

Bon voor: een uur
langer blijven.

Bon voor: ritje op
Sonck zijn rug.

Bon voor: het
bezichtigen van Bucky
al schaatsend.

Bon voor: een avondje
vol complimenten.

Bon voor: een schaar
om deze bonnen uit te
knippen.
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Voorwoord
We zijn aan het einde van mijn periode als secretaris beland (of niet, wie
zal het zeggen? ;)) en we hebben er toch weer ‘a hell of a year’ opzitten.
We hebben dit jaar veel crazy themavolle clubavonden gehad, waar de
herinneringen grotendeels bestaan uit fragmenten samengeraapt uit
foto’s. We hebben activiteiten gehad waarvan we dachten dat deze enkel
in onze wildste dromen bestonden.
We hebben (toenmalige) schachtjes bijnamen gegeven zonder dat ze er
een mening over hadden. (Sorry not Sorry, Minime, Big D, Vosken en
Sonck)
We hebben ontgroend! En we hebben nog meer ontgroend! En de
commilitones hebben gelachen en de nog-niet-ontgroenden konden ons
met hun slaaptekort wel even de nek omwringen. (Nadruk op even, nu
houden ze terug van ons!)
Ik heb een band met de vrouw van de receptie doordat ik de sleutel van
de krypte zo vaak kwam vragen (Shoutout to de mevrouw van de receptie!). En de krypte is na jaren eindelijk opgeruimd! (You’re very
welcome, praesidium van de toekomst)
Ik kan nog eeuwen doorgaan over de gekke dingen die we dit jaar
allemaal deden en verwezenlijkt hebben, maar ik heb maar een pagina
voorwoord.
So I’ll say goodbye here en ik hoop jullie snel terug te zien/horen/schrijven/knuffelen/kussen/binnendoen!
		
ps. Lees ook snel verder in mijn promoanaboolken!
Als ik niet slaag,
word ik kegel

Mystery Activity
Het praesidium had voor hun laatste activiteit van het jaar iets speciaals
in petto.
Al weken werden er verschillende hints verspreid, maar hadden de leden
het eigenlijk wel door? Hebben ze eens op de ‘find out more’ knop in de
nieuwsbrief geklikt? Hebben ze Sennes kruiswoordraadsel ontcijferd?
Vonden ze de duizend strategisch geplaatste vraagtekens terug?
Van 1 iemand waren we zeker dat ze heel dedicated de hints aan het
opvolgen was: Betty!
Uiteindelijk was hét moment er. De locatie werd vrijgegeven en iedereen
begaf zich daar naartoe. We bleken ons in de Anabolica-versie van ‘Is er
wifi in Tahiti?’ te bevinden!
Via verschillende opdrachten konden er punten verzameld worden. De
opdrachten gingen van liplezen naar pokpok-mellowcake, voorwerpen
raden terwijl je enkel je hoofd mocht gebruiken om te voelen tot bekers
omverblazen met balonnen.
We vulden gezellig samen onze magen met pizza, terwijl we naar sportende mensen aan het kijken waren (en oprecht verbaasd waren hoe ze
dat volhielden!). Maar nadien gingen we zelf ook aan de slag! Er werd
namelijk ook gretig aan zumba gedaan! (Ja, geen zever, Anabolica was
aan het sporten!)
Met al deze opdrachten verzamelden de Creamy Chickens het meeste
punten! Help Hufflepuff had daarentegen echt hulp nodig...
#Photoshopskills #Laure4P.R.?

We eindigden de activiteit met een
miss en mister Anabolica verkiezing.
We kunnen nu met trots zeggen dat
Annelies en Dries de miss en mister
Anabolica van 2018 zijn!
Het praesidium 2017-2018 dankt jullie
alleszins voor de geweldige afsluiter!
Toen leefde mijn polaroid nog

Nog wat sfeerbeelden!

Bar Italiano verkoopt heerlijke panini’s
en ook pasta’s aan studentikoze prijzen!
Ze houden ook steeds rekening met vegetariërs en veganisten.
Zo verkoopt Bar Italiano ook vegan ijs!
Dit ijs hebben wij op de Ledeganck reeds
getest en goedgekeurd!
Zwijnaardsesteenweg 83, Gent

Lector in the spotlight
Er is een lector best geliefd bij zijn studenten en daarom verdient hij een
plekje in het Anaboolken!
Wie? Tom Sarlet
Wat?

L.O. en EHBO

Geliefd bij? Studenten van het 1ste, 2de
en ook 3de jaar!
Deze lector L.O. en EHBO is zeer behulpzaam en zit oprecht in met zijn
studenten. Hij zal je steeds helpen je vragen op te lossen en indien nodig
offert hij zelfs zijn middagpauzes ervoor op! En geef toe, als je 7 uur in
de dag les hebt/geeft is een middagpauze wel heel waardevol!
Zou zijn inlevingsvermogen bij studenten ontstaan zijn uit aangeboren
talent of ontstond het doordat hij nog jong is en gewoon meer herinneringen heeft aan zijn eigen studentenperiode?
Vele meisjes gaan erg graag naar zijn L.O. lessen.
Wondering why.
Misschien heeft zijn knappe verschijning er wel iets mee temaken? Wie
weet? ;)
Boodschap van de studenten aan Tom: Bedankt voor al de moeite die

je voor ons doet en doe zeker zo verder!

Where is Kevin?

WauW is een organisatie die studenten de mogelijkheid biedt om gemakkelijk een studentenjob te vinden.
Deze jobs zijn vaak horeca-gerelateerd en verdienen goed! Hoe langer je samenwerkt met
Wauw hoe meer je kan verdienen.
Word lid van de WauW crew op facebook om
op de hoogte te blijven van jobs die openstaan.

Lazy people work-out
In een wereld van studenten, lijkt het leven van gezond eten en genoeg
sporten heel ver weg. Zo ver hoeft het helemaal niet te zijn! Je kan namelijk gewoon een work-out doen zonder uit je zetel te moeten komen!
Ps. Je mag gerust mijn gefocus-hoofd uitlachen. Maar doe het in stilte.

1.

4.

1. Zit			
2. strek 1 been
		
x 20 / kant

1. Plank

1. Brugje		
		x 20

2. Trek been op naar
buik 20x/ been

2.

2. Drop

6.

3.

Hou 30 sec. vast
1. Zit			
		20 x

2. Benen omhoog

7.

Get Fit!
Ligt het aan mij of lijkt dit op een ventje op toilet?

Irritantste dronkaards
Overal waar we momenteel kijken, zien/horen/lezen we over verkiezingen. Praesidiumverkiezingen, federale verkiezingen, multiple choice
examens (want geef toe, dat is ook het verkiezen van het meest aantrekkelijke antwoord)...
Maar nu gaan we ook eens een minder serieuze verkiezing houden! Namelijk: wie is de meest irritante dronkaard?
Volgens de peilingen op de betrouwbare bron ‘Facebook’ kwamen deze
mensen in de top 3 naar boven:
		
1. Betty
(32 stemmen)
		2. Laura
(15 stemmen)
		3. Sonck
(13 stemmen)
Hieronder kan jij jouw stem uitbrengen!
Note voor Anabolicanen: stem tijdens de kiescantus!
Note voor leraren in spe: je kan steeds tijdens een pré zelf een verkiezing houden voor
de irritantste dronkaard van je vrienden!

Blokbingo

Je duidt 9 van de mogelijkheden aan.
Als jouw 9 mogelijkheden gebeuren, roep je heel erg luid bingo en win
je!
Wat win je? De eer van de winnaar te zijn + je hebt iedereen waarschijnlijk doen schrikken en dat is grappig!
1. Iemand zegt ‘ik 2. Iemand zegt ‘ik 3. Je neemt een te
ga buizen’ en haalt kan mij vandaag lange blokpauze.
16/20.
echt niet concentreren.’.
5. Iemand zit continu op terrasjes en
je bent er jaloers
op.

6. Iemand in de
buurt beslist zijn
gras te maaien/
de haag te snoeien
tijdens de blok.

4. Iemand zaagt
dat het veel te goed
weer is om te blokken.

7. De werkman- 8. ‘Ik ga beginnen
nen houden geen om 9:00u.’ 9:02
rekening met dat jij ‘Ja, nu moet ik om
moet blokken.
10:00u. beginnen,
maar dan écht!’

9. Iemand geeft
10. De persoon
zijn examen zo snel naast je schrijft
af dat je weet dat zoveel op, terwijl
ze het verknoeid jou antwoord 1 zin
hebben.
bedraagt.

11. Iemand zit
12. Iemand doet
tijdens het examen tijdens zijn examen
te hoesten/niezen/ zijn schoenen uit.
snotteren en het
irriteert je.

13. Iemand pani- 14. Je wou dat je
keert want hij/zij is thuis studeerde,
zijn studentenkaart zodat je mama je
vergeten.
eten kon komen
brengen.

15. Je leeft op Aiki 16. Je libido stijgt
noodles en vindt met minstens
dat een gevarieerde 400%.
maaltijd.

Verkiezingsbingo

1. Er is iemand
niet verkozen en
er wordt drama
gemaakt.

2. Er vloeien traan- 3. Jens maakt een
tjes van geluk/ont- mopje en Laure
roering.
draait met haar
ogen.

4. Iemand zaagt om
door te doen ‘want
ik moet morgen
wel blokken he’

5. De vlag valt.

6. Iemand profiteert ervan dat de
cantus gratis is en
drinkt veel teveel.

8. Iemand zorgt
ervoor dat een kandidaat stress krijgt.

9. Pro-praesidium
gebruikt de term
‘in mijnen tijd’
teveel.

10. Doordat punt 11. Er spelen
9 in de bingo staat, mensen het Harry
zegt het pro-praesi- Potter spel.
dium het nog vaker
dan anders.

7. Iemand heeft
stress voor zijn
speech en maakt
fouten.

12. Betty is spelletjes aan het uitvinden voor tijdens de
dode momenten
van de cantus.

13. Roanne wil
14. Bocky is te laat. 15. Een onver16. Een functie
haar lint niet afgewachts persoon
wordt naar het
ven.
stelt zich recht voor einde van de cantus
een functie.
verplaatst en mensen zuchten.
17. Er is een
18. Benoït, Mike,
koppel klef aan het Lies of Annelies
doen.
stellen een lastige
vraag.

19. Een functie
wordt niet ingevuld.

20. Er worden
condooms rondgesmeten.

Equivalenza is een parfumzaak gelegen te
Donkersteeg 24, Gent.
Deze zaak zoekt samen met jou de geur die het best bij
jou karakter past.
Indien je het flesje laat hervullen, krijg je korting.
Want Equivalenza staat ook voor ecologie!

How to do: ‘Gaan of naar huis
Met Théodore de Luiaard!

Stap 1:

Stap 2:

gaan’

Stap 3:

Dedicationface

Spreid je armen

Plooi je armen voor je

Stap 4:

Stap 5:

Stap 6:

Gaan

of

NAAR HUIS GAAN!!!

Wist je dat...
Polle een haarfetisj heeft?
De secretaris echt alles onthoudt, dus je best geen domme dingen tegen
haar zegt?
onze Feest de Cantor met zijn zatte botten eens heeft proberen versieren?
de Feest het haat als ik dat bovenhaal?
als Vosken zat is, hij de afwas doet?
Dries nog nooit nuchter is geweest op een shift?
het grappig zou zijn mocht er ‘qui’ voor ‘noa’ staan op haar lint?
de Feest soms praat tegen tegels?
ik niet goed kan ‘comminauceren’ met zatte mensen?
de secretaris geen vliegtuigjes kan plooien, maar wel landingsbanen?
je de uitdaging van ‘Kevinshotjes’ niet moet aangaan?
je zoals Tine moet zijn? Tine is a good friend. Tine buys drinks for her
drunk friend. Be like Tine.
er heel veel m&m’s zitten in 8 pakken m&m’s?
de Temmer niet zo onder de indruk was toen de Zeden op de grond lag
tijdens het ontgroeningsweekend?
Kevin in de Latin zat?
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The end?
Dit is het einde van het laatste Anaboolken van academiejaar 2017-2018.
Zijn jullie droevig? (Allemaal uit volle borst: ‘jaaa’)
Wel, ik ook!
Maar geen paniek! Volgend academiejaar is het Anaboolken weer paraat!
Ja, in de tussentijd zullen jullie wel wat tijdverdrijf moeten vinden dan
minstens zo leuk is als het Anaboolken lezen... (Ik geef jullie een tip: het
is niet de blok!)
Verder wens ik jullie nog al hetgeen dat mooi is en veel succes, goede
moed en doorzettingsvermogen aan de kandidaten voor het nieuw praesidium!
Dikke kus, jullie secretaris 2017-2018, Laure
And never forget:
If you’re proud, be a vuist!

