
Anaboolken 02 



  Anaboolken 02 Voorwoord van Annelies02

•Voorwoord•
Lieve praesidia, pro-praesidia, commilitones        
en schachtjes,

Hier ben ik weer! En het Anaboolken duidelijk ook! 
Er is weer gigantisch veel gebeurd dit semester en 
een deeltje daarvan staat samengevat in dit spik-
splinternieuwe Anaboolken!! Ook zijn er wat nieuwe 
rubriekjes bijgekomen en ik hoop dat jullie er allemaal 
van genieten!

Prosit!

Annelies Emmaneel
Secretaris 2014-2015
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Wat we allemaal gedaan 
hebben!

- Bowling -
De avondactiviteit begon zoals gewoonlijk om 20:00 maar zoals geweten 
is het geen Anabolische kwartiertje maar eerder 2 uur. Hoe later hoe meer 
mensen toekwamen en de sfeer verbeterde alleen maar. 
Maar er werd natuurlijk ook gebowld en wat was er ook van de partij? BIER 
!!! Iets wat ook wonderbaarlijk was, was hoe meer bier iedereen dronk hoe 
beter ze begonnen te spelen . 
Het was een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar (hint).  
Wat de meeste al wisten werd nog eens bevestigd: ANABOLICA is TOP!!!

- Xander Vandenabeele-

- Let Us Take a SELFIE -
30 September was het de openingsfuif van Anabolica , Let us take a #selfie. 
Het was dus ook mijn eerste feestje met Anabolica en dat was echt leuk. 
Iedereen daar was tof en vriendelijk en dat overtuigde me nog meer om me 
bij Anabolica te laten dopen. Iedereen was daar ook sociaal  wat leuk was 
om iedereen beetje te leren kennen. 
Ook kon je meedoen aan een soort drink wedstrijd van cocktails, maar daar 
kon ik jammer genoeg niet aan meedoen omdat ik met de auto was. Het 
was echt een leuk feestje en er zullen zo waarschijnlijk nog velen volgen.

- Elisabeth Van Hoorde- 
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- Introductiecantus -
Cantussen. 1 van DE belangrijkste evenementen die elke student wel  zou 
moeten meemaken want ze horen nu eenmaal bij het studentenleven!

Er gaan natuurlijk veel horrorverhalen rond over hoe het er aan toe gaat op 
zo een cantus. Alle cantussen verschillen bij elke vereniging en hoewel ik 
niets kan zeggen over hoe het is bij andere verenigingen, kan ik wel zeggen 
dat Anabolica me er een zeer goed beeld over gegeven heeft! Het is altijd                             
belangrijk om eerst iets mee te maken vooraleer je je vooroordelen in de          
wereld verspreidt. Daarom is er de ‘introductiecantus’. 

Bijna iedereen denkt dat het alleen om het drinken gaat en elkaar goed               
uitlachen als er een straf wordt gegeven! Dit is dus helemaal niet waar! Oke, 
er wordt veel gedronken maar waar het vooral om ging was het zingen, het 
samenzijn en bovenal: het leren kennen van de leden en de nieuwe leden die 
zeker allemaal vrienden worden! Het is zeker ook niet verplicht om alcohol te 
drinken. Je moet ook geen schrik hebben voor de liedjes als je die niet kent, je 
leert ze wel al zingend en het praesidium heeft dan zeker genade. 

Er werd ook niet zomaar gestraft! Alleen als je echt niet luistert of de                          
ambetanterik uithangt, anders ben je helemaal veilig... er volgde ook een          
kleine verrassing, als allerlaatste liedje. Maar dat moet je met je eigen ogen 
zien! Gaan met die banaan!

Dus mijn goeie raad; ga naar de introductiecantus!! Plezier en vrienden                
gegarandeerd! ;D

- Niels Vleeschouwer -
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- Het Grote Drugsspel -
We verzamelde ons allemaal voor de McDonald’s aan de Korenmarkt, vol         
verwachting en nieuwsgierigheid wat dit grote drugsspel zou inhouden. 
Nadat iedereen gearriveerd was begon de uitleg: de bedoeling was zo veel 
mogelijk geld in te zamelen (Anabolicaanse dollars) en met dat geld moesten 
we de drugs kopen dat niet traceerbaar was in het bloed. 
Je had 5 soorten drugs en kon door staaltjes te kopen ze laten testen of ze 
traceerbaar zijn in het bloed. Er waren vele leuke opdrachten bij zoals een 
aantal mensen free kisses geven, vreemde mensen het anabolica clublied            
aanleren, een fotozoektocht, een deal maken met de duivel, enz. Uiteraard 
had je de corrupte flik die u moest aantikken als je drugs in bezit had (we 
hadden hem heel toepasselijk zijne corruptheid gedoopt) Bij Enya kon je ook   
opdrachten doen voor extra cash. 
Op het einde van het spel moesten de verschillende teams opbieden voor de 
juiste fles. Elk team wist welk de juiste drug was dus het team met het meeste 
geld won.
Het was een zeer fijn en actief spel, we hebben veel gelachen en zijn allen naar 
elkaar gegroeid. Ik kan met zekerheid zeggen dat ik er het volgende stadsspel 
zeker bij zal zijn en Anabolica een hechte groep van vrienden is :)

- Jonas Verbelen - 

- Doop -
Bij het aanvang van de doop stond ik doodangsten uit, maar met volle moed 
en wat angstzweet trok ik naar het kofschip waar we toen nog als feuten         
hartelijk werden onthaald. 
Eerst moesten we een papier invullen over persoonlijke allergieën en                 
moesten we deze documenten onderteken. Aangezien ik last heb van                         
bepaalde allergieën kreeg ik een petje waar de mensen die doop begeleiden 
rekening mee kunnen houden. 
Na een goed dik halfuur werden we begeleid met klamme handen en met de 
hartslag die 100 per uur ging. De doop ging van start en er was dus geen weg 
terug, al zingend knielend in de ovp was zeker een ervaring rijker. 
Badend in de melk/bloem/olie ging we richting het citadelpark. Daar                            
ondergingen we nog opdrachten. Ik had tijdens de doop veel last van de kou 
en van de geur, niet het feit dat ik vuil was en opdrachten moest doen, maar 
vooral bepaalde geuren door elkaar was niet zo jammie. 
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Na de doop moesten we vliegensvlug ons douchen ( dit was zeker nodig) en 
onze andere kleren aandoen. Dan werden we in de Latin verwacht waar we 
onze meters en of peters toegewezen gekregen. 
Ik ben zo blij met mijn meters en peter! Toen we verkocht waren moesten we 
een papje ‘drinken’ (meer eten), dit was geen culinaire hoogstaander maar 
moet zeker eens gemaakt worden door jeroen meus :).
Wanneer iedereen verkocht was en zijn papje had ‘gedronken’ kregen we ons 
lintje, dit was voor mij het moment waar ik zo lang had op gewacht. Ik ben zo 
fier op mijn lintje dat ik er mee zou slapen, en mensen die mijn lintje aanraken 
die er niets met te maken hebben krijgen een boze blik terug. 
Ik had zoveel schrik voor ‘den’ doop maar ik ben zo blij dat ik een lid mag        
uitmaken van Anabolica en hoop dat ik veel vriendjes mag maken (geen twijfel 
hierover! Iedereen is zo lief en vriendelijk).
Dus ik heb nog geen seconde spijt gehad dat ik me laten dopen heb.

- Annelies Baetens - 

- Familyparty -
Anabolica alcoholica, de passende eerste 2 woorden van het refrein van het 
clublied bleken al van toepassing op de eerste avond als officieel lid van        
Anabolica. 
Voor wie de doop succesvol had doorstaan stond een vriendengroep met 
open armen te wachten op de clubavond om de nieuwe schachten waaronder 
mezelf te verwelkomen. 
Niemand voelde zich een vreemde eend in de bijt mede te danken aan het 
Anabolica jenever verkoopstandje waar de peters en meters zich met hun 
schachten rondschaarden om gezellig eentje of meerdere achterover te slaan 
en in de juiste sfeer beter kennis te maken.
Na deze avond heb ik met een goed gevoel besloten dat het het waard was om 
de vuiligheid en de kou te trotseren en ik denk dat de meesten, zo niet allen 
mijn mening delen.
Ik kijk uit naar een mooi jaar met deze hechte groep mensen die hart en ziel 
geven voor hun club.
Laat de glaasjes vullen!

- Bram Van Den Brande - 
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- KROEGENTOCHT -

Op 22 oktober 2014 organiseerde Anabolica haar eerste kroegentocht van het 
schooljaar. Ik, als trotse schacht, had de eer om op deze toffe avond aanwezig 
te zijn. 
Toen tegen 20u ongeveer iedereen (met wat vertraging) was toegekomen aan 
de Vrijdagsmarkt, met een paar laatkomers als uitzondering, begaven we ons 
naar ‘De Dulle Griet’. Hier konden we kiezen uit een heel assortiment bieren en 
konden we het bier van de maand voor een goedkopere prijs bestellen. 
Hierna vervolgde we onze toch richting ‘’t Dreupelkot’ waar we niet zo 
lang verbleven omdat de meeste onder ons hun jenever ad fundum                                             
verorberden. Nico en Kevin werden door Anne-Sophie uitgedaagd om een 
glaasje te proeven van de jenever met chilipepers, maar jammer genoeg bleek 
deze niet straf genoeg te zijn en de twee ‘stoere’ jongens gaven geen krimp 
terwijl ze de jenever gemakkelijk naar binnen goten. 
Hierna brachten we een bezoekje aan de ‘Patrick Foley’s’ waar de                             
meerderheid een Guinnes bestelde en enkelen ontdekte dat dit Ierse bier naar 
afwaswater smaakt (volgens hen toch). 
Daarna zouden we normaal naar ‘Backdoor’ gaan, maar doordat we iets te 
lang waren blijven hangen in de voorgaande cafés, sloegen we deze over en 
gingen direct naar ‘Plan B’. Daar konden we een Augustijn krijgen voor de prijs 
van een pintje. 
We sloten onze lange, ‘leutige’ en alcoholrijke avond af in het stamcafé ‘’t 
Kofschip’ waarna iedereen zijn eigen weg ging. Sommige gingen naar huis, 
andere gingen nog een lange nacht tegemoet.



Anaboolken 02 11Alle activiteiten op een rijtje

- DE SAMENVATTING -
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Het leven van een schacht

Ik geef het toe: ik was helemaal niet te  vinden voor het idee van een                         
studentenvereniging. 
Wilde verhalen doen (al sinds het bestaan van deze beruchte                                                        
studentenverenigingen) de ronde over de dopen en andere levensgevaarlijke 
activiteiten die deze gestoorde mensen organiseren.
Griezelige –maar vooral waarheidsgetrouwe- verhalen als  “Een student 
werd voor een doop vastgeketend aan een boom in een park”, “Studenten 
moeten konijn doden voor doop”, “Een eerstejaarsstudente is zondag in het 
ziekenhuis opgenomen na een studentendoop.” zijn niet bepaald mond-op-                     
mondreclame voor de verenigingen.
Ik ken best wel veel mensen die in een studentenvereniging zitten of die       
mensen kennen die erin zitten. Ook daarvan hoor je geen al te beste verhalen.
Tot ik mensen hoorde spreken over Anabolica! 
Oh ja, waarom niet. Wikken en wegen. Zenuwen. Nee, ik doe het niet, ik ben 
niet zot hè! Babbelen met leden. Half laten overhalen. Mensen leren kennen. …
dan toch maar inschrijven. “Maar ik doe niet mee aan die doop hoor!”
Drie weken later stond ik met kleren die in de vuilbak mochten en mijn haar in 
een paardenstaart aan ’t kofschip. Ik deed mee aan de doop.
Tegen alle verwachtingen in, was het best wel leuk eigenlijk. Alle kleren in de 
vuilbak, haar 5 keer wassen, een uur staan kammen,… 
Het was het waard!
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      Cantor Habes
Heavy Metal op de cantus

Het nummer ‘Whiskey in the Jar’ klinkt de meesten niet zo bekend in de oren. 
Maar fans van Metallica weten wel beter!
Het nummer was oorspronkelijk, zoals vele cantusnummers, een oud Iers 
volkslied. En zoals zovele Ierse folk, werd het voor het eerst bekender door 
The Dublinners (Deze deden dit ook met Wild Rover,…)
Het nummer werd later vele malen gecoverd door o.a. Gratefull Dead, Thin 
Lizzy en Metallica, die er een Grammy voor wonnen in 2000.
Het verteld het verhaal over een Rondtrekker wiens vrouw hem verlaat nadat 
hij een officier had bestolen tijdens een van zijn reizen. Dus niet over alcohol, 
want daar zingen we al genoeg over ;)
Het tofste aan het nummer is het refrein... De eerste keer is het even nadenken, 
maar uiteindelijk is het niet zo moeilijk: Musha ring damadu damada!
Raise your whiskeys high, lads!
(Pagina 310 in de codex)

1. As I was goin’ over the Cork and Kerry mountains.
I met with Captain Farrell, and his money he was counting
I first produced me pistol and I then produced me rapier,
Saying: “Stand and deliver, for you are a bold deceiver!”.
Refrein:
Musha rin du-rum do du-rum da, Whack fol de daddy-o,
Whack fol de daddy-o, There’s whiskey in the jar.
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Spek met Ei!

Jawel hoor, De Blauwvoet is komen vliegen en landt in het Anaboolken! Dat is 
een uitleg die men kan geven: Een jan-van-Gent, de zeevogel, wordt ook wel 
eens een blauwvoet genoemd door zijn, je raadt het al, blauwe poten. Deze 
vogel voelt aan wanneer er storm op komst is. De vissers keken vaak naar de 
gedragingen van de blauwvoeten om het weer te voorspellen.
Maar de betekenis van dit nummer komt helemaal niet van dat waterkieken! 
Het is een strijdlied, geschreven 1875 door de mannen van de Katholieke 
Vlaamse Studentenbeweging. De schrijvers basseerden zich op een boek van 
Hendrik Conscience, 
De Kerels van Vlaanderen, waarin een strijd woedt tussen zeelui. De ene            
heetten de Isegrims, de andere de Blauwvoeten.
Tot zover het stukje geschiedenis (dank u Wikipedia)!
Nu even het liedje zelf: aangezien het refrein begint met ‘Ei’, willen we daar al 
graag eens spek bij, vandaar de titel van dit stukje. Verder is er ergens ‘een 
oude Vlaamse hoezee’. Of deze Oost- of West-Vlaams is, laat ik geheel aan 
jou over… Midden-Brabands past niet!
Na het refrein wordt ook vanalles geroepen… Storm op Zee, Zee op strom, 
Storm op Rita, Storm op Pita,… wees creatief!

Nu het lied der Vlaamse zonen,
Nu een dreunend kerelslied,
Dat in wilde noordertonen
Uit het diepste ons herten schiet.
Refrein:
(en spek met) Ei! Het lied der Vlaamse zonen,
Met zijn wilde noordertonen,
Met een oude Vlaams hoezee,
Vliegt de Blauwvoet? Storm op Zee!

In ieder geval, nu als een storm naar de volgende pagina in dit Anaboolken ;)
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Zwijnaardse steenweg 83 - 0471.53.47.38 

       Openingsuren : Ma - Vr: 12:00 - 21:00
            Za: 12:00 - 19:00
            Zo: 12:00 - 21:00 



Anaboolken 02 Een spannend verhaal 17

Het mysterie van 
de oude caféman

Er waren eens 6 schachten in de Overpoortstraat in Gent. Deze zes                        
schachten wouden dolgraag lid worden van de stoere club Anabolica. Maar 
het praesidium van deze club wou het hun niet te gemakkelijk maken. 
Daarom moesten ze op zoek gaan naar de oudste cafébaas van de                         
Overpoort. Er is een legende dat deze straat vroeger een gevreesde steeg 
was. Duizenden studenten en jongeren dronken zich elke nacht te pletter. 
Dit kwam doordat de geest van de Oude Caféman in de Overpoort hen bekeert 
had. De geest deed dit door elk pintje dat ergens in deze straat getapt werd te 
vullen met zijn oude adem. Wanneer een student dit opdronk, bleef hij plakken 
in de Overpoort en bleef hij elke avond terugkomen. Door deze geest blijft de 
Overpoort dagelijks gevuld en blijft iedereen terug komen. 
Op een maandagavond wandelden deze 6 schachten door de straat en        
kwamen in een klein duister hoekje de Geest van de Oude Caféman tegen. 
“Waarom drinken jullie niets?”, vroeg de Oude Caféman. “We zijn bezig 
met onze opdrachten voor de ontgroening bij Anabolica”, antwoordde een                      
domme schacht. “Och laat me niet lachen! Drinkt een pint en ge zult die club 
snel vergeten zijn. Je zal mij meer aanbidden dan jullie Senior!”, beval de Oude 
Caféman. 
De schachten weigerden elke medewerking waarop de geest kwaad werd. De 
geest werd ineens twee keer zo groot en de schachten werden bang. Buiten 
één schacht. De schacht nam het woord en zei: “Beetje meer respect voor 
onze senior zou wel op zijn plaats zijn! Als je onze toffe club nog één keer durft 
beledigen!” 
De geest kon zich niet inhouden en vloog door de jonge lichamen van de 
enthousiaste schachten. Ze vielen neer en verloren het bewustzijn. Na enkele 
donkere minuten werden ze wakker, stonden op en zeiden allen: “De Oude 
Caféman kan ons niets maken! De liefde voor onze club is groter. Tegenover 
alle domme clublozen in de Overpoortstraat. Bloed stroomt door onze aderen 
en de adem van de geest zit in ons. Maar dat geeft reden te meer om de vloek 
van de Oude Caféman te ondergaan samen met Anabolica!”

- Lieselot Voet - 

(Geschreven tijdens de na-ontgroening)
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Welk praesidiumlid 
 is dit?

Achter de schaduw schuilen de beeldige trekken van een                             
praesidiumlid! Kun jij zien wie dit is? Lees verder en ontdek wie hier 
zo fantastisch poseert!
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Hallootjes! Alles goed?
Gohja, vandaag is dag 2 van een vreselijke kater…                   
(hopelijk duurt het geen week, gelijk na het laatste              
anabolica feestje!)

En hoe is het om Erasmusstudent te zijn?
Erasmusstudent zijn is iets dat ik voor heel mijn leven 
ga koesteren. Het was een van de beste beslissingen 
dat ik kon maken, ik raad het dan ook iedereen aan om 
te doen! Dit is écht ‘once in a lifetime’ en ge leert zoveel 
wijze mensen kennen waarvan ge weet dat ze er voor altijd 
gaan zijn (ook al leven ze aan de andere kant van de wereld).    
Ik heb hier al zoveel zotte dingen gezien die alles gewoon nog beter maken!           
Tallinn is echt ideaal om te reizen, in december ga ik voor 5 dagen naar Lapland,          
HUSKY RIDING!!!! Woehoooeew :D Erasmusstudent is eigenlijk student zijn, maar 
met minder verantwoordelijkheden, meer alcohol en vééél mooie momenten.

Wat vind je het moeilijkst aan heel het gebeuren?
het moeilijkste moet nog komen, het moment waarop iedereen naar huis gaat. 
Het afscheid zal zeker een grote impact hebben, en ik ga waarschijnlijk in een 
zwart gat vallen als ik terug ben. Er zijn momenten dat ik denk aan de dag dat ik 
terug keer naar Gent, en zelf het denken alleen al maakt me verdrietig. Gelukkig is 
anabolica er om mij op te vangen ;) waar is die tequilaaa? En stiekem had ik het 
ook echt super moeilijk om afscheid te nemen van mijn ouders (een hysterisch 
wenende mama breekt gewoon mijn hart). Gelukkig was mijn zus nog bij mij voor 
de eerste week, maar aan het einde van de week moesten we toch ook wenen op 
de luchthaven (zatte Russen waren een beetje raar aan het kijken).

Zijn er grote verschillen tussen het studentenleven van Tallinn en dat van 
Gent?
Het studentenleven hier is niets vergeleken met het studentenleven in Gent.            
Zoals ik al zei: op erasmus heb je minder verantwoordelijkheden en doet ge          
zottere dingen. 

Het interview
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Ik zie hier echt een stuk van de wereld, ongeveer 2 keer in de maand ga ik              
rondreizen of doen we een roadtrip met een fancy gehuurde auto! De sfeer is ook 
totaal anders, elke dag leer ik nieuwe mensen kennen en iedereen is hier zot open 
(van de buitenlandse studenten toch, Esten zijn nog meer gesloten dan Belgen…). 
Gent is natuurlijk nog altijd mijn favoriete studentenstad, maar met wat ik hier         
allemaal meemaak kan ik ondertussen al een schoon boekje schrijven!

Kom je veel andere Erasmusstudenten tegen?
Aangezien het heel moeilijk is om contact te hebben met Estse  studenten, ken 
ik hier eigenlijk maar 2 locals. De rest van mijn vrienden zijn allemaal erasmus-              
studenten. En  ik weet niet waarom, maar de helft van de Belgische studenten 
zijn hier in Tallinn. dus veel Belgische vrienden, maar ook veel Fransen, Duitsers, 
Italianen, Portugezen… Misschien kan ik een wereldreis doen volgend jaar en al 
mijn buitenlandse vrienden gaan bezoeken! :D

Van welke (Anabolica)activiteit vind je het jammer dat je ze gemist hebt?
Ik moet niet naar de kalender kijken om dit te kunnen beantwoorden, want als 
commilito had ik graag de doop gezien. Zien hoe de schachten aan het afzien zijn, 
beetje sadistisch maar ik zeg wat iedereen denkt! En dan vooral het moment van 
de schachtenpap, was het lekker? Want de pap op mijn doop was HEL!!! (sofie 
kan ervan meespreken :p)

Je persoonlijke Ryan Gosling nog niet gevonden daar in Estland?
Één ding: Esten zijn echt mijn type niet, maar qua internationaal volk loopt er hier 
wel nog schoon volk rond. Niet echt Ryan Gosling waardig, maar ik kan er mij wel 
nog in vinden. En de eerste week had ik hier een armyboy leren kennen (mama 
mia!) tot ik te weten kwam dat hij wanhopig was en alles en iedereen binnen deed. 
Dus tot zover mijn droom om tijdens een mogelijke aanval van de Russen gered te 
worden door een gespierde hete legerjongen. (gelijk in de axe reclame, of course!)

Wat wens je de schachtjes van dit jaar toe? Of welke tips heb je voor hen?
Ik wens jullie veel katers toe, want dat wil alleen maar zeggen dat het een goeie 
avond is geweest! Geen kater? Meer drinken int vervolg! Oké nu effe serieus, een 
gouden tip: nooit meer dan 5 tequila shotjes op 1 avond drinken, dit resulteert in 
een kater van een week lang, enige positieve is dat ge 2kg verliest in 1 week tijd 
omdat ge niet meer kunt eten zonder misselijk te worden… En ik wens jullie een 
zotwijs ontgroeningsweekend toe! Tegen dan ben ik terug om jullie te zien lijden 
(hehehe!), maar daarna zijn jullie verlost van de slavernij (bierschacht zijn is niet 
leuk!!).
Ik kijk ernaar uit om de nieuwe schachten te leren kennen, en mijn oude                          
anabolicavriendjes terug te zien want jullie worden hier echt gemist!!! Veel liefde 
uit Tallinn, tot in januari!x 

Het interview20
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SINT-PIETERSPLEIN 52 9000 
GENT

OPENINGSUREN 
Ma-Do: 08.30u – 18.00u 
Vrij: 08.30u – 17.00u 
Za: 09.00u – 13.00u
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Hoe jij je moet voelen vandaag!
In de sterren staat geschreven dat je nog veel water zult 
zien in je leven en de sterren liegen nooit. Dit is dan ook 
je favoriete element. Als je een pokémon was, zou je 
een Squirtle zijn! Tip: Blijf uit de buurt van vuur.
We kennen allemaal wel dat gevoel van nutteloosheid. 
Laat de anderen maar lachen, wraak zal zoet zijn. Kijk 
maar naar Magikarp, op een dag word je een echt 
Gyarados!
Tip: Spring in elke plas water die je tegenkomt.
Arm schaap soms heb je de indruk om niet genoeg 
gewaardeerd te worden voor al je harde werk.
Tip: Ga naar Indië, daar wordt je aanboden.
Wild en temperamentvol, zo wordt jij omschreven. Maar 
probeer dit toch wat onder controle te houden… voor je 
het weet ben je een os. (O.o)
Tip: Vermijd Spanje en rode zonnebrillen.
Ah, wat is het toch zalig schizofreen te zijn niet? Er is 
altijd wel iemand om de schuld op te steken.
Tip: Wees waakzaam, een van je 2 kanten is gek! Vecht! 
Eerst en vooral proficiat met de mooiste horoscoop. 
Kreeften hebben dan wel een hard omhulsel, 
vanbinnen zijn het echte softies. Helaas moet je ze wel 
eerst doden om dit te zien. 
Tip: Blijf uit de buurt van kokend water.
Je zult een machtige koning worden, enemies beware! 
Wel nog wat oefenen op dat gebrul. Let wel op, nie-
mand is onsterfelijk.. 
Tip: Kijk maar naar Mustafa.
Nog altijd? Tijd dat daar iets aan gedaan wordt! Geen 
nood, je zal het nog warm krijgen binnen dit jaar… 
Wanneer is die eroticantus? 
Tip: Wees veilig! ;)
Jij houdt van evenwicht in je leven. Hou er dus rekening 
mee dat als je pintjes drinkt, je deze er ook weer af zult 
moeten lopen.
Tip: Gelukkig zijn er de sportactiviteiten van Anabolica! 

Waterman

Vissen

Ram 

Stier

Tweelingen

Kreeft

Leeuw

Maagd

Weegschaal
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Ben je bevriend met een boogschutter? Let dan maar 
goed op. Je zal een uitnodiging krijgen, maar ze zijn 
niet te vertrouwen! Ga hier zeker niet op in. Verder 
wordt er soms gezegd dat schorpioenen venijnig uit de 
hoek kunnen komen. Tip: Vermijd hoeken.
Ken je schorpioenen? Ze lijken wat in de put deze 
periode. Nodig gerust eens een schorpioen uit om
samen iets te doen. Hij zal het ten zeerste appreciëren!
Boogschutters zijn echte winnaars, jullie schieten altijd 
raak. Tip: Gebruik dus best condooms.
Er wordt gezegd dat jullie vaak koppige mensen zijn, 
maar hey… het is nu eenmaal niet eenvoudig altijd 
gelijk te hebben toch?  Soms is het dus beter om je ego 
even opzij te zetten. Tip: Just smile and wave.

Boogschutter

Steenbok

Schorpioen

Het is Jens!!!!!
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Zoekertjes
Ben jij ook nog steeds op zoek? Naar iemand om mee weg te gaan? Naar 
iemand om eens een stevig feestje mee te bouwen? Iemand die je diepere 
wensen kan vervullen? Of juist iemand die er altijd voor jou zal zijn? 
Kijk hier of er iets tussenstaat dat je zoektocht zal vergemakkelijken!

Zoals jullie al weten zit ik in Tallinn tot januari, probleem is: niemand heeft 
genoeg geld/ tijd om mij te komen bezoeken!
Tot op heden zijn enkel mijn ouders op het vliegtuig gesprongen voor mij...
Bij deze: ik ben op zoek naar leuke mensen met genoeg geld en genoeg tijd 
om mij te komen bezoeken!! :D

- kusjes van Tahnee <3 -

Gezocht! Een stevige vent om eens een zalige massage te geven in ruil voor 
een afgewassen vaat.

Ik zoek iemand om met mij naar de film over de pinguïns van Madagskar te 
gaan! 
- Lies -

We zoeken een super tof meisje dat ons schone Gent achtergelaten heeft 
voor Tallinn. We missen je & laten we skypen!”

Gezocht: Een goedkope (lees gratis) kuishulp
- Kevin -

Ik zoek iemand om cards against humanity mee te spelen!

Heb je iets gezien dat je aanstaat? Stuur dan een mailtje naar:
secretaris@anabolicagent.be 
Vind je datgene niet naar wat je op zoek bent? Zoekertjes zijn altijd welkom 
bij datzelfde e-mailadres!
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Kleurplaat
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wist je dat
... 3 druppels hete saus zelfs voor Nico te veel is?
... Redelijk wat schachtjes de ervaring met de saus goed doorstaan hebben?
... We daarvoor toch wel wat trots op hen zijn?
... We gewoon in het algemeen trots op hen zijn?
... Pinguïns verkracht worden door zeehonden?
... Dit echt pijn moet doen?
... Er volgens Tanguy dan een nieuw ras zal ontstaan? Pingu-honden!
... Dit een beetje een vreemde naam is?
... En het doet denken aan het televisieprogramma Pingu?
... Er een schachtje lacht als Mickey Mouse?
... Sommige schachtjes hun schachtenboekje in de wasmachine steken?
... Ze op deze manier alles opnieuw mogen doen?
... Er zo waarschijnlijk wel grappige zatte avonden gaan ontstaan?
... We gigantisch veel schachtjes hebben dit jaar?
... En dat ze ontzettend stonken op de doop?
... Anabolicanen op TV waren onlangs? 
... In twee verschillende programma’s?
... Het ene programma best wel hilarisch was?
... Dit te zien is op de Anabolica intern pagina?
... De praeses onze temmer heeft gedefriend op       
facebook?
... Dit best wel een beetje zielig is? 
... De temmer hier toch stiekem trots op is?
... Tssssssssssssssss!
... Het volgende wist je datje weer over de temmer 
gaat gaan?
... Hij blijkbaar graag opgerold wordt in tapijten? 
... Hier een foto voor als bewijs is?
... Deze foto hier te zien is?
... De wist je datjes jammer genoeg opzijn :(
... We nog zotte dingen moeten uitsteken zodat er weer meer wist je datjes 
zullen komen? 
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De interne club
We zijn al weer een aantal weken verder sinds mijn laatste verslag over 
de mysterieuze groep BACO. Ik ben er achter gekomen dat het schild van 
BACO een beetje veranderd is. 
Verder heb ik van een goede bron vernomen 
dat misschien één van de leden nog geen 
commilito of schacht is van Anabolica maar 
dit wel nog kan gebeuren. 
Hiervoor zal ik proberen binnen dringen bij 
de na-ontgroening van Anabolica op 10                  
november. 
Dit kan wel zeer lastig worden want de             
schachtentemmer van Anabolica mag mij 
blijkbaar niet zo erg. Dit doet mij dus wat        
vragen stellen waarom hij niet wil dat ik in zijn 
buurt kom. 
Ik ben gelukkig wel naar de doop van                
Anabolica komen kijken zonder dat de                   
temmer het door had. Ik heb dit gedaan om te zien of er nieuwe schachten 
gerekruteerd zouden worden in de club als breezerkes. Helaas is dit niet 
gebeurd dus kan ik er alleen maar van uit gaan dat dit later zal gebeuren 
(note to self: Wees aanwezig op de snow suit up party! Wie weet gebeurt 
het daar). 
Er is mij ook nog iets opgevallen aan de nieuwe schachtenboekjes, vooral 
aan de dranklijst van het kofschip dan. De schachten moeten zowel een 
cola als een Bacardi Oakheart drinken…… 
Hmmmmmmm……. Wie heeft die schachtenboekjes gemaakt eigenlijk? In 
ieder geval de zoektocht gaat voort. 

Tot de volgende, 

De privé detective van Anabolica
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