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•Voorwoord•
Beste comilitones, clubleden, toekomstige Anabolicanen 
en schachten,

Het nieuwe jaar is weer begonnen en ik mag de eer 
van het Anaboolken overnemen van mijn peter Dylan 
:) Er zijn een paar dingen van het oude Anaboolken 
overgenomen en weer wat nieuwe dingen bijgekomen. 
Ik hoop dat ik hem trots kan maken met mijn versie van 
ons befaamde clubboekje.
Laten we er weer een zalig jaar van maken vol feestjes, vrienden, cantussen, 
nog meer cantussen en wat zatte momentjes!

Prosit!

Annelies Emmaneel
Secretaris 2014-2015 
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Ons nieuw praesidium!
Onze studentenvereniging wordt geleid door een groep maffe men-
sen die zowat verantwoordelijk zijn voor alles wat we met deze ver-
eniging doen. DIt heet een praesidium. Als je al weet wat alle functies 
zijn dan mag je gewoon naar de volgende pagina gaan. Als je dit niet 
weet ben je niet verplicht om verder te lezen maar mag je altijd als je 
je echt niet kan inhouden. 
Hier zijn alle functies even opgesomd.

Hoog-praesidium:
- Praeses
- Vice-praeses
- Major
- Penningmeester
- Secretaris

Laag-praesidium:
- Sport en cultuur
- Public relations
- Cantor
- Schachtentemmer
- Zedenmeester
- Feest

Op de volgende pagina’s hebben alle praesidiumleden zichzelf een 
beetje voorgesteld. Als je dit te weinig informatie vindt dan moet je 
zeker eens naar onze website surfen waar deze mensen antwoord 
hebben gegeven op wat persoonlijke vragen ;).
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Praeses
Dag (toekomstige) Anabolicanen! 

Voor deze die mij (nog) niet kennen: 
Ik ben dus Sofie en dit jaar ben ik Praeses van    
Anabolica. Ik probeer dus de boel zo’n beetje 
recht te houden met behulp van mijn fantastisch 
praesidium. Gedurende het hele academiejaar 
zullen wij je de tijd van je leven bezorgen met 
leuke sport- en cultuuractiviteiten, cantussen 
en feestjes! Als je problemen hebt op school kan 
je ook altijd bij ons terecht, wij helpen je met veel       
plezier. 

Verder ben ik 22 jaar en in de fleur van mijn leven! Je bent maar 1x                               
student en daar probeer ik ten volle van te genieten. Ik ben samen met mijn                         
beste vriendin, nu ondertussen een dikke 2 jaar geleden, lid geworden van 
de club. Ik was toen al een jaar aan het studeren. Had ik echter geweten 
dat een studentenvereniging ZO plezant kon zijn, ik was vroeger lid gewor-
den!      Sindsdien vind je mij op vrij regelmatige basis terug in ’t Kofschip, ons           
stamcafé in de Overpoort!

Verder kan je mij terugvinden op mijn kotje, in mijn geliefde black-beauty car 
en last but not least op een tennisveld! Ja, naast al het drinken en uitgaan blijf 
ik sportief ;) 

Via deze weg wil ik jullie nu al een succesvol, leerrijk en zeker ook plezant       
studentenjaar wensen. Vergeet niet te studeren, maar vergeet je zeker ook niet 
te amuseren. En zowel voor dit eerste als dit tweede is Anabolica een grote 
hulp. Kom eens af, leer mij, de club en andere nieuwe leden kennen, laat je 
trakteren op een aantal pintjes en feest mee tot een kot in de nacht! 

Ik hoop jullie te mogen verwelkomen bij onze club en denk eraan:
Onze trotse kleuren zijn stralend wit en blauw, onze vaten bier staan altijd ijzig 
koud! 

Tot Kofs!
Sofie
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Vice-Praeses
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Hi all,

Ik ben Jens, en ben met zekerheid  het minst 
verstaanbare praesidiumlid en misschien 
zelfs anabolicalid. Ik ben voor het             
tweede jaar op rij jullie vice-praeses, en 
zal dat net als  vorig jaar met glans en 
veel goesting uitvoeren! 

Ik kom uit Oostende, maar blijf graag 
plakken in Gent, in de Overpoort, in t’ 
kof, … en indien er ooit twijfels zouden 
ontstaan naar aanleiding van raar gedrag 
in den uitgang, ik ben hetero. 

In het verleden, middelbaar, heb ik sportief gedrag vertoond maar dat       
probeer ik nu terug wat op te pikken… Ik ben dus altijd wel te vinden om 
wat te zwemmen, lopen, squashen, … 
Verder in mijn vrije tijd kun je mij terugvinden op League Of Legends,         
samen met de helft van Anabolica. Als avondactiviteit naast anabolica DJ 
ik in de Overpoort op vaste basis. Je zult mij sowieso nog te horen krijgen. 
Overdag, naast het LOL spelen, bewerk ik of maak ik muziek of setjes. 
Op enkele avonden in de week ga ik ook kruisboogschieten met onder 
andere uw Temmer en Major. 
Ah ja, studeren doe ik ook nog af en toe eens :p … 
Een bewogen leven dus, vol fun en vrienden, dat er dankzij anabolica       
allemaal voor mij gekomen is. Alles wat een student nodig heeft doorheen 
het jaar, is bij ons te vinden! Dat kan ik je verzekeren . 

Cya soon!
Uw Vice
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Hallo iedereen,

Ik ben Kevin, komend jaar zullen jullie mij        
hoogstwaarschijnlijk leren kennen als Major van 
Anabolica.
Ik ben al geruime tijd actief binnen Anabolica, 
eerst als zedenmeester daarna als Praeses.
Ik ben iemand die graag plezier maakt, dit zal 
ongetwijfeld wel nog duidelijk worden. 
Normaliter ben ik vaak te vinden in ’t Kofschip, 
hoogstwaarschijnlijk met een baco in mijn hand.
Als je al iets weet van studentenverenigingen, of 
niet, zal ik even verduidelijken wat een Major is.
Major is een ondersteunende functie, enkel weggelegd voor pro-seniores 
(maw een praeses uit een van de vorige jaren). 
Ik sta het huidige praesidium dus zoveel mogelijk bij.
Anabolica startte voor mij, ondertussen al, 7 jaar geleden. 
Ik ben begin september begonnen aan mijn opleiding voor treinbestuurder.
Maar niet gevreesd, elk vrij moment zal ik wel voor anabolica bezig zijn. 

Qua sport ben ik “een speciaal geval” gezien ik niet echt iets alledaags doe.
Hetgeen waarover ik hier praat is dan circus. Voornamelijk doek, trapeze en 
chinese mast.
Als je daar meer uitleg over wil dan moet je het mij maar vragen. 
Ik kan ,indien iemand problemen heeft met delen van de opleiding, hierin ook 
helpen.
Mijn vakken waren TTO (technologische opvoeding) en informatica.
Voor de rest wens ik iedereen een heel geslaagd jaar toe, 
hopelijk zien we jullie bij Anabolica of in ‘t Kofschip! 
Want eens je kiest om deel uit te maken van onze Anabolicaanse familie dan 
leer je niet alleen veel over Gent dat je anders niet zou weten, maar je maakt 
vrienden voor de rest van je leven. 
Daarom dat ik ook die vriendenkring omschrijf als familie, want dit worden ze 
wel voor jou!

Vivat, crescat, floreat Anabolica!
Kevin



  Anaboolken 01  

Penningmeester

Secretaris
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Hey allemaal!

Ik ben Lies. Dit jaar ben ik de penningmeester. Dat 
houdt in dat ik vaak geld kom rondhalen, maar wel 
altijd in ruil voor een superleuke activiteit!
Ik ben 21 jaar en ik kom uit Aalst. Ik zit nu in mijn 
tweede jaar in de lerarenopleiding Engels en                        
Nederlands op de Ledeganck. Je kunt me er dus 
vaak vinden in de gangen of in het leercentrum. Je 
mag me ook altijd aanspreken!
Op mijn kot kijk ik vaak naar tv-series (al kijk ik niet naar One Tree Hill 
zoals onze praeses en PR :P en ik lees ook veel. ‘s Avonds zit ik natuurlijk in 
‘t Kofschip, hét café voor al onze activiteiten maar ook op de avonden dat we 
gewoon zin hebben in een feestje! Kom zeker eens kijken en hopelijk tot op 
een van onze activiteiten!

Hoi hoi!

Ik ben Annelies en jullie secretaris dit jaar! Dit wilt       
zeggen dat ik heb boekje heb gemaakt dat je nu aan 
het lezen bent en dat ik verslagen schrijf van onze 
vergaderingen. Het lijkt misschien wel een beetje saai 
maar dat is het niet!
Ik studeer Biochemie & Biotechnologie aan de               
Universiteit van Gent wat wilt zeggen dat ik niet vaak in d e 
Ledeganck te vinden ben, maar ik ga toch zo veel mogelijk mijn best doen 
om mij daar af en toe te laten zien! Ik ben naast Anabolica een moni bij Kazou 
en een beginnende LOL speler. Geloof mij, ik ben niet zo goed dus voor tips 
moet je bij onze Vice en Cantor zijn.
Voor de rest ben ik bezet, kijk ik gigantisch veel series en ga ik Aikido beginnen 
doen dit jaar.
Als je vragen hebt mag je ze gerust stellen! En ik hoop je te zien in ‘t Kof, op 
onze activiteiten,...

Ciao,
Annelies
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Feest

Public Relations
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Hey allemaal!

Ik ben Mathieu, jullie P.R. van dit jaar. Ik ben                           
afkomstig uit Gavere maar ik woon praktisch gezien 
in ’t Kofschip, waar ik meerdere dagen per week te 
vinden ben. Ik ben altijd te vinden voor een goed 
feestje en hou mij verder ook bezig met zwemmen 
en lopen. 
Als P.R. ben ik verantwoordelijk voor de website, de 
posters, het op de hoogte houden van zowel jullie als 
niet-leden van activiteiten, …  
Het is nu mijn tweede jaar binnen Anabolica en ik was vorig jaar dus nog 
schacht! 
Ik zat net voor het begin van vorig schooljaar een pintje te drinken in het            
Kofschip en er werd mij gevraagd of ik mij wou inschrijven in Anabolica. Ik 
dacht toen “Waarom ook niet?!” en heb mij singeschreven. Het gevolg van 
deze beslissing? Een zalig academiejaar vol met toffe activiteiten, geniale 
feestjes en veel nieuwe goede vrienden!

Tot eens in ‘t Kofschip,
Mathieu

Hey, 

ik ben Sophie! Jullie feestje  dit jaar! 
Het is mijn tweede jaar praesidium maar dan 
met een andere functie . Ik ga er niet veel 
woorden aan vuil maken, maar ik hoop dit 
jaar een goede feest te zijn. Ik zal mijn uiterste 
best doen om jullie te laten feesten tot jullie erbij 
neervallen ! 
Voor de rest hoop ik jullie allemaal te zien, mij herken je nog 
steeds aan een wodka-sprite. 

Greetzzz 
Sophietje
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Sport en cultuur

Cantor

10 Ons nieuw praesidium

Gegroet Anabolicanen! 

Voor het tweede jaar op rij mag ik mij deel van het 
praesidium noemen, waarvoor hartelijk dank! Deze 
keer zorg ik met plezier voor voldoende Sport en 
Cultuur, want we kennen allemaal de uitdrukking: 
“Een gezonde geest in een gezond lichaam.” 
Als leerkracht muzikale opvoeding en Frans ligt            
cultuur mij zeer nauw aan het hart; een passie die ik 
graag met jullie zal delen. 
Uiteraard is sport ook van belang, zeker om dat bierbuikje onder controle te 
houden na al die feestjes!
Naast leerkracht ben ik dit jaar ook zelf weer student, ditmaal aan de UGent 
waar ik de opleiding Japanologie start.
Ik kijk alvast enorm uit naar dit nieuwe jaar in deze geweldige studentenclub!
Tot op één van onze activiteiten! 

Hey daar! 

Ik ben Niels, cantor van dit jaar. ‘Wat houdt dit in?’, 
hoor ik je denken. Wel, ik beheer alle liedjes die we 
zingen op een cantus, introduceer nieuwe, zing ze 
voor en zorg dat iedereen ze juist zingt ;) 
Wat moet je nog weten over mij? Ik kan lekkere 
spaghetti carbonara klaarmaken, ik ben bezet, het 
4 kippen, ik ben hoofdmoni bij Kazou, ik doe judo, ik     
teken graag en heb geen oorsmeer :P verder kan je me altijd                                                            
plezieren met een gesprek over Pokemon, manga, LoL, je studies, mijn 
haar dat altijd in de war ligt,… 
Wil je iets gaan drinken? Laat zeker iets weten!
Ziezo, aangename kennismaking! Ik hoop dat we er een zalig jaar van 
maken.

Niels out!
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Zedenmeester

Schachtentemmer
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Ik ben Nico, de schachtentemmer van dit jaar. 
Ik ben iemand die graag lacht en ook mensen          
probeert te kloten (dit om te lachen natuurlijk). Ik 
kijk er naar uit om dit jaar de nieuwe schachten te 
leren kennen en met hun een super jaar tegemoet 
te gaan.
Ik ben meestal te vinden in ons favoriete café ’t         
Kofschip voor een feestje of om gewoon iets op het 
gemak te drinken. Verder studeer ik Informatica op de              
HoGent aan de voskenslaan, maar ik zal ook zo vaak mogelijk eens op 
de ledeganck rondlopen om mijn schachten te bezoeken. 
Je kan me ook altijd alles vragen en ik zal u proberen helpen met een       
probleem.  
Ik kijk al volledig uit naar de doop en naar de nieuwe generatie schachten 
die we hopelijk mogen verwelkomen ;).

Hello,
ik ben enya, de zedenmeester (2014-2015) van                   
Anabolica. ik ben19 jaar jong en afkomstig van het 
mooie Gent!! Ik studeer Bachelor Verpleegkunde aan 
de HoGent, ik ben dan wel geen leerkracht maar ik kan 
wel helpen als jullie een glaasje teveel op hebben ;) .  Je 
zult me dus niet zo veel op de Ledeganck zien rondlopen 
maar op activiteiten zal ik zeker genoeg aanwezig zijn. 
Mijn functie als zedenmeester houdt voornamelijk in dat ik onze           
lieve Praeses zal bijstaan tijdens cantussen om die zo leuk mogelijk te laten             
verlopen. Ik deel strafjes uit als de  commilitones niet luisteren.  
Naast Anabolica en het leuke studeren heb ik ook nog voetbal gespeeld bij 
KAA Gent Ladies. Dat staat nu op een lager pitje maar de kriebels zijn er nog 
altijd. 
Moesten jullie nog vragen hebben mogen jullie die natuurlijk altijd stellen,. Ik 
hoop dat het weer een leuk jaar zal worden vol fun en actie, maar daarvoor 
hebben we jullie hulp nodig! Mijn advies is vaak komen naar activiteiten om 
samen een pint met ons te drinken! Hoe meer zielen hoe meer vreugde!
XoXo 
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Wat staat er nog allemaal op 
ons programma?

Het gerucht doet de ronde dat een studentenvereniging niets anders doet dan 
drinken! Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar... Niet altijd :P 

Met Anabolica staan er altijd supertoffe activiteiten op de kalender en ons      
geliefde praesidium gaat hiervoor een beetje reclame maken. 
Wees vooral niet bang om eens langs te komen en voor diegene die al lid zijn.. 
Ge weet ons te vinden e ;)

Meet and greet (22 sept)
Hee jij! Wie ben jij?
Dat is onze grote vraag! Wij willen jou, ja jou, leren kennen!
Nieuw in Gent? Op zoek naar een vriend(in)? Ben je gewoon een sociaal             
iemand? Onze meet-and-greet avond is daar perfect voor. Kom samen met je 
beste vrienden, je kotgenoten, oma’s en opa’s, misschien zelfs je huisdier,… 
naar ’t Kofschip (Overpoortstraat 96) op 22 september. Onze oude en nieuwe 
leden ontvangen je daar met open armen! Het is de ideale gelegenheid om 
nieuwe mensen te leren kennen en het jaar mooi in te zetten.
Er zal een verrassing en een extra pintje voor jou klaarstaan ;)

Bowling (29 sept)
Gaan bowlen met anabolica is jaar na jaar een vaste waarde en het is een 
eerste leuke kennismaking met de club op vlak van sport en cultuur! Speel je 
beter naar het einde van de avond, ziet de de bal liever de goot dan de kegels  
of ben je blij dat jou eindscore toch twee cijfers bezit? Het is en blijft een spel. 
Mis deze activiteit en de eventuele pintjes erbij zeker niet!
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Openingsfuif (30 sept)

Let us take a selfie! 

Traditioneel gaan we van start met onze openingsfuif. Deze zal dit jaar          
plaatsvinden op 30 september in de Latin Quarter. We hebben gekozen om de 
laatst lopende trend te volgen, namelijk de selfies. 
We gaan er een stevige lap op geven met blue thrills, passoa en strawberry 
daiquiri! Het praesidium zal er alles aan doen, om jullie een onvergetelijke 
openingsfuif te geven. 
Jullie zijn allemaal welkom en hopelijk tot dan! 

Introductiecantus (6 okt)

Heb je nog nooit een cantus bijgewoond? 
Heb je gewoon nog eens zin om naar een super toffe cantus van Anabolica 
te komen? Dan is dit je kans! Het is weer  tijd voor onze introductiecantus, 
de nieuwelingen krijgen dan eens de kans om te proeven van één van de vele 
cantussen die Anabolica gepland heeft. De commilitones krijgen de kans om 
al eens te kijken wat de nieuwe feuten te bieden hebben.
Duid 6 Oktober al maar goed aan in jullie agenda! Het belooft een avond 
vol bier, plezier en toffe liederen te worden dus  leg alvast die motiliums en            
dafalgans maar klaar. 

Het grote drugsspel (13 okt)

Je weet het of je weet het niet, maar de naam Anabolica is                                                                    
afkomstig van ‘Anabole steroïden’. Het is een pepmiddel dat nogal geliefd is 
bij amateursporters. 
Anabolica was oorspronkelijk een studentenclub van de LO-afdeling van         
HoGent. Om deze afkomst te eren, houden we een groot drugsspel op       
maandag 13 oktober. Anabolica is namelijk in het bezit gekomen van heel wat 
flessen drugs en we willen hier uiteraard niet mee betrapt worden. 
Aan jullie om aan de hand van enkele testen te onderzoeken welke drugs al 
dan niet op te sporen zijn. 

Veel succes!

Wat te doen?
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Doop en doopcantus (15 okt)

Er gaan veel verhalen de ronde over hoe erg een doop is bij studentenclubs 
wat vaak afschrikt voor mogelijk nieuwe leden. Toch Is dit bij Anabolica totaal 
niet zo erg. 
Onze doop kan je vergelijken met een dag dat je op de scouts zit waar er aan 
teambuilding wordt gedaan. We willen immer dat de schachten een goed en 
hecht team worden. Je zal natuurlijk wel vuil worden (na 3 douche beurten zal 
alles wel weg zijn) en je zal misschien wat dwaze opdrachten moeten doen 
maar wij kunnen jou natuurlijk nooit verplichten om iets te doen wat je echt niet 
wil, ook wordt onzedelijk gedrag afgestraft. 
Na de doop krijg je een lint waarmee je bij ons kan komen cantussen en              
genieten van het studentenleven. Niet te vergeten: je zal veel nieuwe mensen 
leren kennen en misschien worden de schachten waarmee je tezamen de doop 
hebt mee doorstaan levenslange vrienden die je nooit meer kwijt wilt spelen. 
Dus laat je niet afschrikken door die horrorverhalen maar kom je gewoon        
amuseren om met alle leden van Anabolica een geweldig jaar tegemoet te 
gaan.
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Familyparty (20 okt)

Maandag 20 oktober geven we een  feestje in ons geliefde Kofschip! Dit ter ere 
van onze nieuwe schachtjes en de kersverse meters en peters. Geen betere 
manier om elkaar beter te leren. Laat de schachtjes maar eens goed kennis 
maken met ‘t Kofschip en Maarten.
Jullie praesidium zal voor de nodige sfeer zorgen! Anabolica zal eens tonen 
hoe hecht we zijn, one family! Afkomen is de boodschap! 

Kroegentocht (22 okt)

Ben je nieuw in Gent of al een ervaren student… de kroegentocht is altijd         
excellent! Gedurende een gezellige avond leiden we je rond, naar de cafés 
waar ons studentenleven ontstond. 
Wees niet gevreesd, je leert ons snel kennen terwijl we van het ene naar het 
andere café rennen. Hier een shotje, daar een pint. Uiteraard drink je enkel 
wat je zelf lekker vindt. Op deze avond geldt de spreuk: “Hoe meer zielen hoe 
meer vreugd”, want op stap gaan met een grote groep doet ons hartje altijd 
deugd! Op woensdag 22 oktober gaat dit evenement door. Het wordt een                       
onvergetelijke avond, we gaan ervoor!!
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De sponsors
Ook bij sommige winkels, cafés, restaurants,.. is het voordelig om bij                     
Anabolica te gaan! Hier krijg je soms korting, zijn er af en toe speciale       
acties,... 

L’arbre
L’arbre is een van onze hoofdsponsors. Je vindt er vanalles: tientallen        
verschillende broodjes, panini’s, slaatjes, pasta, zowel warm als koud, 
soep, … + je wordt altijd heel vriendelijk bediend! Via een klantenkaart kan 
je sparen voor een gratis drankje, broodje, soep, pasta,.. 
Als je tijdens de middagpauze zin hebt in een broodje, is l’Arbre the place 
to be!

Bar Italiano 
Zonder twijfel vind je hier het beste Italiaanse ijs in Gent en omstreken! 
Zonder te overdrijven, het is om duimen en vingers bij af te likken. En niet 
alleen ijs… Ook pasta, soep, fruittubes,… behoren tot het assortiment! 
Elke maand organiseert Bar Italiano een speciale actie voor onze                        
studentenclub! Deze wordt aangekondigd op onze facebookpagina, hou 
deze dus zeker in de gaten! 

‘t Kofschip 
Ons stamcafé! Romances zijn hier gestart en geeïndigd, veel zatte              
avonden, iets minder nuchtere avonden, vriendschappen die al jarenlang 
meegaan worden hier alleen maar versterkt en Anabolica leeft hier meer 
dan thuis. ONS Kofschip!
Hier zal ook dit jaar een nieuw stukje geschiedenis geschreven worden, 
waar jij deel van zal uitmaken.
Op maandag: Pintjes aan 1,30
Op dinsdag: Double trouble (sterke drank, 2 voor de prijs van 1)
Op vrijdag: Bottle night (alle flessen sterke drank dubbel)
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Overpoort Bowl
Dit heeft weinig voorstelling nodig. De bowling opent zijn deuren vanaf 10u 
’s ochtends, dus als je tussen de lessen door graag iets gaat drinken is dit 
the place to be. Pooltafels, kicker, bowlen, darts,… Cafésport genoeg hier! 
Je zal ons hier het komende academiejaar meer dan genoeg terugvinden. 
Ook een ideale plaats om je lunch te komen opeten trouwens ;)
En WIST JE DAT er boven in de Bowling een terras is?

Papier & Co
Papier & Co is een copycenter op het Sint-Pietersplein. Bij vertoon van 
jouw Anabolicalidkaart krijg je 10% korting op al jouw aankopen. Begin 
maar al te schrijven aan die lesvoorbereidingen! 

DE Website
Anabolica heeft al een hele tijd een website maar dit jaar is deze volledig 
vernieuwd door onze PR Mathieu! Als je dingen te weten wilt komen over 
de vorige praesidia, het huidige praesidium, het ontstaan van onze club, 
onze bevriende clubs,... moet je er zeker eens een kijkje op nemen.
Als je twijfelt om je te laten dopen en niet echt snapt hoe een ontgroening 
in elkaar zit dan moet je zeker de rubriekjes lezen die hier aan gewijd zijn!
Wees dus zeker niet bang om onze site eens te bezoeken en als er                  
vragen zijn over de toch wel persoonlijke vragen die het praesidium heeft             
beantwoord... Vraag gerust! ;)

Sponsors en Website20
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Cantor Habes
Mijn beste Commilito, Praesiduimlid, schacht, feut, familielid,… In dit                       
rubriekje zal ik, Niels Staelens, Cantor 2014-2015, enkele nummers onder de 
loep nemen. Deze liedjes zijn bekende of minder bekende Cantusnummers, 
die we zeker en vast zullen zingen op de eerstvolgende gelegenheid ;)

Het eerste nummer dat ik aan jullie wil voorstellen, heet :’There’s a Tavern 
in the Town’. Het nummer werd voor het eerst uitgebracht in 1883, waar het 
al als studentenlied werd bestempeld. De oorsprong van het nummer kan                 
echter afstammen van een oud mijnwerkerslied in Groot-Brittannië. Ken je het 
nummer niet? Geen paniek! Het wordt gezongen op de melodie van ‘Hoofd, 
Schouders, Knie en Teen’! De eerste strofe en het refrein staan hieronder, dus 
begin maar alvast te oefenen ;)

There is a tavern in the town,
in the town,
And there my true love sits him down,
sits him down,
And drinks his wine ‘mid laughter free,
And never, never thinks of me.

Refrein:
Fare thee well, for I must leave thee,
Do not let the parting grieve thee,
And remember that the best of friends
must part, must part.
Adieu, adieu, kind friends adieu,
Adieu, adieu
I can no longer stay with you,
stay with you,
I’ll hang my harp
on a weeping willow tree,
And may the world go well with thee.
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Het 2e nummer dat ik aan u wil voorstellen, is één van mijn persoonlijke               
favorieten. ‘The Wild Rover’ zal misschien ergens een belletje doen rinkelen. 
Het is een zéér bekend Iers nummer, al dan niet HET bekendste. 
Het lied vertelt een verhaal over een jonge man die zijn thuisstad had verlaten 
om elders het geluk te vinden. Na vele jaren keert hij terug met het geld dat hij 
verdiende, om zijn ouders terug te zien.
In studentenverenigingen klinkt er hier en daar een welgemeende ‘SEX ON 
THE FLOOR’ tijdens het zingen. Desalniettemin, een prachtig en opzwepende 
meezinger!

1.
I’ve been a wild rover for many’s the year

and I’ve spent all my money on whiskey and beer.
But now I’m returning with gold in great store

and I never will play the wild rover no more

Refrein:
And it’s no, nay, never,  (sex on the floor)

no, nay, never, no more
will I play the wild rover

no, never, no more 

2.
I went into an ale-house I used to frequent

and I told the landlady my money was spent.
I asked her for credit, she answered me nay,
Such “a custom like yours I can have any day

3.
I took from my pocket ten sovereigns bright

and the landlady’s eyes opened wide with delight.
She said I’d have whiskey and wines of the best
and the words that she told me were only in jest.

4.
I’ll go home to my parents, confess what I’ve done,

and I’ll ask them to pardon their prodigal son.
And when they’ve caressed me as oft’ times before

then I never will play the wild rover no more
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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

Zwijnaardse steenweg 83 Gent
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Het interview
Maarten Boucquez is sinds dit jaar de nieuwe peter van Anabolica. Hij heeft 
ons stamcafé ‘t Kofschip overgenomen van onze vorige peter: Antoinne. Sofie 
trok er daarom op uit om hem te onderwerpen aan een reeks moeilijke vragen.

Dag Maarten,
Kan je jezelf even voorstellen voor de toekomstige leden van Anabolica?

Op mijn facebookprofiel vind je heel wat informatie, ga daar eens kijken!   
Neeneen, ik ben 24 jaar en ik heb dus vorig jaar ’t Kofschip overgenomen van 
Antoine. Hij is ook op die leeftijd gestart en misschien kan ik het ook zo lang 
volhouden.

Je bent nu de nieuwe cafébaas van ‘t kofschip, hoe bevalt het je tot       
hiertoe? 

Aarzelt… Goed… Oneliners mogen niet zeker? Het laatste trimester vorig jaar 
was een aangename inloop om ’t kof, de kofclubs en de vaste kofgangers te 
leren kennen. Nu start ik mijn eerste volle jaar met veel enthousiasme.

Je hebt nog een andere zaak, 4 seasons 
in oudenburg. Wat zijn de verschillen 
die je merkt tussen 4 seasons en ‘t kof-
schip?

Euhm… hier verkoop ik jupiler en daar 
primus? Goh ja hier zijn er eigenlijk                     
enkel studenten, dat is dé doelgroep, er is 
maar 1 leeftijdsgroep. In Oudenburg heb ik        
klanten van 16-90 jaar, maar dat is meer 
een dagzaak. Mensen doen daar vaker 
een terrasje. Dat is het grootste verschil 
met het  bruisend nachtleven hier in Gent.



  Anaboolken 01  Interview met Maarten26

Wat is het grappigste/zatste moment dat je al hebt meegemaakt in ‘t kof?
Dat zal toch wel Johan (de buitenwipper) zijn verjaardag geweest zijn. Hij moest 
werken die dag, maar werd door jullie leden vrij zat gevoerd door baco’s en 
kevin shotjes te drinken. Het verhaal zelf moet je maar eens aan Johan zelf of 
Kevin, onze major vragen, maar het was allesinds wel een belevenis.

Wat zijn de toekomstplannen voor ‘t kof?
Het kofschip moet vooral blijven zoals het is. Ahja volgend jaar wil ik wel        
nieuwe WC’s zetten. Ik bedoel, we zijn nu al een aantal weken ’t drukste café 
van de straat.

Wat zijn de dingen die je niet graag ziet gebeuren in ‘t kof?
Heel veel dingen die ik niet ga opnoemen, dus schrijf maar gewoon: binnen 
roken

Je komt van een sfeercafé terecht in de overpoort, bevalt dit je? En     
waarom?
Ik ken ’t kof al 2 jaar, het is hier 5 dagen weekend en in Oudenburg slechts 2. 
Ja het bevalt mij hier wel :p

Wat wens je Anabolica toe?
Euhm, veel nieuwe schachten zodat de groep verder kan blijven groeien. En 
veel dagelijkse kofklanten :p 
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Kleurplaat
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Weet je niet meer wat te doen? Heb je die ene 
prangende vraag?
Ken jij die ene knappe gast/hete meid? 
Wat is de beste manier om chicks te                           
versieren?...
Vraag het aan Maarten! Hij staat voor 
jou klaar om jou belangrijkste vragen te              
beantwoorden met de kennis die enkel een 
barman heeft.
Stuur een mail met je vraag naar:
secretaris@anabolicagent.be 
met als onderwerp: “Help mij Maarten!”

Anoniempje: Dag Maarten, Een tijdje geleden heb ik vanalles uitgestoken 
op een hele zatte avond.. Grotendeels op het podium met een knappe 
kerel, nu ben ik deze ochtend wakkergeworden en ben tot de constatatie 
gekomen dat ik men ondergoed verloren ben. Dit moet dus ergens ten 
velde verloren zijn in ‘t kof. Bij deze zou ik graag willen vragen of er een 
fluo roze string in de lost and found terecht gekomen is?
Goh mannen ik ben hier eigenlijk niet zat genoeg voor zenne. Er hing hier 
vroeger een trombone en die heb ik weggedaan. Ik moet zeggen, daar zat er 
wel een BH in. Een string is natuurlijk met iets minder stof dus misschien zat 
die daar ook wel tussen. En ahja, ook een zwarte ballerina… Misschien is die 
ook van jou?

Onbekend: Dag Maarten, ik ben gisteren in’t Kof beland zoals                                   
gewoonlijk, en ik heb veel te veel bier gedronken. Met die meter bier daar, 
het ging allemaal nogal snel binnen met als gevolg dat ik vandaag met 
een verschrikkelijke hangover zit. Heb je tips hoe ik dit kan vermijden?
Niet drinken zou niet goed zijn voor mijn commerce, maar van sterke drank 
heb je wel minder snel een kater, misschien moet je dat eens proberen. Een 
andere tip, misschien niet zo aangenaam, maar wel heel effectief, is zorgen 
dat je maag leeg is voor je gaat slapen. Je snapt wel wat ik daarmee bedoel 
zeker ?
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wist je dat
... Anabolica elke dag op de Gentse Feesten aanwezig was?
... Nico zout proeft als hij met een denkbeeldig zoutvatje zout op
    zijn tong strooit?
... Maarten (de barman van ‘t Kof) ongeveer even oud is als de gemiddeld
    Anabolicaan?
... Kevin een bomma van ‘t straat heeft geplukt en meegepakt heeft in het
    kof?
... Ze haar eigenlijk nog geamuseerd heeft?
... Dit wel een heel klein beetje vreemd is?
... Een commilitoon op Erasmus is in Estland?
... We haar missen :(
... We love you Tahnee!
... Sommige Anabolicanen verslaafd zijn aan snapchat?
... Je geen minuut zonder nieuwe snap kan zitten?
... Een bidsprinkhaan ondanks zijn grote een kolibrie kan doden?
... Er binnen Anabolica een heavy metal versie bestaat van “Swing Low
    Sweet Chariot”?
... Onze praeses nog graag naar “hallo K3” kijkt?
... We daar eigenlijk stiekem nog allemaal graag naar kijken?
... Dit op VTMKzoom te zien is?
... Om 5 na 5 op de woensdag?
... Onze temmer een speciale saus heeft waar je geen kennis mee wilt 
    maken?
... Dit gene zever is!
... Je dit nooit wilt proberen?
... Je dan als een klein meisje gaat zitten wenen?
... En dan waarschijnlijk ook wat uitgelachen gaat worden? Ooooooo....
... Je als schacht enkel mag roken op cantussen in je ondergoed?
... Er een sauna was op praesidiumweekend?
... De praesidiumleden graag stekken geven op elkaar?
... Iedereen keihard zin heeft in een cantus?
... Sommige mensen gewoon keihard zin hebben?
... Heel wat Anabolicanen op TV te zien zijn?
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De geheime club
Er gaan verhalen de ronde dat er diep gelegen binnen het netwerk van             
Anabolica misschien nog een club zou verborgen zitten. Een interne club die 
geleid word door vijf personen. 
De club heeft de naam BACO wat verwijst naar een drankje dat je in het            
kofschip aan 6,50 euro kunt verkrijgen. Let op want dit drankje is niet de          
gewone Bacardi cola. In plaats van gewone 
Bacardi wordt er Bacardi Oakheart gebruikt. 
Niemand weet precies hoe je in de club kunt           
geraken. Onderzoek naar deze club heeft ook 
nog niet veel opgeleverd. Hierdoor denken vele 
mensen dat je alleen op uitnodiging van de    
leden zelf binnen geraakt. 
Wat onderzoek wel opleverde is dat net als bij 
een gewone club je eerst een jaar een soort 
schacht bent. Alleen heten deze geen schach-
ten maar breezerkes. We zullen misschien wel 
nooit weten wie deze 5 leden zijn of wie deze 
club heeft opgericht maar als je heel veel luistert 
naar de leden van Anabolica en goed rond kijkt in 
het kofschip, wie weet krijg je een kleine glimp te 
zien wie deze leden wel eens kunnen zijn. 
In ieder geval zal het onderzoek door gaan naar de mysterieuze interne club 
van Anabolica. Help jij mee? ;)

De privé detective van Anabolica
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Clublied
Te dik, te zwaar, te traag, ge moet aan sport doen beste vriend!

‘t Is maar azo dat een regent zijn geld verdient!
Vindt ge van uzelf mijn gewicht dat valt niet op?
Pak een glas, vul het en giet het in uwen kop!

ANABOLICA ALCOHOLICA
LAAT DE GLAASJES VULLEN
ANABOLICA ALCOHOLICA
DRINK ZE NU MAAR UIT!

Neuro-, fysio-, biologie, anatomie.
Als je lichaam piept komt ge maar af naar het genie!
Lever naar de maan en een buik van hier tot daar!

Lap dat komt door al dat pinten drinken tijdens ‘t jaar!

ANABOLICA ALCOHOLICA
LAAT DE GLAASJES VULLEN
ANABOLICA ALCOHOLICA
DRINK ZE NU MAAR UIT!

Onze trotse kleuren zijn stralend wit en blauw.
Onze vaten bier staan altijd ijzig kou.
Wij zijn Anabolica, dat is genen brol.

Pak uw pint en drink ze leeg. 1,2,3, schol!!!

ANABOLICA ALCOHOLICA
LAAT DE GLAASJES VULLEN
ANABOLICA ALCOHOLICA
DRINK ZE NU MAAR UIT!
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