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

		

Jeej! Het Anaboolken is er weer :)
Als je dit aan het lezen bent, ben je hoogst
waarschijnlijk aanwezig op ons fantastisch bal!
Amuseer je, drink wat, dans een beetje, drink nog
wat en amuseer je nog een beetje meer ;) O,en
vergeet niet te dansen!! :P
Zorg er wel voor dat je nog heel naar huis geraakt en dat
je dit Anaboolken niet vergeet!!!
Veel plezier!!!
Prosit!
Annelies Emmaneel
Secretaris 2014-2015
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Wat we allemaal
gedaan hebben
Grote verbroederingscantus

Onder het luide gejoel van de verschillende clubs werden de
vlaggen door de lucht gezwaaid. Na deze prachtige ceremonie werd de grote
verbroederingscantus geopend door onze goed gevulde praesidiumtafel.
Doorheen de verschillende tempussen werden de liederen luidkeels
meegezongen en vloeide het bier talrijk door onze slokdarmen. Volgens mij
was het idee om deze cantus te organiseren magnifiek! Woorden schieten mij
te kort om dit fenomenale gebeuren te beschrijven. Na de eerste tempus
stond mijn lever al op het punt om naar de vakbond te stappen en zijn ontslag
in te dienen. Aangezien de rest van mijn lichaam zich nog prima vermaakte,
ben ik toch gebleven. Ik liet mezelf natuurlijk verleiden om deel te nemen aan
de welbekende bierkoning wedstrijd.
De talrijke estafetten zorgden er ook voor dat mijn adrenalinepeil weer over
hoge toppen scheerde. Ondanks de vele sanitaire stops en blauwe plekken die
ik natuurlijk opliep door het overmatige alcoholgebruik, heb ik mij op en top
geamuseerd! Met als toppunt van de avond het prachtige eerbetoon aan Luc
Devos met het liedje Mia dat werd begeleid door de piano.
Tot slot wil ik graag de mensen bedanken die dit prachtige evenement hebben
mogelijk gemaakt en hoop ik van harte dat de volgende editie zo snel mogelijk
zal komen.
- Billy D’hondt -
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Dinseycantus

Bier, Disneyliedjes en feeënstof op ongemakkelijke plaatsen. Het was een
avond om niet te vergeten. Elk excuus om verkleed rond te lopen in de
Overpoort is een goed excuus. Zeker als je je op voorhand met een bende van
Anabolica en enkele bezoekende clubs volledig kan uitleven met een pintje in
de ene hand en een liederenbundel in de andere.
Aangekomen na een lange fietstocht in een zaal vol met Disneyfiguren (of toch
iets wat erop moet lijken) doet je meteen realiseren dat er een zalige avond
te wachten staat. De Disney liedjes tussen de andere cantusliedjes deden de
sfeer goed opleven. De pintjes die daarna de keelgaten indoken maakten het
er alleen maar beter op.
Na de ‘cantus ex’ (en het zeulen van banken en tafels) doken we met z’n
allen het uitgaansleven in. Nadat een willekeurige vrouw in mijn hand had
gebeten en met mijn hoed was gaan lopen hebben we onze frisse dansmoves
bovengehaald in ’t Kof.
Het was me toen nog maar eens opgevallen dat verkleed uitgaan de
slaagkansen vergroten. Daarom blijf ik erbij, elk excuus om verkleed rond te
lopen in de Overpoort is een goed excuus.
- Tim Bogaert -

Binst den blokcantus

Hoe erg het ook zal overkomen, veel van die avond kan ik me niet herinneren.
Het enige wat ik me wel kan herinneren is dat er veel werd gelachen, gezongen
en gedronken heel de avond lang!
Volgens vele mensen lijkt het misschien niet echt ideaal om naar een
cantus te gaan tussen de examens door, maar zij zitten niet in Anabolica! Het
was echt een avond waar veel stoom werd afgeblazen (je zag de blokrook
zeer duidelijk in de ruimte hangen), waar vele ‘ik heb jullie zo hard gemist’
knuffels werden gegeven en er werd natuurlijk veel gebabbeld over wat er in
de komende vakantie te gebeuren stond.
Daarom is het juist zo’n ideale gebeurtenis. We zagen elkaar nog eens voor
iedereen op reis vertrok (of een week lekker ging niksen en thuis zitten in de
zetel ;D).
Deze avond heeft me een goeie boost gegeven om er nog even tegenaan
te gaan en die laatste examens te overmeesteren! Veel mensen zoals ik en
jij ongetwijfeld ook, zijn die rotexamens zo beu tegen het einde dat zo’n
tussendoortje een geweldige ontspanning is!
- Niels Vleeschouwer -
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Snow Suit Up

Helemaal in thema vond in december de Snow Suit Up plaats in ons geliefde ‘t
Kofschip. Brave schachtjes deden elk om de beurt een shift bij de drankstand
waar je de ‘pistes’ kon krijgen. Dit was de naam die onze cocktails gekregen
hadden om helemaal in het thema te passen.
Je had de keuze uit de rode, groene, blauwe en de apres-ski piste, voor
elk wat wils dus! Naast de verschillende cocktails was er ook Flügel te
verkrijgen. Moesten de kleine drankjes je niet zijn opgevallen, waren de
kleurrijke dassen en hoedjes je dat waarschijnlijk wel!
Naast de verschillende drankjes zat de sfeer er ook weer helemaal in! Met de
gsm tegen het hoofd een spelletje ‘rarara wat ben ik’ spelen en dan plots het
hoofd naar achter gooien als je juist geraden had of je kon ook op het podium
de Macarena meedansen. Het was waarschijnlijk niet allemaal een prachtig
zicht maar plezier was verzekerd!
- Laura De Pauw -

Fluo Message party

Eindelijk was het zover… De Fluo Message party in ons geliefde kof. De avond
na 3 zware, lange dagen Aalst carnaval besloot ik om toch maar te gaan. Want
hoe vermoeiend kon een extra nachtje nog zijn? Aanvankelijk duurde het even
vooraleer het op gang kwam,maar het was zeker, sfeer was er sowieso en het
ging er alleen maar beter op worden.
Naarmate ’t kof vol liep vroegen meer mensen naar cijfers voor de ‘anonieme’
fluo berichten. Je moest maar even rondkijken of je zag verschillende mensen
samen hun post lezen of elkaar aansporen om een berichtje te schrijven.
Ons clublied zegt natuurlijk ‘Anabolica Alcoholica’ dus onze lekkere shotjes en
cocktails konden niet ontbreken. Er werden met een goede regelmaat nieuwe
flessen opengedaan en alles was lekker en verkocht goed. Dan kwam mijn
moment, mijn shift, tijdens happy hour.
Constant werden cocktails en shotjes verkocht, en tot op het einde van de
shift werden er aan een hels tempo cocktails geschonken en shotjes binnen
gegoten. Alles bij elkaar… de Fluo Message party was zeker en vast geslaagd!!
- Thomas D’Hondt -
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Salsa

Een bende gemotiveerde leden? Check! Zwoele Latijns-Amerikaanse muziek?
Check! Een enthousiaste dansleraar? Check! Anabolica is ready to salsa! Op
maandag negen februari verzamelden we ’s avonds in de sporthal van de
campus Schoonmeersen voor een heuse initiatie salsadansen.
Moeilijk bleek dat niet te zijn. Je hoeft enkele wat met je heupen te zwaaien
en tot acht kunnen tellen: voor, hef, bij, rust, achter, hef, bij, rust. Eenmaal we
de basispas onder de knie hadden, probeerden we wat variaties: links, hef,
bij, rust, rechts, hef, bij, rust, achter, hef, bij, rust, achter, hef, bij, rust. Ook dat
viel best mee, maar toen begonnen we rond elkaar te draaien… met heel wat
botsingen en blauwe tenen tot gevolg! Gelukkig stonden de sexy mannen en
gewillige vrouwen van La Salsa paraat om iedereen te helpen.
Na al die inspanningen trokken we nog naar ons geliefde Kofschip om te
bekomen met een frisse pint en om de nieuwe, zwoele dansmoves uit te
testen!
Wist je trouwens dat de naam ‘salsa’ afkomstig is van een populair New
Yorks radioprogramma, gesponsord door een populaire fabrikant van pikante
tomatensaus!? Heb je de smaak te pakken of kon je er niet bij zijn en ben je
wel eens benieuwd? Een adres: www.la-salsa.be!
- Ward Leloup -
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L’arbre

Ah, l’arbre. Dat mooie kleine, gezellige etenszaakje, niet ver van mijn campus,
de Ledeganck. Wij zijn met enkele leden van Anabolica daar gaan eten als
avondactiviteit op een bewuste maandagavond.
Om eerlijk te zijn, ging ik enkel om mijn beste vriendin nog eens te zien, en de
rest van Anabolica ook natuurlijk. Na een verschrikkelijk langdurige fietstocht
van 35 minuten van buurgemeente De Pinte naar Gent (het is 11 km en het was
windtegen dus niet lachen met mij) kwam ik, met bevroren handen, toe in dit
toch wel mooie zaakje.
Ik werd daar eerst en vooral door ons weliswaar megazot praesidium en
enkele medeschachtjes en andere leden begroet. En daarna werd, met een
vriendelijke lach, mijn bestelling opgenomen door de lieftallige dames achter
de toog. Ik had nog niet eens de tijd gehad om te beslissen wat ik zou eten.
Na lang twijfelen (en enkele geïrriteerde blikken van de studenten achter mij)
had ik mijn keuze gemaakt. Het aanbod is ten slotte zodanig groot dat je, als
nieuwe klant, niet direct kunt beslissen.
Uiteindelijk maakte ik mijn keuze en bestelde een panini. Na niet lang wachten kwam het stomende broodje voor mijn neus te staan. En ik moet zeggen,
het rook zo lekker dat ik eerst vijf minuten gewoon van de geur genoot (wat
er misschien een beeeeetje creepy uitzag). En na de eerste hap met die ware
explosie van overheerlijke smeken in mijn mond heeft het broodje niet lang op
mijn bord gelegen.
Als ik eerlijk moet zijn was ik er nooit binnengegaan als Anabolica me niet had
meegevraagd (maar dat ligt volledig aan mij). Maar nu ik binnen ben geweest,
moet ik zeggen dat deze zaak nog meer lof verdient dan ze al krijgt. Mij zien
ze daar zeker terug.
Groetjes, Maxime (een random schacht die je hoogstwaarschijnlijk nog zal
leren kennen)
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Hoe knoop je een das?

Op een bal zie je alles! Mooie kleedjes, kostuums,... Het enige
probleem is dat je altijd diezelfde saaie geknoopte das ziet. Dus
mannen! Maak vlug je das los en knoop hem op de volgende
manier!
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Wat nieuwe dansmoves
Daar sta je dan... In het midden van de dansvloer... Steeds dezelfde
bewegingen aan het maken.... Saai!
Misschien moet je eens iets nieuws proberen!
Met onderstaande bewegingen ben je zowel verfrissend als nieuw en lijk je
nog slim ook! Handig!
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Anti kater tips
De meeste van ons weten wel hoe het voelt. Je voelt je misselijk, slecht, hebt
kopijn en je wilt gewoon de hele dag in je bed blijven liggen! Ja ja... je hebt een
kater! Wat wil je ook? Na zo een fantastisch bal? :)
Daarom hebben we het internet afgeschuimd voor wat anti kater tips en de
volgende worden het meeste aangeraden.
Anti kater tip 1: Drink water en/of sportdranken
Door al die drank raak je veel water kwijt. Drink dus een aantal glazen voor
je gaat slapen en wanneer je wakker wordt. Zo vermijd je hoofdpijn en dat
irritante misselijke gevoel.
Anti kater tip 2: Een goed ontbijt
Als je ‘s ochtends wakker wordt met hoofdpijn en misselijk bent is een ei het
beste om te eten. Hier zit namelijk een voedingsstof in dat zorgt voor nieuw
vochtaanmaak. Nog een tip... eet niet vettig!
Anti kater tip 3: Pak je rust
Ga zeker niet sporten, je lichaam moet uitrusten van die geniale avond! Blijf
dus gewoon in je bed liggen en slaap nog wat ;)
Anti kater tip 4: Met je blote voeten op de grond staan
Door met je blote voeten op de grond te staan hebben je hersenen door dat
de draaiingen niet aan je evenwicht liggen. Een beetje raar maar wel efficiënt.
Anti kater tip 5: Gebruik zout
Zout houdt vocht vast en dat is, wat je nu ondertussen wel doorhebt,
belangrijk bij het kwijtraken van een kater. Zorg er dus voor dat je wat zoute
snacks in huis hebt.
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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
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RAAD HET KONTJE
Een stout schachtje heeft tijdens de fluo message party allemaal kontjes
gefotografeerd! En al deze kontjes lopen hier rond op dit bal! Dus vergelijk,
zoek en los onderstaande puzzel op! Zet de kontjes bij de juiste profielfoto.
Heb je het volledig opgelost of ben je toch niet zeker van je antwoorden?
Check je antwoord op pagina 17 onderaan ;)

5

16

3

2

1

6

8
Raad het kontje

4

7

9
Anaboolken 03

RAAD HET KONTJE
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Oplossing: 1E - 2I - 3F - 4G - 5H - 6D - 7A - 8E - 9B
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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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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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Cantor Habes
Seniores, proseniores, commillitones en schachtjes! Het is weer zover, tijd
om de gebruikelijke liederenkennis wat bij te schaven! Deze keer heb ik een
gekend en een ongekend nummer voor jullie in petto!
When Johnny comes marching home (p. 326)
Het alom gekende en meegebrulde nummer over hoe we allemaal
gay zijn wanneer den Johnny terugkeert! (Niet voor niets Nico zijn
lievelingsnummer).
Maar eigenlijk heeft dit een heel andere betekenis! Net zoals vele liederen
uit de codex, ontstond het toen de tijden minder rooskleurig waren.
Het nummer dateert van vlak voor de eerste wereldoorlog, toen de
mannen vertrokken naar het front, en de vrouwen achterbleven, hopend
dat ze spoedig levend en wel zouden terugkeren. Het gaat dan ook over
hoe Johnny, een man of zoon die als soldaat vertrokken is, terugkeert na
de oorlog en iedereen blij is en gelukkig enz…
Het woordje ‘gay’ verwijst hier dan ook naar ‘vrolijk’ en niet naar
homoseksueel zijn.
Het refrein eindigt op ‘home’, dus uiteraard zullen velen onder jullie
spontaan gaan rechtstaan om een ander bekend nummer in te zetten, dat
dan onderbroken wordt door de hamer der praeses :P Maar daarover in
een later Anaboolken meer.
De melodie is naar een nog veel ouder Iers nummer vernoemd nl. ‘Johnny
I hardly knew ya’, een anti-oorlogslied. De bekendste versie hier van wordt
gezongen en gespeeld door Dropkick Murphy’s, maar niet iedereen zal
deze band kennen :P Ook nu zijn er nog enkele Engelse kinderliedjes op
gebaseerd.
Hef uw glas op de gesneuvelden!
Prosit!
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1. When Johnny comes marching home
again,
Hurrah! Hurrah!
We’ll give him a hearty welcome then
Hurrah! Hurrah!
The men will cheer and the boys will shout
The ladies they will all turn out
And we’ll all feel gay,
When Johnny comes marching home.

Die kat kom weer (p. 228)
Een Zuid-Afrikaans nummer dat redelijk onbekend is, hoewel ze deze nog
redelijk vaak zingen in studentenverenigingen in Limburg.
Het gaat over een boer die de kat echt strontebeu is en er vanaf wil
geraken, maar helaas, het beestje keert telkens weer terug! Ook dit
nummer, net als zovele, heeft een minder leuke geschiedenis dan de tekst
eigenlijk beschrijft. Het dateert uit de tijden van de apartheid dat de blanke
boeren zongen naar hun zwarte slaven.
Nu heeft het nummer weliswaar een ludiekere sfeer en gelukkig maar! Het
staat zelfs in de liederenbundel van de Scouts en Chiro! Ik ben zelf een
dierenvriend, dus de kat mag gerust bij mij op mijn schoot komen liggen :)
1. Die kat kwam weer,
Die kon nie langer wach,
Die kat kwam weer de volgende dag
Die kat kwam weer
Geloof me het is waar
De volgende dag was die kat weer daar!
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De Confessions van Anabolica
Nr 1
Het moment dat je op de Fluoparty nagellak draagt en het stiekem leuk vindt
Nr 2
Mijn ex zit in mijn klas maar ik schaam me er zo voor dat ik dit niemand durf te vertellen. L.
Nr 3
Ik heb ooit gedroomd dat ik de schachtentemmer binnendeed en nu vind ik het altijd een beetje
raar als hij naast mij staat ... een anonieme schacht
Nr 4

Ik heb alle Harry Potter boeken pas gelezen toen ik 18 was. L.
Nr 5
Ik ben stiekem al bijna 2 maand samen met een ander Anabolica-lid, en niemand weet ervan!
Nr 6
Het is een zonde dat de sport- en cultuurpraeses voor de mannen is :(
Nr 7
Ik heb al in de wc’s van tkof gepoept, maar twas daar niet praktisch dus ben dan maar ergens
anders verder gaan doen om dan terug te gaan feesten int kof! #telangweggeweest #hetvielniemandop #oeps
Nr 8
Op een heel dronken avond heb ik met handen en voeten mijn vriendinnen proberen uitleggen hoe
een sleutel werkt, nadat ik zelf tevergeefs had geprobeerd de deur te openen. L.
Nr 9
De kofspelen waren dik in orde, maar nu in de les met een ferme kater #hetwashetwaard #delectorisbesteng
Nr 10
Ik vind die secretaris eigen best wel een lekker ding ;)
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De confessions
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Nr 11
Ik heb nog nooit een Julientje gegeten en de gedachte van al die ingrediënten samen doet me een
beetje walgen. L.
Nr 12
Van het praesidium zijn er wel een paar die ik wil doen
Nr 13
Ooit was ik net iets te intiem met de beste vriend van mijn broer. L.
Nr 14
ik kom al een tijdje niet meer vaak omdat ik mijn lint kwijt ben #oeps
Nr 15
Tanguy is ne knappe kerel! Ik droom bijna iedere dag over hem..

Het is Mathieu!!!!!
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De confessions + het is...
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Koken met
Tanguy
Kippengumbo
ﾛ
ﾛ
ﾛ
ﾛ
ﾛ

1 koffielepel paprikapoeder
2 eetlepels bloem
8 stengels witte selder
Solo
1 blokje Knorr Finesse gevogeltebouillon
zout
500 g kipfilet
1 koffielepel(s) zwarte peper
1 mespunt cayennepeper
1 groene paprika
1 teentje fijgehakte look
2 uien

ﾛ
ﾛ
ﾛ
ﾛ
ﾛ
ﾛ
ﾛ

		

Bereidingswijze
Snij de kipfilets in blokjes en meng met de kruiden en de bloem. Snij ook
de selder, uien en paprika in blokjes. Verhit een wok met wat Solo erin en
roerbak de kippenblokjes.
Voeg de gesneden groenten toe en overgiet met 0.5 l water en het
bouillonblokje.
Laat afgedekt 10 minuten garen. Voeg eventueel een snuifje zout toe.
Serveer met rijst.
Dit zou je moeten bekomen:
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... De vrouwen alweer gewonnen hebben bij de men vs women?
... Ze wel totaal niet achteruit konden parkeren?
... Maar de mannen dit eigenlijk ook niet konden?
... Acantha de kofspelen gewonnen hebben?
... Maar dat Anabolica tweede was!!
... We dit volgend jaar sowieso meer dan goed gaan maken!
... Het solo wafelrecept enorm lekker is?
... We meer dan 100 wafels verkocht hebben?
... Er een paar wafels toch ook wel in ons eigen maagjes verdwenen zijn?
... Lennart in het begin een beetje moeite had met de salsabewegingen?
... Hij dit op het einde van de les meer dan goed heeft gemaakt?
... Een schachtje tegen een leraar gezegd heeft dat hij verder moest gaan in 		
salsa dansen omdat hij het goed kon?
... Er een timer staat in de toiletten van l’Arbre en deze na 10 min. uit gaan?
... Er een preasidiumlid daardoor al in het donker heeft gezeten?
... We deze naam niet gaan vertellen omdat dit toch een beetje belachelijk is?
... Er een kat in de kelder van de ledeganck zit en het niet orval is maar een
vanillejeneverjagendagressiefbeest?
... Onze praeses deze heeft proberen buitenjagen?
... De kat uiteindelijk toch weer terug in onze kelder is geslopen?
... Anabolica op 1 of andere manier een connectie heeft gelegd met
Westlandia?
... Degen die weten waar dit over gaat toch efjes goed gaan lachen?
... Kevin een plant heeft die naar een café ruikt?
... Annelies haar gsm maar een melding voor 99 nieuwe berichten kan weer geven? Daarna is het 99+! Zelf uitgetest!
... Dit eigenlijk geen leuk weetje is?
... Het Mazkat syndroom circuleert bij sommige Anabolicanen?
... Een orgasme bij een varken 30 min duurt?
... Dit bij een leeuw maar 6 seconden is?
... Hij dit dan wel 30 keer per dag doet!!!
... Nico zat was op de oude zakkencantus?
... Hij blijkbaar salsa kan dansen maar dit niet wilt tonen?
... Wij hier best nieuwsgierig naar zijn?
... Schachten schatjes zijn?
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Wist je datjes
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De interne club
Ok, ik ben vrij zeker dat ik één lid van de club BACO ken.
De schachtentemmer van Anabolica, Nico.
Hij was verantwoordelijk voor het in elkaar steken van de schachtenboekjes
waarin de Bacardi Oakheart en de Cola staan.
Ik heb ook de Facebookpagina van één van de praesidium leden gehackt maar
voor haar veiligheid zullen we de naam van deze vrouwelijke persoon met
hoge functie in het praesidium niet vernoemen. Op haar Facebook ben ik naar
de praesidiumpagina gegaan en heb ik eens naar alle post zitten kijken.
Hierin las ik vaak dat de schachtentemmer vroeg om altijd iets op de
achtergrond van elke poster te zetten.
Waarschijnlijk wou de schachtentemmer het schild van BACO verstoppen in
deze posters. Ik heb geen idee of dit ook gelukt is en ik heb ook geen zin om
elke poster op te zoeken om dit te onderzoeken. Maar dit brengt mij wel op
een tweede mogelijk lid van de club. De P.R. van Anabolica is verantwoordelijk
voor alle posters dus misschien heeft hij ook iets te maken met de club Baco.
Tot de volgende,
De privé detective van Anabolica
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Baco
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Het is gedaan :(
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