II

Uitgave nr. 88 nr.2 6 december 2016 Redacteur Magalie
M.
Bevat publicaties van: Xeno, Lauranne, Cédric, Floere,
Anne-Marie, Anoniempjes, Jonas, Pikkie, Lotte, Aäron en
Magalie

‘t ABeeke

December 2016

III

Wat valt er eigenlijk te
lezen?
De praeses spreekt ......................................................................4
Vriendenboekje .............................................................................6
Wist je dat..? ...............................................................................11
Zoek de zeven verschillen ...........................................................12
Opsporingsbericht .......................................................................14
Foto’s doopclub ...........................................................................15
Ge zijt van den AB als…..............................................................16
Ontgroening ................................................................................19
Sfeerbeelden cocktailavond.........................................................20
Uitspraken van de maand ............................................................22
Een greep uit het leven van Aäron Lieckens ................................22
Bijnamen: een overzicht ..............................................................23
GSF 2K16 ...................................................................................24
Muilgraaf .....................................................................................27
Wrap it up! ...................................................................................28
Kalender ......................................................................................29
Sponsors .....................................................................................30
Clublied .......................................................................................31

‘t ABeeke

December 2016

IV

De praeses spreekt
Beste commilitones,
Het semester zit er weer bijna op. Dit heeft mij toch wel eens tot
nadenken aangezet over het vorige semester. Voor sommigen
onder jullie het zoveelste, voor anderen hun allereerste semester
als AB’er. Het was een wilde rit, maar ik denk dat we er allemaal
toch voornamelijk in vreugde op kunnen terugblikken.
Het academiejaar van start gaan met bijna 35 schachten is voor
elke club veel. Voor ons is dit een record! Toch wel een kneukeltje
voor mijn temmer op dat vlak. Al nam dit ook wat problemen met
zich mee. De eerste club was zo chaotisch en luid, dat mijn cantor
de volgende dag bijna doof was, al was dit misschien mijn
schuld…Gelukkig ging het de clubs daarop stukken beter, en heb
ik mij als senior rot geamuseerd. En ik hoop natuurlijk dat jullie
hetzelfde kunnen zeggen.
Ook andere klassieke activiteiten zoals de alcoholy en de
Overpoortrolling waren een geweldig succes. Nu ik er toch over
begin, nog eens proficiat aan het winnende team van de alcoholy:
Gregory, Yannick, Vincent, Kris & Gitte ; ook wel gekend als de
Spauwer Rangers! Het was een spannende strijd met een
verdiende winnaar.
Naast al dit zwaar gefeest kunnen we over het algemeen gewoon
terugkijken op een fantastisch semester van gezellig samen zijn
met vrienden. Van een rustige clubavond, tot een heel zware
clubavond, de sfeer zat er altijd dik in & dat is natuurlijk het
belangrijkste! Over clubavonden en sfeer gesproken: de foute
clubavond, een toch wel nieuw concept voor den AB, staat volgens
mij nog steeds in ieders geheugen gegrift als geniaal. En hoe kon
dit ook anders, met de geweldige beats van de mysterieuze DJ
Xeno.
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Anyway, er komen nog twee weken aan, nog een handvol
activiteiten en dan zit dit semester er weer op. Maar ik ben er van
overtuigd, dat als jullie even enthousiast zijn in het volgende
semester, dat we ons dan even goed gaan amuseren!
Hopelijk tot snel & voor iedereen veel succes met de examens
gewenst.

Praeses out!
Ut vivat, crescat floreatque
KHSM Antwerpen Boven!
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Vriendenboekje
Naam: Lauranne van den
Muysenbergh- De Hondt
Mijn studie:
Mijn verjaardag: 16 april 1998
Mijn lievelingskleur: Groen
Mijn lievelingseten: Kip met rijst en
curry
Mijn lievelingssport: Voetbal
Mijn favoriete hobby: Chiro
Mijn favoriete tv-programma: Code 37
Wat wil ik later worden als ik groot ben: Politie
Broers of zussen: 2 zussen, Paulien en Anne-Sophie
Met wie zou ik wel eens een dag willen ruilen:
Mijn favoriete muziek: Angus & Julia Stone
Mijn favoriete café in de Overpoort:
Wat wil ik bereiken binnen den AB: Niets speciaals
Mijn favoriete AB-activiteit tot hiertoe: Doopclub
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Naam: Nick Pijpers
Bijnaam: Pikkie
Mijn studie: Bedrijfsmanagement
Mijn verjaardag: 17 september 1997
Mijn lievelingskleur: Blauw
Mijn lievelingseten: Kip!
Mijn lievelingssport: Thaiboks
Mijn favoriete hobby: Mijne lever kapot zuipen
Mijn favoriete tv-programma: Breaking bad,
Suits
Wat wil ik later worden als ik groot ben: Heel rijk
Broers of zussen: 2 broers, Ruben en Chiel
Met wie zou ik wel eens een dag willen ruilen: Niemand duhu, ik
ben fantastisch
Mijn favoriete muziek: Fan van veel, maar High School Musical is
mijn guilty pleasure
Mijn favoriete café in de Overpoort: CB, Pallieter en Delta
Wat wil ik bereiken binnen den AB: Pikkie for praeses!
Mijn favoriete AB-activiteit tot hiertoe: Lastige keuze, maar dan
toch de Alcoholy
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Naam: Cédric Verheyen
Bijnaam: Cé’tje (Cénior)
Mijn studie: Geneeskunde
Mijn verjaardag: 27 augustus 1995
Mijn lievelingskleur: Wit
Mijn lievelingseten: Schnitzel
Mijn lievelingssport: Veldhockey
Mijn favoriete hobby: Lopen
Mijn favoriete tv-programma: South Park
Wat wil ik later worden als ik groot ben:
Huisarts
Broers of zussen: 2 jongere broers
Met wie zou ik wel eens een dag willen ruilen: Niemand, ik ben
perfect
Mijn favoriete muziek: Trance, house en vanalles
Mijn favoriete café in de Overpoort: Latin Quarter, Père Totale
Wat wil ik bereiken binnen den AB: Nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes maken terwijl ik mijn innerlijke Antwerpenaar verder
leer kennen
Mijn favoriete AB-activiteit tot hiertoe: Vrienden- en familieclub
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Naam: Floere Braet
Mijn studie: Grafisch ontwerp
Mijn verjaardag: 4 november 1998
Mijn lievelingskleur: Zwart of
Phtalogroen
Mijn lievelingseten: Alles met tomaat
of chocolade
Mijn lievelingssport: Tennis of
badminton
Mijn favoriete hobby: Uitgaan, foto’s
of filmpjes maken, creatief bezig zijn
Mijn favoriete tv-programma: Game of thrones
Wat wil ik later worden als ik groot ben: 1 meter 90? Nee grapje,
een kunstenares met eigen galerie
Broers of zussen: 1 zus Freke, 3 broers Nelle, Polle en Wies
Met wie zou ik wel eens een dag willen ruilen: Trump of Putin en
dan afstand doen van het presidentschap
Mijn favoriete muziek: Techno, dub, electric soul, hiphop, alles met
een zware bas
Mijn favoriete café in de Overpoort: CB of Decadance
Wat wil ik bereiken binnen den AB: Veel leuke vrienden en
herinneringen maken
Mijn favoriete AB-activiteit tot hiertoe: Cocktailavond
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Naam: Anne-Marie Mollaert
Bijnaam: Molly
Mijn studie:
Communicatiewetenschappen
Mijn verjaardag: 15 februari
1998
Mijn lievelingskleur: Roze
Mijn lievelingseten: Gehaktbrood
met krieken
Mijn lievelingssport: Zwemmen
Mijn favoriete hobby: Terrasjes doen
Mijn favoriete tv-programma: De slimste mens ter wereld
Wat wil ik later worden als ik groot ben: Journaliste of redactrice of
bij tv of krant werken
Broers of zussen: 1 broer Guillaume en 1 zus Caroline
Met wie zou ik wel eens een dag willen ruilen: Met een miljardair
Mijn favoriete muziek: Florence & The Machine
Mijn favoriete café in de Overpoort: CB
Wat wil ik bereiken binnen den AB: Leuke avonden en
herinneringen
Mijn favoriete AB-activiteit tot hiertoe: Come-in of de
stadswandeling
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Wist je dat..?
Vincent wel eens met onze penning gooit?
Yannick V. een pint kan atten op 2.77 seconden?
Xeno wel eens in vuur en vlam staat?
Leendert wel is last heeft van zijn maandstonden?
Margaux & joost geen lint hoeven aan te doen?
Dat Laure wel eens uit nen emmer gered moet worden?
Lauranne zal nooit meer te laat komen anders ziek veel adjes
Yannick zijn cocktail kapot is?
Dat nick pijpers zijn kaasrandje goed van pas komt tijdens ne kaas
en wijnavond?
Als soummie zijn chipolata bovenhaalt, dan weet je hoe laat het is!
2u 35 om precies te zijn.
Dat de zuilen van de Gravensteenfeesten van pmd gemaakt zijn?
Dat Olivier graag anaal verkracht wordt?
Dat Yannick alle landen van België kent?
Dat Yannick wel is met zn ballen in zand zit?
Jonas last heeft van naweeën?
Lauranne in team jenever gaat zitten en een fluovest gaat dragen
tijdens de ontgroening om de familietraditie in stand te houden?
Dat Rome in Italië ligt?
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Zoek de zeven verschillen
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Door Jonas
‘t ABeeke

December 2016

XIV

Opsporingsbericht

Door Jonas en Lotte
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Foto’s doopclub
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Ge zijt van den AB als…
Vroeger was alles beter. Zo horen we het vaak, maar voor
sommige dingen geldt deze melancholische uitspraak echt. Waar
is den tijd dat den AB nog bestond uit leden die geboren zijn in de
vorige eeuw. Den tijd gaat snel, maar als zelfs de Quentin al uit het
zicht is, dan wordt het tijd dat jullie Antwerps brein een kleine
throwback krijgt naar lang vervlogen tijden. Ge zijt van den AB als
ge volgende dingen nog hebt meegemaakt:

-

Het decennium van de Quentin
Dan ook nog weet dat hij tijdens de vrije versjes vaak werd
beledigd
Ge weet wat Katrien met wortels doet
Als ge op’t podiumke van den Deli gedanst hebt
Ge den tijd dat Dorien nog me jongens muilde hebt
meegemaakt
Hanne den douche heeft volgespauwen
Jasper dit kon opkuisen
Jonas de 24 uur van de Canard heeft volgehouden
Ge weet dat de prijs van de olijven sterk omhoog is gegaan
Ge met ne Vervecken gemuild hebt
Ge nog met iemand van de Leuvense studentenclub
gemuild hebt
Den Billy nog me lang haar hebt meegemaakt
Ge van de grond zijt gegaan door onze cheerleader
De schulden van de Sam nog niet vergeten zijt
De Rakke en de Sakke niet uiteen kon houden
Ge nog wiet van den Bart hebt gebruikt
Ge nog weet waar de Rode Pelikaan was
Ge die een kent die toen met de ontgroening int water viel
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-

Ge de liefdesintriges van Natje en Moreno hebt kunnen
volgen
Toen den Billy z’n haar nog lang was
Ge de Marc en den Nathan en de Moreno nog hebt zien
blijten
Ge al is een lustrum hebt meegemaakt
Ge iedereen van de muilgraaf kent
Het zwarte jaar in de geschiedenis van den AB nog hebt
meegemaakt
Weet dat dat het jaar van de Gevers was
Maar ook een enorm leuk schachtenjaar
Ge Jonas zijn fancy witte bril nog mee hebt zitten zoeken
Toen den Mathijs nog lang haar had
Ge het spelleke van de citroen kent
Ge tijdens het stille gedeelte in codexen tekende
Ge Magalie tijdens de cantus hebt zien spauwen
Ge al is nen volle emmer hebt gezien tijdens het waagstuk
De overwinning verzekerd was al de Quentin in uw team
zat
Ge u afvroeg wat de Quentin was
De vrouwen wonnen tijdens de estafetten
Ge Hanne haareigen hebt weten wassen tijdens de
lustrumliederen
Den Billy nog bijna door de bank zakte
Ge de story van de zuigplek van Natje nog kent
Als de Christophe je heeft verleid met zijn dansmoves
Je nog verliefd bent geweest op Annick
De rasechte AB koppels kent
Natje vant padje hebt zien gaan
Toen iedereen de lustrumliederen nog meezong
Je getagd bent in Bart zijn levensgebeurtenis
Ge Sanne nog hebt weten dj’en
De Billy z’n haar nog langer was
Toen de Floris nog bij ons was
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-

Ge in Helines onesie zijt uitgeweest
Ge de muur rond west-vlaanderen elk jaar opnieuw
begonnen bent
Ge door hebt dat er nooit een echte cultuuractiviteit gaat
komen
Weet dat Dorien de sneeuw geel heeft gekleurd
Toen Lotte nog single en ready to mingle was
Toen Joy de straat Geel kleurde
Toen de massacantus nog in Flanders expo was
Toen Elien elk jaar de mannelijke schachtjes gretig
ondervroeg
En teleurgesteld was dat ze telkens jonger werden
De Walter zijn echte naam kent
Ge Dorien haar snowboard nog zijt gaan zoeken
Ge bekogeld zijt geweest met eieren door boeren op de
bus
Toen er nog een kuskeskraam was op de 24 uur van de
canard
Toen je nog piemeltje prik je speelde op Maxim zijn hoofd
Toen de Marcel nog met z’n fiets kwam
Ge de hungergames nog gespeeld hebt
Als ge de Maxim nog kende
Toen Joy bij Abnormalia ging spioneren
Toen Nathan nog dickpicks maakte met Heline haar gsm
Toen Billy z’n haar nog lang was.

WINWINWIN:
wie
vindt
de
mol
in
vorige
stellingen/ervaringen/feiten? Stuur uw antwoord naar onze geliefde
praeses en maak kans op een gratis pintje de volgende clubavond!

Geschreven met hart en ziel door 3 ex leden
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Ontgroening
Na de nadoop mag ik met trots vermelden dat den AB dit jaar
maar liefst 38 schachten heeft. Hopelijk zullen ze zich allemaal
commilitones kunnen noemen op het einde van het jaar. Maar
daarvoor moeten ze eerst nog enkele opdrachten vervullen. Het
praesidium heeft enkele top-opdrachten uitgekozen, ik ben nu al
benieuwd wat het resultaat zal zijn 
In het totaal hebben we ze 36 opdrachten voorgeschoteld die
vooral variëren in aard en moeilijkheid. Vanaf het moment dat ik
deze lijst heb meegedeeld met iedereen, zijn de schachten al vlijtig
in de weer geweest om al enkele opdrachten te vervullen. Tot mijn
groot jolijt kan ik al meedelen dat er al 4 opdrachten van vervuld
zijn. Zo is de stamboom van onze geliefde oprichter Rottiers al
gemaakt, 5 schachten hebben al de Canard Bizar afgesloten, en
naar aanleiding van de Gravensteenfeesten is er ook materiaal
vervoerd geweest door onze schachten en waren ze talrijk
(minstens 10) aanwezig op de feesten zelf.
Maar er zijn nog enkele top-opdrachten waarvan ik niet kan
wachten om het resultaat te zien:
-

Maak een eigen versie van het ‘Julientje’ en laat het
proeven aan het praesidium
Doe een mannequin challenge op de Meir van Antwerpen
met minstens 12 schachten
Doe een mannequin challenge op de Meir van Antwerpen
met minstens 12 schachten
Maak een ‘Running-man’ challenge compilatie, minstens
10 verschillende locaties

En nog veel nadere toppers, ik ben benieuwd wat het zal geven…
Temmer out!!
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Sfeerbeelden cocktailavond
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Uitspraken van de maand
‘Prosit xenior’ –Yannick Soumoy
‘Als ik nen euro kreeg voor elke opmerking over mijn haar, dan
had ik al lang een villa in Brasschaat.’ –Gregory Vandermeiren
'Twee haantjes in een kiekenkot da ga ni e' -Laure van Den Hooff
over trio’s
‘Het leven is als een bus, als je ze mist, heb je spijt.’ –Hendrik
Versmissen
‘Een gat is een gat’ –Jonas Van Peer

Een greep uit het
leven van Aäron
Lieckens
Na het schachtenkonvent zijn er heel wat
ongelukjes gebeurd. Geen fiets bleef
gespaard van Aärons lichaamssappen.
Links = Aäron
Rechts = Nick VD
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Bijnamen: een overzicht
Praesidium:
Xeno: Xenior
Yannick: Jemal
Laure: moneybitch
Magalie: Molivier
Lennert: Dakke
Nick: Nik Nak
Gregory: Greghorny
Aäron: Aärs

Schachten:
Margaux: Margi
Nick: Pikkie
Stijn: Kabongo
Alexander: sexy lexy
Lien: kleine
Kato: kathoe
Joke: Djoke
Merel: gingie
Leendert: 5
Lauranne: muys
Silke: sul
Emy: snels
Sien: De Franck
Jana: Jantje
Floere: Flor
Anne-Marie: Mollie

Joost: De Bieke
Olivier: Oli
Enya: zenya
Charlotte: Charel
Lieze: Lizzy
Paulien: keybus
Vincent: David
Elise: Els
Amber: Gorf
Yosta: yosti
Min: Minja
Sam: Sakke
Jitske: Jits
Cédric: Cé(‘tje)
Joachim: vlonderz
Arno: Arni

Door Pikkie
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GSF 2K16
16 november 2016, omstreeks 14u op het Sint-Veerleplein begon
de spanning zich al op te bouwen. Honderden studenten waren al
een jaar aan het wachten om het Gravensteen opnieuw te
bezetten. AB was uiteraard weer in thema. Dit jaar was het thema
‘Grieken en Romeinen’. We verzamelden met enkele andere
verenigingen tot het signaal kwam dat we aan de bezetting
mochten beginnen. We konden de Rodenbach al van ver ruiken.
Best. Day. Ever.
Na enkele speeches van SS’ers en liedjes van de fanfare, vertrok
de stoet richting het Sint-Pietersplein. Onder begeleiding van de
fanfare trokken alle studenten heel centrum Gent door, tot grote
verbazing van toeristen, bewoners en eigenlijk gewoon iedereen
die niet wist wat er gaande was. Onze wagen stond klaar om mee
in de stoet te gaan. Dit keer hadden we tot in de perfectie een
Griekse tempel gebouwd, met onze geliefde senior Xeno erop, die
druiven gevoerd kreeg van een lieftallige schacht. Monden vielen
open van verbazing toen buitenstaanders onze tempel voorbij
zagen rijden. Het was net echt.
Eens aangekomen op het Sint-Pietersplein, was er teleurstelling bij
Jonas en nog enkele anderen. Door onze gierige penning (love
you Laure) werden er dit jaar geen frieten gehaald op de kosten
van den AB. Maar toen de maagjes (op eigen kosten weliswaar)
gevuld waren door alle lekkernijen die de Overpoort te bieden
heeft, was het tijd voor het avondfeest. Plastic potten werden
uitgedeeld, klaar om het heerlijke rode gerstenat te ontvangen.
Een
echte
hoogdag
was
dit
voor
de
rasechte
Rodenbachliefhebber. Potten klonken en bier vloeide rijkelijk. Maar
dan was het nog tijd voor de estafettes.
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4 AB’ers waagden een kansje. Xeno, Leendert, Yannick en Jorden
dronken alsof hun leven ervan af hing, maar verloren onverwacht
op een milliseconde van Dio.
Na het avondfeest zakte AB nog af naar de Canard Bizar, waar ze
nog meer gerstenat in hun dorstige kelen goten. Vanaf nu kunnen
we dus massaal uitkijken naar de Gravensteenfeesten 2017!
Graag willen wij nog iedereen bedanken die mee heeft geholpen
aan het bouwen van onze wagen en natuurlijk voor de fantastische
dag.
Geschreven door Magalie
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Wrap it up!
Op 8 december organiseren onze schachten voor het eerst een
eetfestijn in de Therminal. Ze voorzien heerlijke wraps met kip of
met rijst, telkens voorzien van sla, komkommer, tomaat, maïs en
paprika. Bovendien heeft u de keuze tussen cocktail- of
knoflooksaus. Snel reserveren is dus de boodschap! Reserveren
kan via het e-mailadres wrapitupab@gmail.com.
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Kalender
8 december: Schachteneetfestijn @ Therminal
14 december: Massacantus
21 februari: De strafste quiz van Gent!
1 maart: Themaclub
8 maart: Waagstuk
9 maart: 24 uur van de Canard
17-19 maart: AB-Weekend
23 maart: Wisselclub
28 maart: Streekbierenavond
2 mei: Voorstelling ontgroeningsopdrachten
3 mei: Ontgroeningswandeling + kiesclub
10 mei: Zwanenzang
17 mei: Filmavond
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Sponsors

‘t ABeeke

December 2016

XXXI

Clublied
Wij zijn de mannen van Antwerpen Boven,
door heel de Gentse stee om hun jolijt bekend.
Aan d’Universiteit ons af te sloven,
zijn wij sinjoorse zonnekloppers ni gewend.
Maar ‘s avonds laat zijn wij in form om te gaan rollen,
dan klinkt ons lied en schuimt ons bier in elk café!
Na iedere lege pint komt weer een volle!
Die drinken wij tesaam op het heil van de AB!
Wij zingen om ter meest Antwerpen Boven
En in het salamanderen zijn wij wel thuis
We flirten als perfekte filosofen.
En kussen maagdekens al is 't voor hen niet pluis.
Doch komt de vader om zijn dochter bij ons grollen,
Of horen wij ne flik die zegt M'chieu allez;
We schenken die kadees de pinte volle;
Ze drinken allemaal op 't heil van den AB
Sta op, o mannen van Antwerpen Boven
En zweert Sinjoor te blijven in de Stroppenstee.
Bourgeois, dat zijn we niet, we staan daarboven
We zijn student, en dit alleen telt voor ons mee.
We blijven trouw en immer broederlijk verbonden
En staan ons man voor alles met leus: "Recht door zee"
Komt eens de tijd dat w'allen gaan ontbonden,
Dan scheidt eenieder van ons 'k was van den AB.
En als we later als gebaarde knullen,
terug gaan reizen naar die goei Gentse Stee
De pinten eerst geledigd weer zien vullen,
gaat al ons denken weer terug naar den AB.
O lang voorbije vreugdevolle studiejaren,
gepeezuigd hebben en het nu worden valt nie mee,
als wij vernamen wie die mannen waren,
drinkt allen nen tournee op het heil van den AB
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