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V O O R W O O R D
Beste commilito, schacht of clublid
't Is gebeurd! Met trots mogen we
13 nieuwe gezichten welkom heten
in onze wit-blauwe familie.
Hoewel die eerste examens al
voorzichtig dichterbij komen, geven
we je nog snel een Anaboolken om
tussen die cursus weg te stoppen
(als die al uit het plastic gehaald is
tenminste).
Blik terug op die leuke activiteiten
van de afgelopen maanden en kijk
uit naar wat komen gaat.
Geniet opnieuw van het Anaboolken,
het tweede van dit jaar al.
Prosit!
Dylan Vandevoorde
Secretaris 2015 - 2016
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JENEVERBASEBALLL
Maarten
neemt
ons terug
mee naar
de avond
van een
geslaagde
sportactiviteit.
Baseball
maar met
dat ietsje
meer.
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T

e dik, te zwaar, te traag,
ge moet aan sport doen
beste vriend! Vandaar
dat Anabolica al eens graag
gaat sporten. Wat is er beter
dan sport combineren met
jenever?! Jeneverbasebal!!!
Sfeer, ambiance en een
sportiviteit check! Maar
bovenal was de jenever niet
ver te zoeken. (Zat zijn doet
geen zeer!)
Er waren minder leden als
ik verwacht had, maar we
hebben nieuwe schattige
feutjes leren kennen: Roanne,
Elvis en Noa die direct
te vinden waren voor
jeneverbasebal dus het
was zeker plezant.
In twee groepen
gingen we de
strijd aan,
feutjes
tegen het
praesidium!
Er werd veel geslagen op de
bal en naarmate de jenever
binnen vloeide meer en meer
naast de bal… soms was het
de bat die wegvloog (oeps)
of iemand die uit de bocht
vloog. In het begin was de
motivatie voor sport wat ver

te vinden. De meeste wouden
gewoon praten en drinken
maar de paar leden die echt
zin hadden trokken de rest
mee en naarmate we bezig
waren kwam iedereen in de
sport-vibe. Het was daardoor
een nek aan nek race met
verschillende home runs en
hier en daar wat bedreigingen
over hoe zwaar de doop wel
niet zou worden als je de bal
raakt… Maar iedereen heeft
plezier gehad
(Ik alleszins
wel).
Dus met
voldoening, een
sterke groepsgeest
en te weinig jenever
trokken we dan
naar de overpoort
om verder te feesten
in de canard. Daar
hebben we het resterende vat
leeg gezopen en ‘ik heb nog
nooit’ gespeeld waardoor we
veel te weten zijn gekomen
over elkaar!
Maar niets is zo leuk als de
avond afsluiten in ons beste
gerstenat stekje in Gent: t’
Kofschip!

Ons trotse clubcafé, de plek waar er altijd een fris
getapte pint op je staat te wachten.
Met Anabolica kun je er gratis pintjes drinken.
Kom gerust eens met ons mee naar een clubavond.

JUNGLE PARTY
Het was
leuk, het
was wild.
Onze
jungleparty
was
geslaagd en
de feuten
konden
volop met
ons kennis
maken, al
dan niet
in een gek
dierenpak.
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Oiiiii!!!! De jungleparty was echt de max van een feestje om den
boel te starten, alleen al cocktails aan 3 euro maakte het de max
XD! Uiteraard waren er meer dan alleen maar cocktails, geen
enkel feestje is compleet zonder een royale voorraad bier (eujjjj!!!!)
deze waren ook weer aan een democratische prijs en dan spreek
ik nog niet over de gratis meters die nu en dan door de groep
passeerden.
Het was dus blijkbaar de bedoeling dat we als dier verkleed
kwamen naar deze jungleparty (logisch…?!) iets wat mij blijkbaar
ontgaan is toen ik van het feestje hoorde :D. Natuurlijk waren
er massa’s mensen zoals ik die niet dierlijk genoeg waren maar
de mensen die wel verkleedt waren maakten dit helemaal
goed, ik bedoel 2 panda’s, in de jungle? Geniaal idee… naast
panda’s waren er ook nog een vos (“Zwieber niet stelen…?”) en
ondefinieerbare vogelsoort…
Dit feestje was dé perfecte gelegenheid voor ons, nederige
feutjes, om elkaar en de rest van Anabolica beter te leren
kennen wat uiteraard geen probleem was gezien de hoeveelheid
geconsumeerde alcohol naarmate het vorderen van de avond :D…
Kortom ik heb mij goed geamuseerd, de kater was wat minder,
maar dat gaf mijn ma weer redenen om mij uit te lachen de dag
erna :D
De meest nederige van alle feutjes,
Anthony :D

Daarna liepen we gezellig verder naar de Dulle Griet ook een
zeer sfeervol café met goede biertjes. Daar ruilde Benoit zijn
schoen in voor een mega-Kwak. We waren er met meer dan
verwacht, wat het nog gezelliger maakte.
Na een wandeling waarin ik mij zeer goed geamuseerd heb
gingen we naar het dreupelkot voor een iets steviger drankje.
Daar maakte ik door Niels kennis met een zure appel en zo
leerde ik hem nog beter kennen.
Uiteindelijk eindigden we in de Patrick Foly's waar ik met meer
vrienden vertrok dan ik was aangekomen. Nog eindigen met een
gratis Bicky om daarna te gaan feesten in t’Kofschip.
Al bij al een geslaagde en supertoffe avond.

KROEGENTOCHT

Op de kroegentocht zijn we eerst naar de trollenkelder geweest.
Een gezellig cafeetje aan het Sint Jacobs, waar we met het
grootste deel van de groep samenkwamen en waar ik ook mijn
medeschachten en feuten beter leerde kennen.

Zonder
twijfel, de
tocht van
café naar
café was
een succes.
Klein
begonnen
en groots
geëindigd.
We blikken
met Gaetan
nog eens
terug op
wat een
mooie
avond was.
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Onze tweede vaste stek, en de
goedkoopste halve liters van de
gehele Overpoort vind je hier.

Overpoort Bowl is open
tijdens de schooldagen
vanaf 10 uur. Tijdens nietschooldagen vanaf 14 uur
tot in de vroege uurtjes
Overpoort Bowl
Overpoortstraat 38
9000 Gent
Tel. 092 24 24 18
info@overpoortbowl.be
overpoortbowl.be

Ma 02		Lasertag
		@The Zone
Wo 04		Filmavond
Ma 09		Clubavond
		@'t Kofschip
Di 10		Sleepovercantus
		@Canard Bizar
Ma 16		Rad van Fortuin
		@Campus Ledeganck
Wo 18		Karaoke
		@'t Kofschip
Vr 20		Openingsreceptie 		
		Lustrumjaar
		@'t Kofschip
Ma 23		Clubavond
		

@ Overpoort Bowl

Ma 30		Zwemmen
		@Rozebroeken

December
Wo 02		Kofcantus
		@Canard Bizar
Ma 07		Quiz
		@Bar Italiano
Ma 14		Schaatsen
		@Kristalijn
Wo 16		Clubavond
		@'t Kofschip

KALENDER SEMESTER 1

November

Wat hebben
we dit
semester
nog voor je
in petto?
Je komt
het hier te
weten.

		
2015 - 2016 | Anaboolken 1 | 9

CANTOR HABES
Vers uit de
codex en
heet van
de naald.
Enkele
liederen
voor jou,
uitgekozen
door onze
cantor.
Het woord
gaat naar
Tim.
Cantor
habes!

Sarie Marais (codex: pagina 227)

M

y Sarie Marais is so ver
van my hart, maar ‘k
hoop om haar weer te
sien! APPELSIEN!
Een van de favoriete liedjes
van de vorige cantor en om
eerlijk te zijn, ik vind het zelf
ook een prachtig nummer.
Het Zuid-Afrikaans rolt niet
zo makkelijk over de tong
maar het schept toch wel een
aparte, aangename sfeer. De
ene cantus staat er wat meer
haar op mijn Zuid-Afrikaans
dan op de andere. Maar hey,
Helmut Lotti zelve kan Sarie
Marais ook niet vlekkeloos
brengen, dan steekt het niet
op hier en daar een foutje.
Het verhaal speelt zich af
rond 1880 tijdens de Eerste
Boerenoorlog, wanneer de
Nederlandstalige boeren zich
verzetten tegen de Britse
annexatie van de Zuid1. My Sarie Marais
is so ver van my hart
Maar’k hoop om
haar weer te sien
Sy het in die wyk
van die Mooirivier gewoon
Nog voor die oorlog het begin
R. O bring my terug
na die ou Transvaal
Daar waar my Sarie woon
Daar onder in die mielies
By die groen doringboom
Daar woon my Sarie Marais
2. Ek was so bang
dat die kakies my sou vang
En ver oor die see wegstuur
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Afrikaansche Republiek
(“Transvaal”).
Het lied gaat over een man
die via de Oranjerivier
(“Grootrivier”) naar Upington
vluchtte van Britse soldaten
(“kakies”). Hij droomde om
zijn geliefde Sarie Maré
weer terug te zien in het
dropje Mooirivier, onder de
maïsvelden (“mielies”) bij een
groene doornboom (“fucking
teringboom”).
Hij vergeleek de Britten met
krokodillen die je het water in
trekken. Wanneer die iemand
te pakken kregen gooiden
ze hem de boot op naar God
weet waar.
Toen de oorlog eindelijk
voorbij was was hij opgelucht
dat hij weer naar zijn geliefde
kon terugkeren, die hem met
een kus zou belonen.
Toe vlug ek na die kant
van die Upington se sand
Daar onder langs
die Grootrivier
3. Die Kakies is mos
net soos ‘n krokodillepes
Hulle sleep jou altyd water toe
Hul gooi jou op n skip
vir ‘n lange, lange trip
Die josie weet waarnatoe.
4. Verlossing het gekom en
die huis toe gaan was daar
Terug na die ou Transvaal
My liewelingspersoon
sal zeker ook daar wees
Om my met ‘n kus te beloon

The Fields of Athenry (codex: pagina 314)

L

ow lie the fields of Athenry, where once
we watched the small free birds fly!

Een van de vele Ierse liederen die
me van begin tot eind meeslepen. Een
van de vele Ierse/Schotse volksliederen
die loeihard schreeuwen “De Britten
zijn klootzakken!”. Het is een trager
lied dat eerder gezongen wordt in het
stille gedeelte van een cantus. Maar
persoonlijk ben ik meer fan van de
versie van Dropkick Murphys, die dit lied
prachtig brengen in hun Keltische punk
(‘elektrische gitaren en doedelzakken’).
Tijdens de grote Ierse hongersnood
(1845-1850) was er een Brit aangewezen
voor onder meer die hongersnood onder
controle te houden, Sit Charles Trevelyan.

Hij had echter weinig liefde voor de Ierse
bevolking en besloot het merendeel van
het graan te exporteren.
Het lied gaat over Michael, een Ier uit
Athenry, die trachtte wat graan te stelen
om zijn vrouw en kind van de hongerdood
te redden. Tijdens een rooftocht werd
hij echter door de Britten gevat. Hij zou
zijn vrouw en kind nooit meer zien en
gedeporteerd worden naar Botany Bay,
Australië.
Tijdens de hongersnood was bijna 30%
van de Ierse bevolking verhongerd/
gevlucht/gedeporteerd geweest. Het was
dus echt wel eenzaam om en bij de velden
van Athenry.
1. By a lonely prison wall
I heard a young girl calling
Michael they have taken you away
For you stole Treveleyn's corn
So the young might see the morn
Now a prison ship lies waiting in the bay
R. Low, lie the fields of Athenry
Where once we watched the small free birds fly
Our love was on the wing
We had dreams and songs to sing
It's so lonely 'round the fields of Athenry
2. By a lonely prison wall
I heard a young man calling
Nothing matters, Mary, when you're free
Against the famine and the Crown
I rebelled, they ran me down
Now you must raise our child with dignity
3. By a lonely harbour wall
She watched the last star falling
As the prison ship sailed out against the sky
Sure she'll wait and hope and pray
For her love in Botany Bay
It's so lonely 'round the Fields of Athenry
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DE DOOP
Ze hebben
het
overleefd
onze
feutjes.
Noa
herinnert
zich de
doop nog
helder en
neemt je
mee naar
de bewuste
avond.
Vanaf nu
wordt
het tijd
om onze
domme
schachten
wat
Anabolicakennis bij
te brengen.

Op 19 oktober werden we
verwacht aan 't Kofschip voor
onze langverwachte, toch wel
gevreesde doop.
Ik was er in het begin niet
helemaal weg van. Alle verhalen
die ik al gehoord had van de
extreme dopen hier in Gent. Het
schrikte mij eigenlijk wel af.
Ik ben dan toch maar eens
naar een activiteit geweest en
uiteindelijk was ik overtuigd
om mij te laten dopen. Iedereen
wist mij gerust te stellen dat het
hier echt niet zo extreem was
en ze hadden niet gelogen. Het
was best wel een leuke ervaring
waarin je de andere feutjes/
bijna-schachtjes kon leren
kennen.
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We moesten per 4 in hoepels
kruipen en zo samen naar het
Citadelpark al zingend.
Eens daar kregen we een
rijkelijke lading frituurolie,
mayonaise, ketchup, eieren,
bloem, noem maar op, over
ons heen. Rondjes lopen al
huppelend of was het al lopend?
Rond de kiosk.
Terwijl het lopen kregen we al
eens een lepeltje met worteltjes
en erwtjes of een stukje kaas. Ik
moet zeggen dat ik content was
eens het voorbij was maar blij
dat ik het gedaan heb.
Het is een ideale manier om
nieuwe mensen te leren kennen
dus.

Digitaal printen
zwart-wit en kleur tot formaat A0
Inbinden
Wire-O (metalen ringen)
Fastback (gelijmd)
Stempels

Cartridges
Agenda's

Openingsuren

ma-do:08.00h-18.00h
vrij:
08.00-17.00h
za-zo: gesloten
Sint-Pietersplein 52
9000 Gent
Tel. 092 24 34 37
info@papierenco.be
papierenco.be

Krijg er

10%

korting op vertoon
van je Anabolica
lidkaart.

WIST JE DAT
Wist je dat,
of wist je
het nog
niet?
Hoe dan
ook, nu
kom je het
te weten.
De grootste
zever en
kleinste
geheimen
passeren
hier de
revue. Niets
dat een
avondje in
't Kofschip
niet kan
ophelderen.
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... Tahnee niet goed presteert
als ze moe is.

... vossen niet in de jungle
leven (hé Niels).

... Tahnee soms ook niet veel
snapt.

... panda's trouwens ook niet.

... Thaïs van nature naar
snoepjes ruikt.
... Elisabeth haar lint gedoopt
is in Ledeganck-spaghettisaus
... er in Anna's auto vijf
praesidiumleden en een stoel
passen.
... daar een foto van is.
... Elisabeth haar auto
voornamelijk aan elkaar hangt
met duct tape.

... panda's overal zitten volgens
Elisabeth.
... Zwieber van Dora wel in de
jungle leeft.
... Tahnee graag borsten
aanraakt als ze zat is.
... Elisabeth veel zaagt maar
weinig opruimt als ze zat is.
... wodka-gummybears hun
vorm verliezen na een dag uit
de frigo.

... een rol duct tape een must
is om in iedere auto te hebben
liggen.

... dat er echt vies uit zag.

... Lies een dode spin heeft op
haar kot.

... het hilarisch is om Lies te
zien sukkelen met printers.

... die er al sedert 17
september ligt en ze het NIET
WIL AANRAKEN!
... Niels, Benoît zijn gsm kapot
heeft gemaakt.
... Tim graag veel knuffels
geeft als hij een pintje meer op
heeft.

... Annelies met een slang een
tongbotske heeft gedaan.

... Billy van macaroni met hesp
en kaassaus leeft.
... Anaboly (AnabolicaMonopoly) best wel
entertainend is.
... dat heel tof in elkaar zit.

... zijn slachtoffers dit kunnen
bevestigen.

... Gaarne wel degelijk een
woord is en nog steeds in
gebruik is.

... Niels ongelooflijk veel pech
heeft in de Overpoort.

... wij twintigers zijn en dat
niet gebruiken.

... Niels super schattig is dus
nobody cares.

... Tim zo oud is dat hij het nog
regelmatig gebruikt.

... luiaards geen apen zijn.

... Tim een geval apart is.

Stuur een foto of scan van jouw ingkleurde tekening op
naar:
secretaris@anabolicagent.be of geef ze af aan een van de
praesidiumleden en wie weet heb jij de mooist ingekleurde
tekening van gans Anabolica!
Prijs: een pint (of andere consumptie).
Winnaar vorige keer: Louise Debal
Goed gedaan Louise, je pint staat klaar bij de secretaris.

Charles De
Kerchovelaan 191
9000 Gent
092 20 90 10

Palinghuizen 80
9000 Gent
092 36 10 00

Met je Anabolica lidkaart
krijg je korting op alle
medium pizza's.

Ontvang 5 punten per bezoek
Gratis koffie of frisdrank 25 punten
50 punten
Gratis soep + brood
75 punten
Belegd broodje
100 punten
Pasta of slaatje

ORVAL GEEFT RAAD
Dit 13
jaar oude
poezenbeest heeft
al menig
student zien
passeren en
staat ons nu
bij met z'n
wijze raad.

22 oktober 12u45
in de cafetaria
Lieve Orval
Ik zit bij Anabolica
sinds dit jaar en
ik zit daardoor
regelmatig eens met
een kater in de les.
Heb jij ervaring met
katers? Wat moet ik
doen om toch mijn
lessen door te komen?
Huh? Ik snap niet wat
het probleem is? En sinds
wanneer mag je katers
meenemen naar de les? Ook geen
wonder dat die lastig doet! Twee uur
zonder brokjes? Misschien verwacht je iets teveel! Laat je kat beter thuis!
2 november 15u37 in lokaal 119
Beste Orval
Ik denk dat mijn lector mij echt niet kan uitstaan. Wat kan ik doen? Kan
jij niet toevallig eens aan de voet van de trap gaan liggen wanneer ze daar
passeert?
Agressiviteit is nooit een oplossing. Ik leg me soms wel op onhandige
plaatsen maar daar mag je geen misbruik van maken! Breng haar
misschien eens een muis of vogel. Als je natuurlijk snel genoeg bent om
zo’n beestje te vangen. Mij is het al in geen jaren meer gelukt. Je kan die
op haar stoel leggen of in haar handtas stoppen. Je zal zien, alles komt
meteen op zijn pootjes terecht!

Wil je ook de wijze raad van Orval, vraag je vragen hoe gek ze
ook zijn, stuur ze door naar:
secretaris@anabolicagent.be
of via een gele postkaart naar:

Vraag
er maar
op los!
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Anabolica t.a.v. Orval
Overpoortstraat 96
9000 Gent

