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Wat heb ik te zeggen als voor-
woord?

Hallo, goeiedag, welgekomen trouwe lezertjes! 
We zitten al aan Anaboolken 3... Dat begint te  
tellen hé! (‘K vind dat ik dat goed volhou, zo ;) )  
Voor de Anabolicanen wil dit zeggen: we zitten  
aan de ontgroening! Voor leerkrachten in spre is  
dit het moment dat de paas’vakantie’ er staat aan  
te komen!

Zijn jullie klaar om te ontgroenen of ontgroend te worden? 
Ik wel hoor! Allez, nadat ik mijn valies heb gemaakt, vervoer heb gevon-
den, het adres nog eens heb opgezocht, kleren heb uitgekozen en mijn 
lint en codex heb gevonden! Ja oke, ik geef toe dat ik misschien nog niet 
helemaal voorbereid ben... MAAR ik hoop jullie wel! 

En aan de andere studenten: klaar om te blokken tijdens de vakantie? 
Nee? Ik ook niet! Maar eigenlijk is er toch een ongeschreven regel dat we 
niet blokken tijdens de paasvakantie, maar enkel de schade proberen te 
beperken, zodat we niet sterven net tijdens de officiële blok. 

Either way is dit Anaboolken zoals altijd het perfecte tijdverdrijf!  
Pauze nodig? Anaboolken! Dwaze spelletjes nodig? Anaboolken! Toilet-
literatuur nodig? Anaboolken! Roddels nodig? Anaboolken! Iets nodig 
om iemand ‘subtiel’ te negeren? Anaboolken! Gezellig samen zijn met 
vrienden? Anaboolken! 
Bij twijfel: Anaboolken!

     Tot aan het einde van dit boekske! 
      Laure, Secretaris 2017-2018

Owww busted

 
    Hello!



Inhoudstafel
Voorwoord   pg. 3

Inhoudstafel   pg. 4

Onze afgelopen activiteten 
    pg. 5-13

Sfeerbeelden   pg. 14

How to survive de ontgroening 
    pg. 16

Raad de faceswap  
    pg. 17

Short story   pg. 18

Drinking games  pg. 20-21

How well do you know Anabolica? 
    pg. 22

Het grote datingsdossies  
    pg. 24-25

Anabolica’s confessions 
    pg. 26-27

Meme-abolica   pg. 29

Wist je dat   pg. 30-31

Verbind de puntjes  pg. 33

The Chewies of Anabolica 
    pg. 34

Nawoord   pg. 35



Onze afgelOpen avOnturen

At the Oscars
MERCI AAN IEDEREEN!! Graag wil ik iedereen bedanken die aan-
wezig was op het bal! De sfeer zat er goed in mede dankzij onze vaste 
Deejays Maarten, Jens & Joske!
“Ik heb de foto’s van het bal gezien en de meerderheid was goed gekleed” 
–Jani Kazaltzis
Zelf was ik totaal niet gestresseerd en bleef ik kalm voor de rest van de 
avond. De schachten hebben allemaal braaf hun shiftjes ingevuld en 
hebben zich goed geamuseerd op ons bal!
“Ik werd stapel verliefd op het meisje in de zwarte jurk”  
–Tim van Temptation
 De grootste aandachtstrekker was de photobooth. Met meer dan 800 
foto’s (waarvan 127 van Nick alleen…) heeft het toestel zijn werk goed 
gedaan! Op de afterparty in de Porters werden de koffiekoeken in een 
mum van tijd opgegeten.
“Shit Anabolica heeft een goed bal, wij gaan extra ons best moeten doen 
om dit niveau te halen” –Elke andere studentenclub van Gent
Veel succes aan de volgende Feest! 
      -Senne xx, Feest

De Russian Roulette
Tijdens de Russian Roulette namen veel moedige Anabolicanen het 
tegen elkaar op. 
Ondanks al de bloemsuiker, die vervangen werd door bloem en het wa-
ter, dat vervangen werd door tequila, hielden vele groepen stand. 
Alleen bloem en water volstond echter niet. Daarom waren er ook eieren 
voorzien... Het kan er niet altijd heet aan toe gaan bij de Rusische maffia, 
dus helaas pindakaas waren niet alle eieren gekookt. Ze kapotslaan op 
ons hoofd was het plan. De gevolgen kan je zelf wel raden. 
Na bloed, zweet en tranen was er slechts één team dat overeind bleef. 
Proficiat aan de Maffia Brothers, zij speelden alle teams zo naar huis en 
konden het na al de vodka zelfs nog na vertellen. 
      - Femke, Schacht



Het was bijna kerstmis, dus we wisten allemaal wat ons te wachten 
stond... Vele anonieme santa’s namen deel aan onze grote Secret Santa 
cadeautjes avond!  
Er werd met geld gesmeten! De avond begon zoals altijd wat later dan 
in de planning stond (wij bij Anabolica hebben het nog moeilijk met op 
tijd komen), maar vanaf we beginnen, vliegen we er stevig in.  
We kregen elk om beurt een sticker op ons hoofd met de naam op van 
onze persoonlijke secret santa. Na het stellen van vele vragen, het te 
weten komen van nieuwe roddels en weer wat nieuwe mensen leren 
kennen, vonden we elk onze secret santa.  
De cadeaus waren fantastisch. van drankjes tot condooms, van piraten 
tot kerstversiering, er was van alles! Iedereen was gelukkig, de drank 
vloeide rijkelijk en het was feest van begin tot eind. 
      - Luna, Schacht

De hele (en dan bedoel ik ook echt dde HELE) Porter House was be-
kleed met bubbleplastic. Je kwam binnengewandeld en onder je voeten 
voelde je al bubbleplastic ploppen. Het innerlijke kind werd instant bij 
iedereen die de Porter House binnenwandelde aangewakkerd.  
Rond de taps hing bubbleplastic. De tafels, stoelen, de trap en zelfs het 
plafond was veranderd in hun bubbleplastic-versie. Aan de bar waren 
random feestgangers te zien die afgeleid waren door het bubbleplastic 
dat op de bar lag.  
En de Anabolicanen? Die zaten bij elkaar op een stoel gefocust (en een   
    beetje zielig) belletjes te ploppen. Gelukkig waren  
    enkele schachten verkleed als bubbleplas-    
    tic-prinsessen en zij sleurden de rest weg      
    van hun plop-verslaving om het feestje in      
    gang te trekken.  
       - Laure, Secretaris

De Bubblewrap avond

Secret Santa



Ja lap, mijne gsm is kapot! 
Ik stapte de Porters binnen met mijn knalroze Nokia C4(Ze heet Pinky.). 
Smartphones waren deze avond namelijk niet toegelaten en ik zou me er 
aan houden ook! Eerst moest ik mijn gsm wel nog opladen, want ,belie-
ve it or not, haar batterij was toch wel plat.
De schachten, verkleed in kapotte smartphones, konden natuurlijk niet 
van hun smartphones blijven. Het excuus ‘ik gebruik hem enkel om 
foto’s te nemen’ kwam niet overtuigend over, maar allez, ze deden dan 
toch hun best! 
Hoe de rest van deze valentijns-avond nog verder verliep?
Sommigen veroverden een lief-voor-één-dag. Anderen vonden hun 
liefde in bier. En Roanne en Noa redden een meisje. 
Doorsnee (geweldige) avond dus. 
       - Laure

Een zwoele woensdagavond met gespannen stringen,
het was zo een cantus waar iedereen wel wou binnen dringen! 
Alles gebeurde wijselijk achter gesloten deuren. Maar geen nood, ik ver-
tel je alles in geuren en kleuren!
Zweepslagen werden lustig uitgedeeld en naarmate de avond vorderde, 
werd er met straffen gespeeld! 
Kleren werden uitgegooid en zwoele blikken werden lustig ontvangen! 
De sensuele sfeer hing er rond en het was er enorm gespannen! 
Ooh baby spank me now! I’m sure you want some more details on the 
“how”!
Voor meer details over een pittig avondje erotiek gecombineerd met 
bier. Vraag het aan een aanwezige, die vertelt het of beeld het misschien 
uit met plezier! 
      - Silke, schacht

Eroticantus



24 uur van de Porters

Are you the Juan?
Het feit dat ik Minime (AKA de enige nuchtere op ‘Are you the Juan?’) 
om hulp heb moeten vragen bij het herinneren van deze tequila-gevulde 
avond, vertelt al veel.
Volgens mijn bron en mijn licht vage herinneringen begon de avond 
met een gestresseerde feest (inclusief Mexican moustache) die het in zijn 
hoofd had gehaald dat niemand naar deze geweldige avond zou afko-
men. Waar hij deze onwaarschijnlijke gedachten vandaan haalde, is mij 
ook een raadsel. Zeker omdat Van Nith deze onzekerheden onmiddellijk 
snoerde door zijn shotjes af te turven op zijn arm. Tot hij plots niet meer 
wist hoe hij moest rechtstaan.
Hij was niet de enige die het moeilijk kreeg. Verschillende mensen, waar-
onder schacht Luna en onze praeses hadden nameljk ook iets te diep in 
het shotglas gekeken. Maar geeft toe: overkomt iedereen toch wel eens? 
Ondertussen was het de beurt aan Minakshi, Jasper en Justine om ieder-
een tequila te voorzien. Al waren deze eerstgenoemden vooral bezig met 
hun eigen zattigheid dan shotjes te vullen. 
Kortom, het was een geweldige Mexicaanse chaos. Citroen werd nooit 
meer geapprecieerd dan na Tequila en een belletje zal nooit meer goed 
klinken als er niet luidkeels ‘TEQUILA’ op volgt! 
       - Laure, Secretaris

De naam zegt het zelf al, lichamelijke en mentale uitputting. Drinken en 
dansen tot een gat in de ... middag. Veel gezichten die kwamen en gin-
gen, mensen in slaap in de vestriaire vinden, kots zien vliegen in meisjes 
hun haar, schachten die leuk waren. Alles was mogelijk en te zien in die 
legendarische uren. Door de alcohol werd zelfs onze feest leuk! Maak dat 
mee... 
In de ochtend niet weten of je kleren zo stinken, je adem of je buur. 
Hoogstwaarschijnlijk was het de combinatie. En wat is daar de beste 
oplossing voor? Cantussen!! Letterlijk drie uur gedaan om 1 zielig pintje 
leeg te drinken in de hoop dat mijn maag me niet mijn leven lang zou 
haten. Jaja, de deze hier heeft haar eerste diploma in Gent behaald: 24 
uur van de Porter House. 
       - Roanne, Praeses 





Who Tooka di Pizza
Het is een feit dat Anabolicanen niet erg goed functioneren onder een 
pizzatekort.  
Na het grondig bespreken van de mogelijke pizzadief onder een frisse 
pint, gingen Annelies, Sofie en Mike plots een kat redden. Was het een 
actie van de pizzadief? Of was het oprechte bezorgdheid? 
Het team was er van overtuigd dat Mike niet zo een kattenliefhebber is 
en dit dus enkel deed om ons te sabboteren. Ondertussen verzamelde 
Laure 15 verschillende handtekeningen die bevestigden dat Anabolica 
de beste club in Gent is. Al leken de handtekeningen verdacht veel op 
elkaar...  
Er werd wel zeker 10x gepompt en de discussies over pizza Hawaii lie-
pen hoog op.
      Vermoeid en een beetje onder   
     koeld kon het team de pizzadief     
     jammer  genoeg niet ontmaskeren.    
     Het was Annelies! (Ze had zelfs 2  
      onderbroeken aan om ons     
     te kunnen sabboteren! :o )
      Dan eindigden we maar met ons     
     verdriet weg te spoelen met een    
     pintje!
      - Laure, Secretaris

Anabolicaanse foor
Het was weer zoals elke woensdagavond de clubavond van Anabolica in 
de Porters. Deze keer was het thema: de Anabolicaanse foor! 
De leuke kermisspelletjes zoals condooms in onze praeses haar mond 
schieten of het ballenspel waarbij we de bekers moesten omstoten, zorg-
den voor een competitieve sfeer die al snel uitdraaide tot het bekogelen 
van elkaar met de balletjes en de condooms!  
Dit zorgde duidelijk voor een goede sfeer die is uitgedraaid in een zalig 
feestje waar enkel Anabolica kan voor zorgen!!! 
      - Sonck, Schacht



De Grote Verbroederingscantus

Hey iedereen! De cantor hier met een rapport over de GVC cantus! 
Aan al wie er was, proficiat! Aan al wie er niet was, je hebt iets gemist...
Confrater, Hospitalia, De Zandloper, Vader Octo, Acantha, ReGent, 
Moeder Barry en Anabolica werkten samen om een massacantuserva-
ring na te bootsen.
Na een eerste stevig deel onder leiding van Confrater, Hospi en De 
Zandloper was er al veel bier gevloeid. Er waren ook al wat meezingers 
gezongen, met strofes gebracht door ‘Angel’s voices’ (Je hoorde eigenlijk 
vooral Jannes). Zo was de toon gezet voor de volgende delen.
Het tweede deel brak aan. Anabolica, Acantha en Vader Octo namen 
over. Lied na lied werden cantusliederen meegezongen uit volle borst en 
klonken ze door de hele zaal. We zongen zo luid dat wij er in geslaagd 
zijn om de elektriciteit 3 maal te laten uitvallen met het lied “Ohé Kame-
raad”. #proud
Ook hebben alle schachten en sportpraesessen mogen squatten op “My 
Bonnie Lies Over The Ocean”.  Spierpijn verzekerd de dag erna! #sorry-
notsorryschachtjes
Regent en Moeder Barry sloten af met een geweldig derde deel, waarbij 
ze 3 liederen stalen uit de lijst van Anabolica. Wat bewijst dat wij ge-
woon de max zijn! #nogeensproud
Na veel geconsumeerde Jupilerkes gingen alle aanwezigen hun eigen 
weg. Deze cantor was net zoals als vorig jaar (enorm) zat de opkuis aan 
het doen, wat bewijst dat het een zeer geslaagde cantus was! 
      - Jasper, Cantor‘Verbroedering’ be like:



De Oudezakken-cantus
Zoals elk jaar organiseerden we ook dit jaar weer de Oudezakkencantus, 
waarbij de oude garde het voor één avond terug overneemt. 
We maakten als het ware een tijdsreis door de Anabolicaanse geschie-
denis en begonnen bij Kevin met het Anabolica van 2011, en eindigden 
“lichtjes aangeschoten” bij het Anabolica van nu.  
De pro-senioren lieten ons zien wat de toenamelige gebruiken tijdens 
een cantus waren, de cantores zongen de cantushits van hun jaar en de 
temmers en zedens brachten hun favoriete strafjes naarvoor. Dit jaar 
waren er ook heel veel “nieuwere leden” aanwezig, wat voor veel ver-
raste gezichtjes zorgde bij het toepassen van de toch wel wat strengere 
gebruiken van vroeger. Het werd al snel duidelijk wie wel tegen “den 
drank” kan, en wie het duidelijk toch wat onderschat had. Het gaf ook 
een mooie gelegenheid om als commilito nog eens in de schachtenbak 
te vertoeven en te laten zien wat voor een varkens ze vroeger wel niet 
waren als schacht. Ik kan met zekerheid zeggen dat we van veel mensen 
een nieuwe (of juist oude) kant te zien kregen, en elkaar weer iets beter 
hebben leren kennen. Op naar de editie van volgend jaar! 
      - Anna, Pro-senior 2015-2016



De meme-party
Anabolica en Harmonia hebben naburige schilden in de Porters en dat 
leek ons dan ook een goede reden om elkaar wat beter te leren kennen! 
We organiseerden ter gelegenheid van deze verbroedering een ‘Meme 
generator party’!  
Alle meme’s die de club al eerder bezat, werden opnieuw bovengehaald 
en verschillende leden waagden zich tot het creëren van nieuwe meme’s.  
Harmonia ging echter in de aanval en begon met Anabolica te lachen! 
Ze maakten zelf speciaal meme’s over ons! Anabolica liet zich echter niet 
doen en maakte meme’s voor een perfecte tegenaanval!  
Samen bekeken we dan de meme’s op het groot scherm in de Porters en 
lachten elkaar uit. (Blijkbaar is de nieuwe definitie van ‘verbroederen’ 
hetzelfde als ‘op een rij, naast elkaar op een stoel zitten en in stilte naar 
een scherm kijken’.)  
Eenmaal de wederzijdse roasting afgelopen was, besloten we dan toch 
maar om eens met elkaar te praten en eens goed met elkaar te shaken! 
* Check zeker de leukste Anabolica-meme’s op de Meme-abolica-pagina! 
      - Laure, Secretaris 



Sfeerbeelden



Bij bar Italiano kan je heerlijke 
pasta’s, panini’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



How to: Survive 
De Ontgroening

Het ontgroeningsweekend is een weekend waar levenslange herinne-
ringen worden gecreëerd. Toch is het een gevreesd moment voor de 
schachten, want: gaan ze nu eindelijk hun lint aan de andere schouder 
mogen dragen en bij de ‘grote’ mogen horen? 
Gelukkig zijn wij zo vriendelijk (ja, echt hoor!) om jullie toch een paar 
tips te geven hoe je ontgroend raakt!

  1. Zorg dat je het schild PERFECT kunt tekenen en het clublied   
 PERFECT kunt zingen en schrijven! 
   2. Wees a.u.b. niet een té domme schacht. 
   3. Leer flink wat de temmer gezegd heeft dat je moet leren. 
   4. Anaboolkens zijn een bron van informatie! 
   5. Luister steeds naar iedere commilito en ieder praesidiumlid! 
  6. En doe ook wat ze vragen zonder te veel te zuchten en met je   
 ogen te draaien. 
  7. Maak u niet belachelijk door de officiële liederen niet te ken  
 nen.  
  8. Vergeet uw lint niet! 
  9. Uw medeschachten zijn uw vrienden. Werk samen. 
  10. Maar blijven lachen e, mannen! 

Good Luck! 

Alle commilitones 
wanneer ze beseffen dat 
de schachten hun gaan 
vervoegen.



Raad de faceswap
Op een verveeld moment kwam ik er niet 
beter op dan mijzelf te face-swappen met 
andere praesidiumleden. Me sow pwettyyy! 
Kan jij raden met wie ik ge-face-swapped 
ben? 

A.

H.

G.

I.

E.D.

C.

B.

F.



Short Story
Roanne gaat op stap.

Roanne ging eens op stap. Ze had veel plezier, 
met al dat gratis bier!

Nadat ze die zin een aantal keer herhaalde, 
besloot ze haar échte innerlijk aan Noa te 
tonen.

Toen wou ze vriendjes worden met de DJ. De camera werd ook haar 
vriend... ongeveer.

Ze ging ook even langs bij Betty en zij gaf haar 
goede raad.

Maar gelukkig eindigde haar avond 
goed, want ze kreeg liefde in haar 
broek!

The End.

Oh, 
is dat bier voor 

mij?

Noa, 
kiiiijjjjjjkkkk

Mag 
ik ook es?

‘T 
komt 

allemaal goed. 
Zeg gewoon dat ik 
de beste temmer 

was.



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.



Drinking games
Op de ontgroening (en in het dagelijkse leven) wordt er best wel wat 
drank verzet. Meestal onder het nom van ‘gezelligheidsdrinken’. 
Voor hen die ‘gezelligheidsdrinken’ tijdelijk beu zijn of hen die hun 
drankverslaving liever verbergen achter een drankspelletje, heb ik hier 
wat niet te gecompliceerde (want dat is te lastig) drinking games opge-
somd!  
       * Drink met verstand!

21 Benodigdheden: Je stem en je geheugen

Je zit in een kring. 1 persoon begint met 1 te tellen, de persoon naast 
hem/haar 2, die daarnaast 3 en zo tel je voort tot je aan 21 komt. Bij het 
cijfer 21 zal de persoon in kwestie niet ‘21’ zeggen, maar het vervangen 
door een ander woord. Bijvoorbeeld ‘Anabolica’ (helemaal toevallig dat 
ik dit woord als voorbeeld neem ;)). Men begint dan opnieuw vanaf 1 te 
tellen. Nu zegt men echter in plaats van 20 een ander woord. Bijvoor-
beeld ‘pintje’. En de persoon er naast eindigt dan met het woord ‘Anabo-
lica’, dat ‘21’ vervangen heeft.
Zo gaat het verder tot ieder cijfer ingewisseld is met een woord. 
Bij ieder cijfer waar het bijhorend woord niet onthouden/gezegd werd 
moet de persoon in kwestie een shotje drinken. 

Drink while you 
think

Benodigdheden: kennis

De eerste persoon zegt de naam van een bekend figuur. Dit is bijvoor-
beeld ‘Emma Watson’. De volgende persoon moet dan een naam vinden 
die begint met de eerste letter van de achternaam van de voorgaande 
bekende figuur. Dit kan in dit geval ‘Walt Disney’ zijn. 
Terwijl je aan het denken bent aan een naam moet je van je drankje 
drinken.



Paranoia Benodigdheden: een nieuw gebid (voor na het 
tandenbijten)

De person rechts van je fluistert een vraag in je oor en het antwoord 
moet de naam van iemand zijn die het spel spelt. (bv. ‘Wie is de knapste 
in deze kamer?’). Jij moet dan luidop de vraag beantwoorden. 
Als iemand de vraag zou willen weten, moet die eerst zijn drankje leeg-
drinken.

Straight 
Face

Benodigheden: Stalen lachspieren

Iedereen schrijft op een stukje papier een zin. Deze mag belachelijk of 
schaamtelijk zijn, maar moet capabel zijn om iemand in de lach te doen 
schieten. De papiertjes worden op een stapel gelegd en 1 voor 1 neemt 
iemand een papiertje en leest het luidop voor. Dit zonder te lachen of 
zelfs een glimlach te tonen. Lukt dit niet? Drinken!



How Well Do You Know 
Anabolica?

Voor de schachten onder de lezers is dit een goede oefening om na te 
gaan of ze wel genoeg kennis hebben over Anabolica. 
Voor de commilitones is dit een leuke controle of ze nog wel op de 
hoogte zijn van wat er binnen Anabolica aan de hand is. 
Ga zelf je (hopelijk bestaande) kennis na!

1. Heeft ‘Rudy’ als huisdier en is een schacht.  
2. Eerste deel van ons clubcafé. 
3. Zowel een pro-vice als een pro-zeden delen deze voornaam. 
4. Kan haar eyeliner als geen ander wingen. 
5. Meestal te vinden in de buurt van Dries, als zijn ze in lengte tegenge-
stelden. 
6. Met deze club hebben we dit semester een activiteit samen gedaan.  
7. Pro-senior en vriendin van de huidige P.R.. 
8. Eén van Anabolica’s favoriete DJ’s.  
9. Een van de favoriete dranken van oud Anabolica. Heeft dezelfde kleur 
als één van onze clubkleuren. 
10. P.R. in het jaar 2014-2015. 
Verticaal: Kan je worden als je op de HoGent Ledeganck studeert.





Het grote datingdossier
Sommigen lijken natuurtalenten in het flirten en andere lijken maar niet 
van het straat te raken. 
In navolging op de mogelijkse mislukte pogingen tijdens Are You the 
Juan, stelde ik na grootschalig onderzoek (o.a. op Buzzfeed en pro-pre-
asidia met een lief) het ‘grote’ datingdossier op om deze laatste groep 
een handje te helpen! 
De ontmoetingsplaats
Sorry lieve Tinder-liefhebbers, maar 
Tinder (en andere datingsites) zullen 
je (waarschijnlijk) niet helpen met 
het vinden van ‘The One’. 
Een ideale plek echt is OP CAF!  
64% van de mensen die daten ont-
moeten elkaar hier! (YESSS, OVP 
HERE WE COME!)

What about phones? 
52 % haat gsm’s op tafel tijdens de 
date 
66% haat sms’en tijdens de date 
86% van de vrouwen judgen je 
op basis van een gebroken gsm-
scherm.

Gsm’s zijn dus een no-go! (SO 
LEAVE IT ALONE!)

How to compliment woman 
‘ Geef een compliment over iets 
dat je mooi vindt aan haar en 
schrijf dat kenmerk aan haar toe-
doen toe’ - Silke Waroux 
Dit is bijvoorbeeld: In de plaats 
van te zeggen ‘Je haar is mooi 
vandaag’ zeg je ‘Wat heb JIJ je 
haar mooi opgemaakt vandaag!’

What about sex on a 1st 

date? 
55% van de singles zeggen seks te 
hebben op een eerste date. 
83% van de vrouwen denken dat 
mannen hen minder vinden als 
ze seks hebben op een eerste date 
MAAR 67% van de mannen vindt 
dat helemaaaaal niet.  
41% vindt het zelfs ‘appropriate’! 
Daarbij mannen houden van seks, 
waarom zouden ze niet terugkomen? 

Will he/she fall in love with me? Mannen hebben maar 3 dates 
nodig om te weten of ze verliefd zijn. Vrouwen hebben 14 dates nodig. 
(Verder zijn vrouwen totaaaaaal niet moeilijk hoor ;) )



Onze leden krijgen soms ook 
te maken met ‘geweldige’ (en 
soms een beetje creepy) ope-
ningszinnen.  
Hier zijn onze favorieten!

‘ Mijn ballen zijn even groot 
als jouw borsten’ - tegen Roanne

‘ Als wij een kind hebben, 
noemen we heb Junior.’ - Een 
andere Senne tegen onze Senne
 
‘ Heb jij ooit al eens een trio 
gemuild?’ - Tegen Laure
 
Gij zijt mijne favoriete Snor-
lax’- Sonck
 
‘Ik zal u wel een keer 
temmen’ - tegen Maarten en Jasper
 
‘ Mensen proberen niet op mij 
te hitten.’ - Anthony
 
‘ Ik ben echt blij als je komt. 
:) Heb ik klaar ervoor ge-
zegd of niet?’ - Betty 

And keep dating safe, guys!

Enkele Tinderpareltjes
‘Op een schaal van 1 tot 10 ben 
jij een 9 en ik nog de 1 die jij 
nodig hebt.’

‘Als tinder een duivensport was, 
dan was jij mijn prijsduif.’

‘Wat zegt een eend dat tegen de 
muur vliegt? Kwak’

‘Telt bij jou ook het tinderlijk?’

‘Als ik precies twee glazen had, 
drink jij dan met mij mee?’

‘Tekenen is jouw passie, naakt 
poseren die van mij! Match 
made in heaven!’ 



Anabolica’’’s Confessions
#1 Het was mijn verjaardag en om deze goed te vieren, besloot ik met 
enkele vriendjes naar het overpoortje te gaan. Onder deze vrienden was 
mijn beste vriend waar ik al eens een wilde nacht mee heb beleefd en 
een andere vriend die me ook heeft getoond hoe je deftig de voetjes van 
de grond laat gaan! 
Na enige drankjes begon ik al helemaal los te gaan en mijn dronken 
alter-ego besloot om verliefd te worden op alles met een penis en ging 
op jacht. Na een succesvolle jacht heb ik mijn beste vriend weer voor me 
kunnen winnen en ook nog een 3de vriend... Nee, iemand onbekend was 
blijkbaar veel te simpel voor me! 
Maar het wordt nog beter.  
Ik wou met al mijn vriendjes mijn geheimpjes delen en daarom besloot 
ik mijn beste vriend en de andere seksgod even bij mij te roepen en ze 
mijn geheim te vertellen dat ik met beiden een wilde nacht had gedeeld 
en dat ze dit nu wel echt van elkaar moesten weten! 
Resultaat van de avond: twee vrienden die niet wisten wat ze hoorden, 
een zatte jarige trien die verdrietig was omdat niemand terug verliefd 
was op haar en een verjaardag met veel zwarte gaten

#2 Kevin had een oogje op 1 van de 
conciërges van de Ledeganck!

#3 Wanneer je de woensdag zegt tegen Florian 
‘tot volgende week’ en je donderdag terug staat 
en hij zegt ‘ik dacht dat je pas volgende week 
terug ging komen’ weet je dat het erg gesteld is. 

#4 Wanneer je zo hard 
in slutlifecrisis zit dat 
je een zwangerschaps-
test en een soatest laat 
doen.



#6 Ik at een gehaktbal een week nadat ik vegetariër werd en ben er ziek 
van geworden. 

#7 Was Sonck de attractie 
van de foor? Want hij is met 
alle meisjes verdwenen.

#8 Je wilt in de middag iets goedkoop 
eten, maar de pastasaus is beschim-
meld.

#9 Dat moment dat een vriendin je wilt troosten na een kotsmoment en 
ze voor je gehurkt komt zitten naast de kotsplek en ze zelf van zattigheid 
in je kotsplek valt...

#5 Ik ben verliefd op mijn doodeigen schacht! Help!

#10 De lector van onderwijskunde 
heeft mij ooit proberen binnendoen.



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!



Meme-abolica



Wist je dat...
we op clubavonden soms met beestjes spelen?

een schacht op het bal tegen de deur liep en het bleef ontkennen?

Matthias Cardoen eigenlijk Zatthias noemt?

als er water in uw schoenen zit en je danst het geluid ‘Sonck, Sonck, 
Sonck’ is?

alles de P.R. zijn idee is?

Anthony op ieder Anabolica-vlak een nakomertje is?

de cantor de kneepjes van het VPPK kent?

één van de schachten nu weet wat er gebeurt als je je lint kwijt bent?

de feest een ramptoerist is? 
En dat de zeden en de secretaris graag met hem meedoen?

Kevin zijn flugels niet te vertrouwen zijn? 
En dat chocomelk helpt?

Betty incest kinky vindt?

je in de Ledeganck na 14 uur nog beleg en broodjes kunt kopen? Ik wist 
dat niet!  
ze op de universiteit dat niet hebben en je na 14uur maar moet verhon-
geren?  

volgens Betty Niels en Annelies geen koppel meer zijn?



Lies en Mathieu een boek zouden kunnen schrijven over hun zatte avon-
turen als ze ze maar zouden kunnen herinneren?

Lies hersenschuddingen verwart met lang-durende katers?

de feest vindt dat foefkes stinken?

de ‘maar’ zeden (MOPJE I LOVE YOU) zich ook een peddel wil aan-
schaffen, met glitters?

we lichten kunnen ‘dimpen’?

Sperma zoals rugbyspelers is? 
Je hebt ook blokkers.

Roanne een leuke ‘prasis’ is?

Joske een dikke piemeltje heeft?

Senne net als Tequila is? 10 euro voor een hele nacht?

als je Donald Duck omkeert je Donald Trump krijgt?

Sofie geJOST is?

de antwoorden van raad de faceswap hier te vinden zijn? Namelijk: 
A:Noa, B: Senne, C: Roanne, D: Annelies, E: Sofie, F: Maarten, G: 
Mike, H: Anthony, I: Jasper. (Ik wou mezelf ook faceswappen, maar 
had geen plaats meer *insert sadface*) 

de antwoorden van het kruiswoordraadsel ‘Silke, Porter, Jens, Roan-
ne, Femke, Harmonia, Anna, DjBucky, Bluethrill, Mathieu en Leer-
kracht’ zijn?



CorezPhotography



Verbind de puntjes 



The Chewies of Anabolica

Om dit Anaboolken af te sluiten, ein-
digen we met een paar van onze fluffy 
‘out of space’ leden!

Dit is één van onze 
geheime leden.



Tot de volgende!
Ik ben enorm blij dat jullie het einde van dit boekje bereikt hebben! 
Leuk dat jullie het gelezen hebben! (Dan was al mijn werk niet voor 
niets!) 
Ik hoop dat jullie er wat ontspanning in vonden, af en toe eens glimlach-
ten, alle spelletjes juist hebben gedaan (of fout, ook goed!), de Anaboli-
ca’s confessions gaan doorvertellen, mij al mijn typfouten doorsturen en 
er mij stiekem wat voor uitlachen en jullie vol ongeduld wachten op de 
volgende editie! 

I’m glad you we’re here! Thank you, come again!
     Ciao, Adios, I’m done,  Laure 
     Secretaris 2017-2018

Nog een meme om de traditie in stand te 
houden tot het einde van het boekje!




