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Voorwoordje van Eva 
Hallo Anabolica! 

Dit jaar is het praesidium gestart met de intentie om een clubboekje (her)op te starten: ’t 

Anaboolken is hier het resultaat van geworden. Hopelijk vinden jullie het tof, interessant, grappig, 

leerrijk of alle bovenstaande! 

Suggesties en tips voor N°2 zijn altijd welkom, stuur gerust een mailtje naar 

secretaris@anabolicagent.be 

Veel plezier ermee! 

Eva 
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Het praesidium 

Praeses 

Dag kersverse studenten! 

Ik ben Julie Bataille, 21 jaar en woon in De Haan aan ’t zeetje. Al 3 jaar lang geniet ik met volle 

teugen van het studentenleven in Gent, waar ik over een kotje beschik en Lichamelijke Opvoeding 

studeer aan de Ledeganck.  

Dit jaar heb ik de eer en het genoegen trotse 

Praeses van Anabolica te zijn voor het 

komende academiejaar. Mijn leukste functie 

houdt in dat ik gedurende het hele jaar onze 

cantussen mag leiden. En vraag maar na aan al 

onze commilitones: cantussen zijn hét van hét 

in het leven van een student, waar telkens 

enorm naar wordt uitgekeken!  

Naast al het blokken, lesvoorbereidingen 

maken en stage lopen hebben jullie natuurlijk 

recht op (jawel, het is waar) de tijd van jullie 

leven! En dat is waar Anabolica voor zorgt. De 

meesten hebben waarschijnlijk al gehoord van de onvergetelijke fuiven, activiteiten en cantussen. 

Maar aangezien niet alle studenten dezelfde interesses hebben, organiseren we bij Anabolica 

voor ieder wat wils! Sporten, cinema, pinten drinken, feesten, lasershooten, gamen, hulp met 

studies, … Samen met mijn praesidium doe ik er alles aan om jullie een onvergetelijke tijd te 

bezorgen en op weg te helpen naar dat diploma! 

Elke maandag- en woensdagavond vind je ons op ons podium vanachter in ’t Kof, waar ik ervoor 

zorg dat jullie nooit met lege handen staan. Afkomen, mee genieten en groeien tot een 

volwaardige Anabolicaan is dus de boodschap! 

Ik kijk alvast enorm uit om er samen met jullie een onvergetelijk studentenjaar van te maken! 

Iedereen veel succes toegewenst!  

Prosit! 

Julie  
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Vice Praeses 

Hey,  

Ik ben Benoît Goemanne, woon in De Pinte en ik ben de Vice Praeses van Anabolica. Dit wil in 

andere woorden zeggen dat ik de rechterhand ben van onze Praeses ;-p. Ik vervang Julie 

wanneer zij er niet is, maar aangezien ze er bijna altijd is, word ik eerder beschouwd als slaafje 

dat de dingen doet die zij niet wilt doen ^_^. Ook de andere praesidiumleden help en begeleid ik 

met hun taken.  

Dit jaar begin ik met het laatste jaar van mijn Bachelor 

Secundair Onderwijs (Engels en Informatica). Dit is wel al 

mijn 2e richting, hiervoor heb ik ook een Bachelor Lager 

Onderwijs gedaan op de Ledeganck. Dus ik loop al een 

tijdje rond op onze school. 

Ook heb ik al een aantal functies versleten in de 

studentenclub. Zo ben ik ook al P.R. geweest en heb ik al 

een jaar als Vice Praeses achter de rug. Over de jaren 

ben ik een expert geworden over onze en andere 

studentenclubs. Dus als je vragen hebt, kan je steeds bij 

mij terecht. Ik beantwoord ze altijd met plezier. (Hoewel 

het niet altijd te zien is op mijn gezicht, dat is gewoon hoe 

ik eruit zie.) 

Wanneer ik niet bezig ben met mijn bachelorproef, stage of de studentenclub; ben ik ook altijd 

bezig. Zo ben ik enorm betrokken bij verschillende jeugdwerkingen, dit lokaal (speelpleinwerking 

en jeugd in het algemeen in mijn gemeente) en nationaal bij Crefi en Topvakantie. Ook films, 

series, literatuur, basket en squash kan mij altijd boeien; spijtig genoeg vind ik daar niet altijd de 

tijd voor. 

Voor de rest moet je het mij gewoon maar eens te vragen op een activiteit van de club, waar ik 

hoop jullie allemaal te zien. 

Groetjes, 

Benoît 
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Schachtentemmer  

Ik ben Aaron Haché en ik ben geboren en getogen in Gent, de 

schoonste studentenstad van Vlaanderen. Ik studeer BOSO LO & 

Engels op de Ledeganck. 

Ik ben de schachtentemmer van Anabolica en daardoor verantwoordelijk 

voor de nieuwe leden. Dus al die schachtjes die denken dat ze het mij 

wel wat lastig willen maken: 'Challenge Accepted'. Ook zal ik jullie doop 

ineensteken en jullie opleiden tot volwaardige leden van de club. Als je 

hierover vragen hebt, mag je mij altijd aanspreken op school of op 

activiteiten.  

Ik wens iedereen van Anabolica een schoon begin van het jaar en hoop 

jullie te zien op de activiteiten. 

Jullie liefste Temmer, Aaron 

Secretaris 

Hi iedereen!  

Mijn naam is Eva Kasier, ik ben een Gentse en zal dit jaar jullie 

secretaris zijn. Dit houdt in dat ik mij vooral bezig hou met 

schriftelijke zaken, zoals het maken van verslagen en het 

samenstellen van dit clubboekje! Dit is mijn tweede jaar in het 

praesidium van Anabolica, vorig jaar was ik de penning van de 

club.  

In de tijd die ik niet aan jullie spendeer, ben ik bezig met het 

afmaken van mijn masterproef. Aangezien dit het enige is dat 

ik nog moet doen om mijn MAE te behalen, ben ik voor de rest 

continu aan het zoeken naar werk. Voor de rest heb ik ook een 

bachelor in Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting: 

Chinees) op zak. Ik wil met veel plezier iets Chinees zeggen of 

schrijven voor jullie, maar een vertaling krijg je er niet altijd bij ☺  

Tot op de volgende activiteit! 

Eva  
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Cantor 

Buongiorno!  

Ik ben Manjana Louwage en woon in het verre West-Vlaanderen, namelijk in Diksmuide. Ik ben de 

trotse cantor van Anabolica. Mijn functie houdt in dat ik de liederen voorzing op cantussen en zo 

voor sfeer zorg. Waaaant cantussen = feest! Ook helpen de leden van het praesidium elkaar 

natuurlijk! 

Dit jaar begin ik aan mijn tweede jaar Bachelor Secundair Onderwijs: Muzikale Opvoeding en 

Frans.  

Naast school ben ik ook constant bezig met allerlei 

activiteiten. Zo zet ik mij in voor mijn speelpleinwerking te 

Diksmuide en maak ik ook deel uit van het Speelpleinteam 

van de VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerking), onder jullie 

misschien bekend (of niet). Ik geef ook les in de 

muziekschool van Assebroek. Ik geef daar notenleer aan 9-

jarigen, dus de muziek bij mij zit er helemaal in! 

Voor de rest houd ik het kort. Voor meer informatie ben ik te 

vinden op de activiteiten van Anabolica en hopelijk tot dan! 

Groetjes 

Penningmeester 

Heyla!  

Ik ben Cathy Spillebeen, ik woon in Izegem, West-

Vlaanderen. Dit jaar vertegenwoordig ik de functie 

penningsmeester. Als penningsmeester ben ik heel veel 

aanwezig op activiteiten. Wat houd penningmeester eigenlijk 

in? Ik hou de inkomsten, uitgaven en sponseringen van de 

club bij, met ander woorden ik zorg voor het geld van 

Anabolica.  

Verder zit ik in mijn tweede jaar Logopedie. Voor de rest houd ik mij vooral bezig met uitgaan, 

vrienden en weekendwerk. 

Voor meer info: ASK me!! Hopelijk mogen we jullie talrijk verwelkomen op onze activiteiten!! 

Dagdag!!  



8 HET PRAESIDIUM  ’T ANABOOLKEN – N°1 

 

Zedenmeester 

Ik ben Jens Van Hiel, woonachtig te Geraardsbergen en ik ben de 

Zedenmeester van Anabolica. Mijn functie houdt in dat ik onze 

Praeses bijsta op cantussen om die goed te laten verlopen. Mijn taak 

bestaat erin om de commilitones in bedwang te houden en indien 

nodig te straffen als ze zich niet gedragen. Ook hoor ik mijn mede-

praesidiumleden te helpen zoals ieder ander praesidiumlid, zodat we 

nergens alleen voor staan 

Ik doe een Bachelor Secundair Onderwijs Engels en Informatica. 

Hiervoor heb ik nog een jaar Logopedie gestudeerd, maar omdat het 

me niet zo lag besloot ik toch maar van richting te veranderen. 

Buiten school en Anabolica hou ik mij vooral bezig met mixen. Zo 

heb ik al op enkele feestjes van Anabolica gedraaid en wie weet komt die gelegenheid in de 

toekomst nog voor. 

Ik ben dus heel vaak met mijn computer bezig, niet alleen voor muziek maar ook voor photoshop 

of om eens te gamen. Ook hou ik me graag bezig met sporten zoals lopen, fietsen en badminton. 

Voor verdere info ben ik vaak te vinden op onze activiteiten, dus hopelijk zie ik jullie daar allemaal! 

See ya! 

Sport en cultuur 

Ik ben Anton Evers en ik woon in Merelbeke, naast Gent dus. Omdat het maar pakweg 15 minuten 

weg is zit ik dus niet op kot. Ik ben de sport & cultuurpraeses en ben dus verantwoordelijk voor 

alle sport/culturele activiteiten. Als we het over sport en culturele 

activiteiten hebben is er daar altijd wel iets van drank in gemengd. 

Wat niet betekend dat mensen die geen alcohol drinken hier niet 

welkom zijn.  

Nu, ik zit in mijn 2de/3de jaar Bachelor Secundair Onderwijs 

Engels en Economie. Vragen omtrent dit zijn altijd welkom. 

Hiervoor heb ik nog bedrijfsmanagement op Artevelde gedaan 

maar aangezien het merendeel van de vakken me na een tijd niet 

meer aanstond (en ik dan ook fenomenaal gebuisd was) ben ik 

naar de Ledeganck getrokken. 
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Hetgeen dat me interesseert buiten de studies is natuurlijk Anabolica, maar ook veel sport (zou 

wel mogen). Als ik iets zou kiezen tussen thuis, op de computer me amuseren of met 

vrienden/vriendinnen weggaan is die keuze snel gemaakt. Mijn prioriteiten zijn duidelijk. 

Uh, ik ga doorheen het jaar 3 tot 4x in de week naar de fitness (Stadium Coupure) dus als er 

iemand daarin geïnteresseerd is, ask away! 

Als je nog iets zou willen weten, kan je het mij altijd vragen. Ik ben op praktisch alle activiteiten 

aanwezig en loop dagelijks rond op de Ledeganck. 

Ciao!  

Feest 

Dag studentjes, 

Ik ben Flora en ik woon in Gent. Binnen Anabolica ben ik de 

Feestpraeses.  

Dit wil zeggen dat ik al de feestjes organiseer en coördineer in 

samenspraak met de rest van het Praesidium. Dit gaat van 

openingsfuiven tot thema-feestjes tot zelfs het Galabal. 

Heb je zin om een avondje te gaan stappen, kom dan gerust 

naar de feestjes van Anabolica. Kan je niet naar de feestjes 

komen? Geen probleem! Elke maandag en woensdag kan je 

ons vinden in het Kofschip in de Overpoortstraat. 

Misschien een bijzaak maar toch nog steeds van groot 

belang: Ik studeer ook nog! Momenteel zweef ik tussen mijn 2de en 3de jaar Kleuteronderwijs. 

Maar ik ben wel vastberaden om mijn studies volledig af te werken. 

Heb je nog vragen i.v.m. de feestjes/clubavonden of nieuwe ideeën voor feestjes, laat dit mij dan 

gerust weten! Ook mag je mij aanspreken als je vragen hebt i.v.m. Kleuteronderwijs of over de 

Ledeganck. 

In ieder geval hoop ik dat jullie je amuseren en genieten van het mooie studentenleven! 

Flora  
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P.R. 

Hallo daar lieve studenten! 

Zoals misschien al weten ben ik Yarell (of Jartel 

voor de mensen die slecht zijn in namen) en ik 

ben dit jaar P.R. van Anabolica. Ik zit in het 2de 

jaar van sociaal werk en studeer voor 

maatschappelijk assistent.  

Ik heb vorig jaar al de praesidium functie 

sport/cultuur gedaan samen met de lieve 

praeses van dit jaar, ik was cultuur en zij was 

sport. Vandaar dat jullie mij vaak "sportje" 

tegen de praeses zullen horen zeggen. 

Dit jaar heb ik de functie P.R. gekozen omdat het wel past bij mijn richting (sociaal zijn :D) en ik  

graag onder de mensen ben. Als P.R. sta ik in voor de posters en affiches en zorg ik ervoor dat 

Anabolica met een aantal andere clubs een goeie band onderhoudt. 

Ik ben al 3 jaar actief in Anabolica en ik heb nog geen moment spijt gehad van de beslissing om er 

bij te komen! Ik heb enorm veel vrienden en mensen met dezelfde interesses als mij leren kennen 

en natuurlijk niet te vergeten kennis gemaakt met cantussen! De cantussen van Anabolica zijn 

vooral mijn favoriete activiteiten, daar ga ik meestal "total loss" op met alle gevolgen vandien! 

Ik hoop dat jullie je enorm zullen amuseren dit jaar bij Anabolica en zoniet probeer ik wel voor 

amusement te zorgen!   
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De Kalender 
Dit semester zit natuurlijk boordevol toffe feestjes, gezellige clubavonden en allerlei andere 

activiteiten, maar er zijn er een paar bij die je zeker niet mag missen! Zet deze data dus maar 

alvast in jullie agenda! 

 

De doop! 

Sla jullie voorraad eieren, olie en augurken maar al 

in, want 17 oktober is het weer zover, de feuten 

worden omgedoopt tot schachten die de naam van 

de club waardig zijn! Dit is altijd een avond die 

zowel de dopers als de gedoopten zullen 

onthouden, dus mis dit zeker niet. Mochten de 

feuten het nog niet door hebben: doe kleren aan 

die vuil mogen worden. 

Halloweencantus 

Duivels, zombies, spoken, heksen, het kan 

allemaal! Je mag zelfs als Twilight-vampier 

afkomen (alhoewel je ons dan wel doet twijfelen 

aan je mentale gezondheid).  Kom je in thema, 

dan krijg je van ons korting op je bier. Haal  je 

verkleedkledij dus boven op 7 november voor 

deze cantus, daarna uiteraard afterparty in ’t 

Kofschip!   
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ABC-Party 

Leraren, verenigt u! Op 28 november maken we ’t Kofschip onveilig met 

onze meetkundige dansmoves, didactische drankjes en correct gespelde 

conversaties!  

En we doen dit voor een keer niet Gundam-Style maar in ABC-style: 

Anything But Clothes! 

 

 

Galabal 

Poets je schoenen en je tanden (niet met dezelfde borstel), blink jezelf helemaal op en trek je 

mooiste outfit aan op 7 december voor het Galabal van Anabolica! Dit jaarlijkse evenement staat 

steeds garant voor een spetterende avond, uiteraard in het gezelschap van de tofste vrienden uit 

je studentenleven: Anabolicanen!  
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Wist je dat… 
• …Anabolica niet verantwoordelijk is voor ongewenste zwangerschappen? 

• …het drinken van alcohol de kans op hartinfarcten verlaagt? 

• …Anton een zeehond is? 

• …seks een remedie tegen hoofdpijn is? 

• …de kleur blauw een kalmerend effect heeft? Tijdens de examens is Anabolica de beste 

manier om te ontspannen! 

• …er enkele hersencellen sterven wanneer je niest?  

• …je voor de doop je uzelf best warme kleren aan doet die vuil mogen worden? 

• …je een bikini kan maken uit een kokosnoot? Ideaal voor de beachparty op 14/11! 

• …iemand die niet rookt gemiddeld één uur minder slaap nodig heeft per nacht dan een 

roker?  

• …de afkorting LO op het schild van Anabolica staat? 

• …hoe meer je ergens van drinkt, hoe minder je ervan gaat proeven? Heb je moeite met 

je schachtenpap? Drink er gewoon wat meer van! 

• …als je 6 jaar en 9 maanden scheten zou laten, je genoeg gas geproduceerd zou 

hebben om de energie van een atoombom te evenaren? 

• …deze zomer 2 oud-leden die elkaar hebben leren kennen bij de club getrouwd zijn? 

Gefeliciteerd Viki (Vice 07-08, Senior 08-10) en Dries (Penning 08-09, Secretaris 09-10)! 

• …de nieuwe feuten het clublied nog niet kennen? Daar gaan we rap verandering in 

brengen! 

• …een nieuw lid iedereen verbaasde met 3 strikes en 2 spares op een rij tijdens de 

bowling? 

• …onze Vice onze Zeden gemakkelijk op de grond heeft gekregen na een discussie 

waardoor Jens dan moest verklaren dat Benoît een Super Saiyan is? 

• …het praesidium naar douches zoekt zodat de schachten na de doop ’t Kofschip nog 

binnen kunnen voor een feestje? 

• …er al meer dan 100 nieuwe leden zijn bij Anabolica? 
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Clublied 
1. 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! 

2. 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! 

3. 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! 
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Verveel je je tijdens de les? 
Iedereen maakt het wel eens mee: je zit in de les en verveelt je dood. In slaap vallen is natuurlijk 

taboe, dus verstop dit clubboekje tussen je cursus en hou jezelf wakker met deze brainteasers! 

   

Voor de die-hards: 
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Brieven aan onze psycholoog 
Wij bij Anabolica proberen onze studenten steeds te helpen en dit op welke manier dan ook. 

Studenten kunnen steeds een e-mail sturen naar help@anabolicagent.be. Met wat geluk sturen 

we deze direct door naar onze psycholoog in dienst. Om anderen te helpen met gelijkaardige 

problemen beantwoorden wij ze hier (onder schuilnamen natuurlijk!). 

Vraag 1: 

Dag Anabolica, 

Dit is mijn eerste jaar als student in Gent en ik zit met een netelig probleem. Ik zit namelijk op kot 

in een gebouw met vrij veel andere studenten, waarvan sommige nogal vaak en luidruchtige seks 

hebben. Is er iets een toffe manier waarop ik hen kan duidelijk maken dat dit mij stoort?  

Anoniempje 

Dag Anoniempje,  

De klassieke manier om met dergelijke problemen om te gaan zou zijn om je televisie erg luid te 

zetten, zodat je je kotgenoten niet meer moet horen. Maar ik veronderstel dat je dit al geprobeerd 

hebt. Hieronder nog enkele andere originele manieren om dit probleem op te lossen: 

Er bestaan gratis online diensten waarmee je anoniem sms'en kan sturen, al moet je hierbij wel 

nog steeds weten wat je gaat sturen.  

Een tweede mogelijkheid is om briefjes onder de deur te steken.  

Maar veruit de meest effectieve methode, waarbij je je andere kotgenoten kan betrekken om eens 

helemaal kreupel te liggen van het lachen, is om aan 

de deur een computer te zetten en een even 

"intense" film op te zetten. Met de volume knop 

helemaal opengedraaid natuurlijk!  

Veel succes!  

P.S. Als je een vriend(in) hebt, kan het steeds leuk 

zijn om even in competitie te gaan. Al kan het wel vrij 

genant zijn om je kotgenoten de volgende ochtend 

onder ogen te komen.  

mailto:help@anabolicagent.be
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Vraag 2: 

Hey! 

Ik ben een man op zoek naar een one-night-stand maar tot nu toe heb ik nog geen geluk gehad. 

Kan je mij een paar originele openingszinnen opsteken waarmee ik zeker scoor?  

Geile Bok 

Het is allereerst belangrijk dat je weet dat vrouwen ook wel graag een beetje jagen.  

Een tweede belangrijke element is dat vrouwen naast jagen ook graag kijken of mannen het 

volhouden. Enkel een man die graag wil, zal een spelletje flirten met een vrouw goed meespelen. 

Voor mannen lijkt het onderscheid tussen afwijzen en flirten niet steeds duidelijk. Afwijzen is als de 

vrouw in kwestie boos kijkt, de rug omkeert en hierna tegen haar beste vriendin over jou begint te 

roddelen waarna deze vriendin jou ook een afkeurende blik toewerpt. Flirten is als de vrouw zich 

omkeert maar het niet kan laten zich na enkele seconden om te draaien om jou de meest 

geheimzinnige glimlach toe te werpen. Dit laatste is het signaal dat je nog wel een beter zinnetje 

zal moeten proberen, maar ze vindt jou wel leuk! Als een vrouw jou afwijst, dan probeer je beter 

niet meteen dezelfde openingszin bij haar beste vriendin. 

Nu terugkomend op jouw vragen, enkele zinnetjes die het uittesten waard zijn:  

Een meisje meelokken om nog iets te drinken op jouw kot kan steeds helpen. Maak dan wel dat je 

reeds weet wat ze graag lust: 

“Ik heb nog een fles wijn staan, die ik gehouden heb voor iemand speciaal. Ik wil ze graag met jou 

kraken.” (Eenmaal het meisje wat zatter is, kan je wel je kans wagen! Dan heb je ook al een bed in 

de buurt.) Neem voor deze zin geen meisje mee dat op zoek is naar een relatie! Het zou wel wat 

langer dan één nacht kunnen duren vooraleer je deze dame dan buiten krijgt!  

Het helpt sowieso steeds om niet het nuchterste meisje in de bar aan te spreken. Hoe zatter de 

persoon in kwestie, hoe minder woorden nodig zijn.  

Een goede danser kan zich na enkele moves op de dansvloer steeds wagen aan volgende zin 

(best een zin om de deal te sluiten en niet een gesprek te openen): “Bewegen jouw heupen even 

goed in bed als op de dansvloer?” 

Gunt het meisje in kwestie je na deze bovenstaande zinnen nog steeds geen blik waardig? Dan 

raad ik jou ten zeerste aan om jezelf eens grondig te wassen, scheren, nieuwe kleren te kopen en 

indien dit niet werkt, plastische chirurgie te ondergaan.   
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Vraag 3: 

Hallo, 

Een tweetal weken geleden heb ik mijn arm gebroken. Toen ik mijn beste vriendin vroeg om mijn 

gips te signeren, schreef ze het volgende: “Je bent een trut!”  Hoe moet ik dit interpreteren?" 

Volgens het woordenboek kan je dit als volgt interpreteren: 

trut (zn): doos, flamoes, gleuf, kut, muis, poes, pruim. 

trut (zn):gratenkut, kutwijf, totebel, trien. 

De etymologie van dit woord heb ik speciaal voor jou opgezocht: 

Uit het feit dat trut als scheldwoord lang niet altijd een obscene bijklank heeft, maar ook van 

toepassing kan zijn op bijv. een luie, humeurige, onnozele vrouw, en de betekenis trut ‘vrouwelijk 

geslachtsdeel’ pas later en op zeer beperkte schaal is geattesteerd, kan waarschijnlijk 

geconcludeerd worden dat de laatstgenoemde betekenis secundair is. 

Men beschouwt trut meestal als een klankexpressief of affectief 

woord (NEW, EDale), dat mogelijk is ontstaan uit een klankvariant 

van → treuzelen (NEW) of van → prut (EDale). Misschien is het 

echter beter om aansluiting te zoeken bij bestaande woorden die in 

vorm en betekenis nauwe gelijkenis vertonen: zo kan trut heel goed 

zijn gevormd als contaminatie van trui ‘scheldwoord voor een vrouw’ 

en → kut ‘vrouwelijk geslachtsdeel’ en/of → tut ‘onnozele vrouw’. 

Als je na deze uiteenzetting nog niet door hebt wat jouw vriendin 

bedoelt kan ik jou echter niet verder helpen.  

Veel sterkte. 
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Nuttige info 
www.anabolicagent.be: Dit is de website waarop je alle info over Anabolica kan vinden. Van 

contactgegevens van praesidiumleden tot de statuten van de club. De nieuwe leden lezen best de 

‘Richtlijnen voor een Schacht’ eens door!  

Mocht het je nog steeds niet gelukt zijn om een kalender van dit semester te bemachtigen, hier is 

hij nog eens:  

September 

Maandag 17 – donderdag 20: Meet and Greet 

 (@ De Keikop) 

Maandag 24: Clubavond  

  (20:00 @ ’t Kofschip) 

Woensdag 26: Student Kick-off 

Oktober 

Maandag 1: Openingsfuif  

  (22:00 @ Twitch) 

Woensdag 3: Clubavond  

  (19:30 @ De Keikop) 

Maandag 8: Sport met Anton – Bowling  

  (20:00 @ Overpoort Bowl) 

Woensdag 10: Introductiecantus  

  (Meet 20:00 @ ’t Kofschip) 

Maandag 15: Clubavond 

  (22:00 @ ’t Kofschip) 

Woensdag 17: Doop 

  (18:30 @ ’t Kofschip) 

Maandag 22: Peter en meteravond 

  (20:00 @ De Keikop) 

Woensdag 24: Poolparty 

  (Meet 20:00 @ ’t Kofschip) 

Woensdag 31: Cinema 

November 

Maandag 5: Clubavond 

  (19:30 @ De Keikop) 

Woensdag 7: Halloweencantus 

  (Meet 20:00 @ ’t Kofschip) 

Maandag 12: Drankspelen 

  (20:00 @ ’t Kofschip) 

Woensdag 14: Beachparty 

Maandag 19: Gaming Night 

  (20:00 @ The Frontline) 

Woensdag 21: Kofspelen 

Maandag 26: Kroegentocht 

  (Meet 20:00 @ De Keikop) 

Woensdag 28: ABC-Party 

  (21:30 @ ’t Kofschip) 

Vrijdag 30: Oudezakkencantus 

  (Meet 20:00 @ ’t Kofschip) 

December 

Maandag 3: Kofcantus 

Woensdag 5: Promotour 

  (Meet 19:30 @ De Keikop) 

Vrijdag 7: Het Bal van de Lerarenopleiding 

Maandag 10: Hot-choco & Pannenkoeken 

  (@ De Ledeganck) 

                      Kerstmarkt 

  (Meet 19:30 @ De Keikop) 

Woensdag 12: Massacantus 



 

 

 

 


