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Are you ready for our Bal:  





Welkom terug!
Ik begeef me in de Porter House. In mijn hand: een frisse pint. 
Plots stapt er een horde mensen binnen.  
Ze komen op me af.
Ze zien er nogal dom uit.
Ze komen steeds dichter. Een stuk of 26. 
Ik raak in paniek.
Ik zie flitsen wit en blauw voor mijn ogen verschijnen. 
Het zijn de nieuwe schachten! En ze willen het.
Ze willen..ze willen... het Anaboolken! 

But I survived! En het nieuwe Anaboolken is een feit! 
Dus welkom lieve Anabolicanen, verse schachtjes, eeuwige feuten, sym-
pathisanten, leerkrachten in spe, lectoren en alle anderen die dit boekje 
in hun handen hebben gekregen! 
Ik kan me levendig voorstellen dat jullie je cursussen momenteel al een 
beetje beu gezien zijn en nood hebben aan een boekske dat niet zo seri-
eus is. Wel, goed nieuws! Je hebt namelijk het perfecte boekje hiervoor 
in je handen! 
Onze nieuwe domme schachten zijn net gedoopt en stilaan komen we 
dichter bij het geweldige Bal van De Leerkrachtenopleiding. We hebben 
dus heel wat verhalen te vertellen!
Nieuwsgierig? Lees snel verder! Minder nieuwsgierig? Lees toch maar 
verder, je zal er geen spijt van krijgen! 

Laure Meert, Secretaris 2017-2018
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We hebben een nieuwe Sport 
en Cultuur

Hey allemaal!
Voor degenen die mij misschien nog niet zo goed kennen  
(kan dat dan?): ik ben Anthony en ik werd onlangs door  
het praesidium verkozen tot nieuwe Sport en Cultuur!  
Dit betekent dus dat ik vanaf nu alle supercoole,  
sportieve en cultureel verantwoorde activiteiten zal  
organiseren en daar heb ik gigantisch veel zin in.  
Ik ben 21 jaar en ben dit jaar gestart aan mijn zesde(!!!!) jaar 
als scoutsleider van mijn zeescouts-eenheid in Brussel  
(ja in Brussel…). Mijn totem in de scouts is Enthousiaste Forel en dat 
enthousiasme wil ik dit jaar dan ook uitstralen als praesidiumlid.  Ik 
volg de lerarenopleiding van Hogent op de Ledeganck (whoohooo!) en 
zit hier in mijn 2e jaar (over het algemeen toch ;) )
Mijn Hobby’s zijn zeilen, boogschieten, scouts, lezen en  Game of thro-
nes… ik HOU echt van Game of thrones… 

    Quote: “Go hard or go home!”



Wat heeft anabolica allemaal  
al gedaan?

Beerpong
We begaven ons voor het spannende bierpong toernooi in de Twitch. 
De rode bekers stonden klaar op de beerpongtafels. De handen van de 
teams begonnen te jeuken. 
Feuten, pro-senioren, pro-praesidia, commilitones, praesidia en random 
voorbijgangers speelden mee. Sommigen onder ons (lees: de secretaris) 
leerden tijdens dit toernooi hun ongekende beerpong talenten kennen. 
Het bier vloeide, maar iedereen probeerde zijn focus te behouden. 
Toch kon er maar 1 winnend team zijn. In een spannende finale, waar 
elk team nog 1 beker te gaan had, verloor het coolste team (ja, mijn 
team) jammer genoeg van Loslopend wild.  
      - Laure, Secretaris 

Spitbull Night
Wanneer de Spitbull goedkoop staat, dan staan de Anabolicanen paraat! 
De nieuwe feutjes kenden het fenomeen ‘Spitbull’ nog niet en daarom 
was deze clubavond het ideale moment om het hen te leren kennen! 
Heel veel geschaterlach en een aantal shakers Spitbull later snapten de 
feutjes exact van waar de Anabolicaanse voorliefde voor Spitbull van-
daan kwam. 
     - Laure, Secretaris

    SPITBULL



Introductiecantus

Wanneer de helft van de cantuszaal gevuld is met feuten, weet je dat het 
een goeie introductiecantus zal worden! 
Eerst zongen ze nog maar stijfjes mee, maar het goede voorbeeld van de 
Anabolica-commilitones volgend, werd er geroepen, gelachen en mee-
bewogen!
Om eerlijk te zijn: ze waren snel weg met onze cantustradities! (Alleen 
snapten ze nog niet zo goed dat je ons schild niet mag laten vallen!)
Je kreeg het gewoon warm door het enthousiasme van de feuten! En 
doordat we een beetje te laat gemerkt hebben, dat de airco aangezet kon 
worden.(Details)
Voldaan na een goede cantus, wisten we dan ook dat we een goed vlees 
in de kuip hadden!  
      - Laure, Secretaris

Unipopcorn

Wat een zalige clubavond was me dat! Zoals de naam ‘unipopcorn’ jullie 
misschien wel al doet vermoeden, stonden de unicorns en de popcorn 
centraal! Iedereen deed zijn uiterste best om zich te verkleden als een 
unicorn en iedereen bleef maar smullen van de heerlijke popcorn.  
Onze piñata moest er jammer genoeg al aan geloven nadat de eerste slag 
werd uitgedeeld, maar dat hield niemand tegen om het toch nog eens te 
proberen. 
Het was een magische avond die ons even liet wegkwijnen in onze fan-
tasie (en daar deden de zware biertjes of shotjes spitbull ook geen goed 
aan) en ik kijk alvast uit naar de clubavonden die nog moeten komen! 
      - Noa, Vice-praeses



Iedereen is jarig fuif

‘T was weer één van die avonden dat de Anabolicanen samenkwamen. 
Op de planning stond het grote verjaardagsfeest, dat had dan toch zeker 
niet in de Twitch geweest! 
Bij de inkom lachende gezichten en drie dikke toezen, want ‘t is natuur-
lijk uwe verjaardag! HAPPY BIRTHDAY, you!
Naast de lekkere cupcakes aan een democratische prijs was er nog tal 
van ander speis.  
Natuurlijk was meneer Tequila ook van de partij, met zijn 2 beste vrien-
den citroen en zout. Niet iedereen ziet meneer Tequila graag komen, 
want als hij komt, eindigt jouw avond op de grond. 
Bij velen was het groot plezier! Dit werd dan ook gevolgd door het pro-
bleem genaamd “ ‘s avonds grote Jan, ‘s morgens dafalgan”. 
Al bij al zijn de Anabolicanen toch weer geslaagd om er een spetterend 
feest van te maken, zoals altijd.  
     - Imani, Schacht nummer 16

Save the gingers!
Toen we teweten kwamen dat Nielsje in gevaar was, schoten we onmid-
dellijk in actie!
Anabolica zou alles op alles zetten om Nielsje te redden! 
En dat is ons aardig gelukt met een gin(ger) tonic in de hand! 
We kwamen samen in de Porter House, waar overal spandoeken hingen 
met slogans als ‘safe the gingers!’ (Ja de schrijffout stond er ook op!), 
‘Rost bloed, poept goed!’, ... . In het midden van het café stond op een 
tafeltje, omringd door kaarsjes een kadertje met een foto van Nielsje, 
waarop R.I.P. Nielsje stond. 
En overal zag je Jasper langs gaan met een grote spaarpot om rosse 
muntjes te verzamelen. 
Verschillende andere clubs doneerden hun rosse muntjes aan Save the 
gingers. Dat is het perfecte bewijs dat iedereen toch wel stiekem van 
onze gingers houdt!  
     - Laure, Secretaris





De doop door de ogen van een schacht
Schachtendieren en een boer leidden tot een heus schachtenfeest;
Waar iedereen verkleed was als een beest.
Ik kwam met de fiets, maar had geen geluk.
Mijn lieflijke fiets ging namelijk stuk
Het werd snel wat laat,
maar gelukkig kreeg de fietsenmaker hem terug aan de praat!
We moesten nu wel de koplampen testen
voor we verder konden met bemesten
Het feest kon niet meer stuk
maar de boer had het super druk.
We kregen veel te eten en te drinken,
maar daardoor gingen we wel wat stinken.
De confetti maakte gelukkig veel goed,
ookal belandde deze soms in je snoet.
De boer wou nu van de beesten af,
want hij vond ze wat te maf.
hij ging ermee naar de veiling
en riep tegen de beesten ‘zing!’
Ze kregen nog een latste maaltijd
maar die bezogde hen allemaal ‘tschijt
Op de dieren werd geboden;
ookal is dat misschien verboden.
De dieren kregen nu ook een lint
en dat is iets dan hun nu voor altijd verbindt.
Alle dieren kregen een geweldige nieuwe thuis
en keerden terug naar huis.
     - Luna, Schacht nummer 18



Speeddating

Hier zijn we weer, een nieuwe lichting schachtjes. Na onze doop en ver-
koop waren we mega benieuwd om echte Anabolicanen te worden.
Volle moed gingen we naar het eerste post-doop Anabolica evenement. 
En laat dat nu net de meter-peter avond zijn. Wat een opluchting was het 
om, na het drinken van die vieze schachtenpap, meter(s)/peter(s) te krij-
gen die ons door het schachtenleven zullen leiden. Op de meter-peter-
avonden konden we de meters en peters beter leren kennen. Als een echt 
team mochten wij (de schachtjes) op zoek gaan naar de juiste persoon 
die bij een grappige, rare, openbare, over the top, eerlijke, ........ (vul aan 
wat je zelf wil) beschrijving hoorde. 
Het was niet altijd makkelijk om de juiste informatie te krijgen. 
Noa wou/kon pas antwoorden als ze getrakteerd werd, Jasper maakte 
altijd grapjes en sommige meters/peters veranderden zelfs van identiteit. 
Verwarrender kon het niet worden. Na enkele missers hebben we toch 
alle beschrijvingen bij de juiste persoon kunnen leggen.
Het was een geweldige avond die ons de gelegenheid gaf om met ieder-
een eens te babbelen en alle leuke mensen te leren kennen.  
     – Nora, Schacht nummer 14

Grote zwangerschapsspel
Zaadcellen en eicellen samenbrengen. Het klinkt nog heel eenvoudig. 
Maar gemakkelijk was het zeker niet. 
Je moet maar eens proberen om baby’s te maken in de gekste seksstand-
jes!
Ik denk dat deze foto wel een mooie beschrijving geeft van hoe moeilijk 
het kan zijn: 



Trick or Drink

Op dinsdag 31 oktober gingen we met z’n allen op een gruwelijke kroe-
gentocht! Het thema was Halloween (of course!) en daarom was het dus 
de bedoeling dat iedereen toch een beetje moeite deed om zichzelf enger 
te maken. Sommigen hadden daarbij minder werk, anderen dan weer 
een beetje meer! 
Ons fantastisch preasidium had overal verbluffende promo’s geregeld en 
daardoor konden we enkele glazen verzetten zonder dat je portemonnee 
meteen geplunderd werd! De sfeer zat er goed in, niet alleen in de cafés 
zelf maar ook onderweg. 
Enkele gruwelijke biertjes en cocktails later zat de sfeer er nog meer in 
en besloten we onze dansschoenen aan te trekken en richting Porter 
House te gaan. Gruwelijke goede beats weerklonken door de boxen en 
we ging met z’n allen aan het dansen, pinten werden getrakteerd en er 
werd geklonken op een fantastische nacht!
Het feest ging door tot in de vroege uurtjes en we gingen allemaal rich-
ting huis/kot met een nog enger gezicht dan waarmee we toekwamen ...   
    – Silke, Schacht nummer 15

Filmavond

Soms doet Anabolica het ook wat rustiger aan. En dan kijken we bij-
voorbeeld gezellig samen naar een film!
Gewapend met veel dekentjes, kussentjes,  de katten van Annelies, Sofie 
en Niels en veeeeel popcorn (danku lieve Feest!) waren we klaar voor 
Wonder Woman (yass girl power!). 
Iedereen vond het echt supergezellig en een geweldige film! Behalve 
Mike (en een paar enkelingen), want hij was afgeleid door de katten. 
     - Laure, Secretaris



Glow in the Dark-fuif
8 november 2017. Deze dag zal in de geschiedenisboeken worden ver-
meld als het beste glow in the dark feest ooit gezien en/of meegemaakt 
in de Overpoort te Gent.
Mensen die deze dag hebben mogen meemaken praten nog altijd over 
het Glowfestijn. Hun glimlach wanneer de eerste druppels van onze zelf-
gemaakte cocktails hun lippen raakten, was een moment van ongekende 
vreugde.  
De avond werd goed ingezet door ons actief preasidium en enkele van 
onze lieftallige schachtjes. Deze avond kon niet meer stuk. Om 20u 
openden wij de porters. Al snel liep ons lieftallige clubcafé vol. Mis-
schien was het de geur van onze cocktails? Misschien waren het onze 
gelaten die ophelderen met de meest opvallende kleuren? Of misschien 
kwamen ze voor de leute en gezelligheid. Niemand zal het juiste ant-
woord weten. We weten enkel dat de sfeer er goed inzat op deze fijne 
woensdag avond. Cocktails die naar zure gummybeertjes smaakten 
werden meegenomen naar cantussen over de gehele Overpoort. 
Verder was de Porter House zodanig verlicht door onze blacklights en 
fluoricerende lichtbandjes zodat elk geheimpje zichtbaar was. Ja hoor we 
hebben het allemaal gezien! We hebben onze penning goed zien dansen 
onder lichte invloed van een paar consumpties. Uiteraard volgde ze het 
voorbeeld van onze Cantor en Vice-praeses. Zelfs de schachtentem-
mer kon zijn schachtjes de hipste dansmoves aanleren. Terwijl onze PR 
bedekt werd door onze lichtgevende sneeuw (het jeukte naar vertellen 
toe.), was onze secretaris haar 5e glas al vlotjes leeg. (We still love you).

Hieruit kunnen we besluiten dat dit het 
soort feestje is, dat zeker voor herhaling 
vatbaar is!

Vele groetjes jullie Feest en Zeden xoxo

(Godverdomme die kut sneeuw..)



NMBS cantus

26 feutjes hebben de doop en nadoop overleefd! Ze dragen vol trots hun 
nu nog (ongeveer) propere lint over hun linker schouder.  
Het praesidium wenst ze een heel leuk schachtenjaar toe, waar ze heel 
flink zullen luisteren en altijd voor ons klaar zullen staan.(HINT) In ruil, 
zullen wij jullie leren hoe je een waardig Anabolica lid wordt (en hoe 
jullie wat slimmer kunnen worden ;) )!  

Net als Pauline en Febe nu zijn, want zij zijn ontgroend! Proficiat! Hope-
lijk blijft de corona tof met jullie erbij! :D 

Welkom domme schachtjes: Aagje, Angelique, Chelsea, Dries, Elien,  
Elise, Eva, Femke, Hanne, Imani, Joy, Justine, Linde, Lindsy, Luna, Ma-
thias, Matthias, Minkshi, Nora, Oona, Pauline, Hannes, Senne (Minimi), 
Silke, Thibault en Tine! 

Het was weer tijd voor een themacantus. Te laat komen was dan wel niet 
’in thema’, maar met de NMBS cantus had je genoeg ruimte om de trein 
te bestijgen als zwangere hippie, rugzakreiziger, mexicaan of gewoon 
last-minute zwartrijder. 
We gingen van land tot land, met de trein en andere vervoersmiddelen 
(wanneer de trein nog eens stroompanne had). Franse, Engelse, Duitse 
en Nederlandstalige nummers kwamen allemaal boven. Ook elke taal 
werd ergens wel verkeerd gezongen, maar nooit met opzet! (#westvla-
mingen)  
De afwezigen hadden opnieuw ongelijk, want dan heb je de reis van je 
leven gemist! 
     - Jens, Pro-P.R.

Nadoop en naontgroening



Sfeerbeelden



Bij bar Italiano kan je heerlijke pasta’s, pani-
ni’s, soepjes en ijsjes eten voor studentikoze 

prijzen!  
Anabolica is er reeds gaan eten dit jaar en wij 

raden het zeker aan! 

Zwijnaardsesteenweg 83, Gent



At the Oscars.
De rode loper wordt uitgerold. Alle Hollywood sterren verzamelen zich. 
Een voor een stappen ze uit hun limosine en poseren ze voor de papa-
razzi. Ze glimlachen naar fans en naar elkaar, maar toch is de spanning 
te snijden.
Iedereen vraagt het zich af: wie zal de eeuwige roem kunnen bemach-
tigen? Wie zal er met een gouden beeldje naar huis mogen vertrekken? 
Wie wint een oscar? 
En last but not least: zal Leonardo Di Caprio eindelijk zijn 2e verdiende 
Oscar winnen?

Nee! Het zal niet voor dit jaar zijn!  Want dit keer is het onze beurt! De 
oscars zijn van ons! 
Dit keer straal jij in je mooiste jurk op onze rode loper! 
Dit keer ben jij het middelpunt van de aandacht! 
Dit keer zijn de spotlights volledig op jou gericht! 
Maar win jij dan ook een oscar?

Tickets te verkrijgen bij Bar Italiano en  
het praesidium!
Vrijdag 24 November 2017 
@ Cockteau



Er was eens...

 
Er was eens een Nick en die was erg blij

Hij had een taartje gekregen en dit was wat hij zei:
Het is mijn verjaardag, ik heb toch zo’n pret

Maar twas leuker geweest, had je er een kaarsje op gezet! 
Hij kreeg toen een kaarsje, zoals hem beloofd

Maar toen hij wou blazen en het was reeds gedoofd...



Waar is ons logo? 
Zoals sommigen onder jullie misschien gezien hebben in de nieuwsbrief, 
was er een probleem met ons logo! (Nee, dat was niet mijn fout! O:) )
Voor degene onder jullie die geen idee hebben over wat ik het heb: het 
zag er zo uit: 

Maar jullie kunnen mij helpen om het logo terug te vinden! 

Pimp ons logo  
en stuur een foto door naar 
secretaris@anabolicagent.be. 
Wie weet komt jou logo wel op de 
voorpagina van het volgend Anabool-
ken te staan! 



WauW is een organisatie die studenten de mo-
gelijkheid biedt om gemakkelijk een studenten-

job 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.



In mijnen tijd
Weet jij uit wiens tijd de quotes komen? Verbind ze! 
a. In mijnen tijd heeft de schachtentemmer  
nog een vat moeten zetten omdat hij niet van 
de schachtjes kon blijven.

b. In mijnen tijd waren het nog 
pintjes aan 2 euro.

c. In mijnen tijd werden nog plateau’s Blue thrill 
gezet i.p.v. pinten.

d. In mijnen tijd sprak de senior 
nooit tegen een schacht.

e. In mijnen tijd kwam de naam van het praesi-
diumlid altijd voor in de naam van zijn activiteit 
#sportmetAnton

f. In mijnen tijd hadden treintjes nog 
een spannende betekenis.

g. In mijnen tijd was Benoît nog geen prosenior en 
het duurde minder lang om het salamander door 
te geven.

h. In mijnen tijd konden dieren 
nog praten.

i. In mijnen tijd kon je nog poepen in ‘t Kof zon-
der dat iemand het wist.

j. In mijnen tijd was het schild nog 
niet de juiste grootte.

k. In mijnen tijd moesten we niet praten over 
mijnen tijd!

l. In mijnen tijd waren er nog drie-
hoeksverhoudingen in het praesidium

m.In mijnen tijd kon iemand #Betty iemand bin-
nendoen terwijl ze op een kruk zat

     Sofie

     Annelies

Jens

Niels

Kevin



So you think you can cook

Je komt thuis na de les, je hebt honger, maar je zit op kot dus hebt geen 
mama in de buurt die eten voor je zal klaarmaken. (Dutskes) Geluk-
kig kan je hieronder een paar receptjes vinden, die door studenten zijn 
opgesteld!  
Note: deze receptjes werden opgesteld via trial and error, maar zijn 
steeds goedgekeurd! 

Ciabatta Pizza 

Stap 1:
- Snij een ciabatta en besprenkel elke helft met een beetje olijfolie. 
- Steek de helften in de oven op 120 graden voor 5 minuten.

Stap 2: 
- Maak tomatenpesto: 
Neem een blender en giet de volgende ingrediënten er in; 
- 1 potje zongedroogde tomaten
- 1 potje pijnboompitten
- 300g geraspte parmezaan
- een goeie scheut olijfolie 
- basilicum (kruiden/blaadjes/olie)
- een scheutje azijn
Offff je kan pesto ook gewoon kopen!

Stap 3:
- haal de ciabatta uit de oven en smeer de pesto op beide delen van de 
ciabatta
- leg er mozarella en champignons op
- steek de ciabatta’s terug in de oven voor 10 min 

Stap 4:
- haal de ciabatta uit de oven en leg er gerookte ham, rucola en pijn-
boompitjes op



Spaghetti à la Jasper
 

Stap 1:
- Breng de 1,5 l winkelsaus in een grote kookpot. 
- Spoel de potten uit met water zodat alle saus in de kookpot is. 

Stap 2: 
- Snij de ajuinen fijn en snij de look zeer fijn.

Stap 3:
- Breng boter in de pan en bak het gehakt op. 
- Zorg dat het gehakt in fijne stukjes is bij het opbakken en roer goed 
tijdens het bakken. 
- Bak het gehakt licht (tot er geen ongebakken roze stukjes meer zijn).
 
Stap 4:
- Breng het gehakt met het kookvet in de kookpot met de saus.

Stap 5: 
- Breng opnieuw boter in de pan en bak de ajuintjes en de look op.

Stap 6: 
- Breng de ajuintjes, de look en het kookvet in de kookpot met saus. 

Stap 7: 
- Warm nu de grote kookpot op, goed roeren en kruid bij met spaghetti-
kruiden naar smaak.

Stap 8: 
- Tadaaaaa! Je hebt een grote pot spaghettisaus! Als je het niet lekker 
vindt, gelieve de overschot naar de cantor te brengen, he loves it :D

Nodig: 
- 1 grote kookpot 
- 1 grote pan 
- 1,5 l winkelsaus

- 500 g gehakt 
- 2 grote ajuinen 
- 3 teentjes look



Vegan vol-au-vent
 
Stap 1:
-maak roux: bloem met olie

Stap2:  
- los een groentenbouillonblokje op in water 
- voeg dit toe aan de roux (i.p.v. melk)

Stap 3:  
- roeren met een klopper 
- beetje bij beetje de bouillon toevoegen (niet alles in 1 keer) 
- blijven bouillon toevoegen tot de saus niet meer dikt en ze net iets te 
lopend is

Stap 4: 
- voeg kokosroom toe 
- kruiden met peper, zout, nootmuskaat en kippenkruiden 
- iets van kipvervanger toevoegen

Stap 5: 
- Champignons bakken en erin smijten

That’s it! 





Tequila Yassin
Heb je al van hem gehoord? Die 
commilito van Anabolica die onder 
invloed van Tequila nogal lachwek-
kende uitspraken produceert?  
Het is Yassin!  
Bewonder hier zijn laatste uitspraken!

Be aware: Yassin has no memory of 
these quotes!

          ‘ik hou van iedereen,        maar niet van tequila’ 
        ‘Ik zie Laure en Jasper graag’
‘Silke en Nora, neen. Gewoon, neen.’
‘ik ga mijn tequila opladen’ 

‘ik wil wel nog andere dingen op u t-shirt  morsen’

‘ik ga jullie leren dansen’

‘Ik ben Yassin en alle meisjes die ik ooit heb   binnengedaan zijn dood’

      ‘Tequila en ik hebben een love-hate           relationship. En de love is momen-              teel al lang voorbij.’ 

                       ‘ :/ :/ :/ :/ :/ :/’ 



Meme-abolica



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!

Equivalenza zal op het bal der Lerarenopleiding met 
een standje staan, waar je je gratis kan laten parfume-

ren. Zo zal jij heel het feest lang heerlijk ruiken!



Wist je dat...
als laure enkel zou bestaan uit borsten een hoofd en benen zou ze er zo 
uitzien?

niemand van het team ‘inteam team’ de teamnaam snapte?

Senne keigoed kaartentrucs kan? 

Senne zijn lievelingseten sushi en dick is?

23 cm?

Grote Niels heel gemakkelijk accenten overneemt?
Maar Jens zijn accent toch onmogelijk blijft? 

Roanne een derde tepel heeft? 

Mike ochtendgymnastiek geeft als hij een kater heeft?

2 feutjes het schild hebben omgestoten tijdens de introductiecantus?

het Roanne is, niet Rowan?

Jasper hoog kan zingen?

Maarten een lieve temmer is?

Robbe met een proefbuis bier mocht drinken op de cantus van Sofie? 

de Russische dans ook in een amoureux bestaat? Enya heeft dat besloten. 

sommige schachten echt dom zijn?

Kevin nog altijd een BACO schild van Charlotte verwacht?



Hannelore een fout op haar kiel heeft getekend?

doesn’t everyone has a Van Nith in his neighbourhood? 

Jasper rugpijn krijgt van seksstandjes te doen?

onze glow in the dark fuif al 2x is nageaapt?

er 3 praesidiumleden toegaven hoofdpijn te hebben na glow in the dark 
fuif?
Maarja de cocktails waren ook wel echt superlekker

Roanne een sneeuwschapper is? 

Een bepaalde schacht slecht is in Jugnle Speed... Maar echt heel slecht...?

de uitbereiding van jungle speed niet tof is?

Dries de uberdomste schacht is?

Mike vroeger heel lang haar had?

Mike niet weet dat ik weet dat hij lang haar had? 

De antwoorden van ‘In mijnen tijd’: Kevin: a,h,j ; Jens: c,e ; Sofie: g, l ; 
Niels: d, f, k en Annelies: b, i, m zijn?



CorezPhotography



Liefste Laurae,

Vele gedichten beginnen met ‘rozen zijn rood, tulpen zijn blauw, blabla de 

rest ken je wel’!  

Maar dit gedicht zal van een ander kaliber zijn. 

Laten we eerst iets duidelijk maken vooraleer ik u van uw stoel blaas... 

Laure... Laura... Wat was het nu ook al weer? Och als ik is fout ben in 

mijne zatte, pleeeeease sla mij toch niet! 

Ik ben echt gene slechten bandiet...

Ik ben schacht nummer zestien en behoor straks tot jouw top 10! 

Ja want jij bent een meid waarvan iedereen denkt ‘ooooh tien om te 

zien!’

Je was de ster van de avond op het grote Anabolicaanse verjaardags-

feest, met jouw wilde haren en lang kleed!

Tegen een shotje tequila zeg jij echt geen nee, beetje zout dabei en 

hupsakee, weg ermee!

Meid als je van salami houdt vind ik dit wel oke, maar een rijm op salami 

daarmee stel ik je nog steeds niet tevree...  

Nog geen enkele tinderboy heeft mijn vraag kunnen bekoren, dus een rijm 

op salami zal je nog lang niet horen! 

Beste laurE

Ik word nu stilaan moe en drink geen nalu...  

Ik zal maar gaan dromen om nog meer katers te voorkomen! 

Ik zeg adieu adios tot in de porter hos (house ofc) xxx Imani


