
 

 

 

  

Het 

Asterixke 
 

 

 



 
 

Voorwoord 

Beste fixers en liefste praesidium, 

Wij, schachten, presenteren vol trots ‘Het Asterixke’. 

Het is een samenvatting geworden van verschillende 

hoogtepunten van ons schachtenjaar. 

Nu we op het punt staan ontgroend te worden (of dat hopen 

we toch) en dan volwaardig lid zullen zijn van Ideefix, is het 

fijn om nog eens terug te denken aan onze eerste momenten 

samen, de zatte momenten en nog zoveel meer. 

Graag wil ik ook alle schachten bedanken die meegewerkt 

hebben aan dit Asterixke. ’t Was plezant! 

Melissa Manderick, Annabel Dewilde, Marco 

Vandewalle, Louise Debal, Jari Salembier, Thalita 

Temmermans, Charlotte Schroër,Jeroen Cool,Sven Gins 

en Katinka De Mol 

 

P.S. Helaas zijn niet alle clubavonden en activiteiten in ons 

Asterixke geraakt. Zo denk ik aan : Pimps and Hoes, 

Cavacocktailavond, Kerstfeestje, Anciencantus,… 

Sorry, ’t was niet onze bedoeling. 

  



 
 

Moulin Rouge 
Cocktailparty 

Voulez vous couchez avec moi ? Hitsige lijven gehuld in rode 

satijn, zwarte pluimen, glitter and glamour maar vooral niet te 

vergeten mierzoete cocktails en fantastische fixers. Een 

summiere samenvatting van een fantastische avond. Het 

begon allemaal heel onschuldig, net zoals alle 

verkleedfeestjes van ideefix by the way, met 1 glaasje voor de 

gezelligheid. Maar de wulpse kostumering en zwoele 

atmosfeer zorgde ervoor dat de cocktails al snel uitverkocht 

waren. Dan maar jenever dacht het presidium because the 

show must go on. En de show ging zeker door, tot in de 

vroege uurtjes. Het werd een fantastische avond zoals er 

hopelijk nog vele 

zullen volgen bij 

Ideefix! 

Annabe 

  



 
 

Halloween 

Halfweg het eerste semester is er traditioneel een periode 

waarbij de dagen korter worden en de nachten langer. Dit was 

het sein om het miezerig herfstweer om te zetten in een 

spetterend feest in ’t Kofschip. Men een grote delegatie 

griezelende Ideefixers was dit natuurlijk geen enkel probleem 

en werden alle dagmensen al vlug verjaagd voor het veel 

leukere nachtvolk. Vampieren, heksen, tovenaars, poesjes en 

zelf een pink panther verzorgden de sfeer. De sfeer van de 

doop was nog lang niet vergaan en er werd dan ook gefeest 

tot in de vroege uurtjes totdat de eerste zonneschijn van de 

dag alle nachtmensen terug hun donker kot injaagde om in de 

namiddag een geweldige kater(dit heeft niets met de eerder 

vermelde poesjes te maken) te laten verwerken. Eventjes was 

er een gevoel van spijt tot de zalige herinneringen van de 

avond terug de bovenhand namen, en jawel, tegen dan was 

het alweer tijd om ons opnieuw op te maken voor een 

volgende geweldige nacht. 

Marco 

 

  



 
 

Openingscantus 

7 oktober 2013… Het was tijd voor de eerste cantus van het 

academiejaar. Voor sommigen onder de feuten was dit een 

compleet nieuwe ervaring, anderen hadden al meer 

cantuservaring. Gelukkig was Lisa er om ons alles te leren. Na 

een stuntelig Io Vivat, waren we vertrokken. Ik herinner zelf 

niet zoveel meer van die cantus( en ik denk dat die pintjes 

daar voor iets tussen zaten). Wat ik er wel nog van weet is het 

strafje ‘Schapen neuken’: het werd zelfs een trio met Marco 

en Sven. Ook werd die avond de M&M-regel ingevoerd, voor 

mensen die niet van elkaar kunnen blijven ( maar da is 

moeilijk ze na al die pintjes! :o )  

Het was niet mijn eerste cantus bij Ideefix en het was ook 

mijn laaste niet, maar voor mij was deze cantus tot nu toe wel 

de leukste ;) . 

Melissa 



 
 

Ideefix verovert 
Bobbejaanland 

Heel vroeg in de ochtend, enkele dagen voor het nieuw 

academiejaar van start ging, ging mijn wekker af. Joepie, we 

gaan naar Bobbejaanland vandaag! Snel in de douche, tandjes 

poetsen en sandwichekes smeren en ‘k was klaar om te 

vertrekken. Samen met Tania en Pieter-Jan nam ik de trein. 

Ondanks het vroege uur, hadden we toch al last van 

marginalen op de trein die wel zeer geïnteresseerd waren in 

het avondmaal van de conductrice.  

Eens aangekomen aan het station, stond Taxi Wilm al op ons 

te wachten. De hele bende kwam samen aan de ingang van 

het pretpark.  

Ideefixgewijs zijn we er natuurlijk direct ingevlogen. Eerst 

halte: De Typhoon. Ik heb geen idee wie er toen naast mij zat, 

maar ik denk dat die persoon na de rit toch even last heeft 

gehad van zijn gehoor. 

Andere hoogtepunten waren onder andere de splash (Grrr 

Wim, stommerik!), de home on the range die werd gezongen 

op een ronddraaiende attractie (geen idee hoe ze heet) en 

Tania die plots tussen mijn benen zat ;). 

Moe maar voldaan keerden we terug naar Gent, tot de 

volgende. 

Melissa 



 
 

Nadoop 

Op 19 februari was het 

nadoop van Ideefix in het 

zaaltje achterin de Cuba 

Libre. In totaal waren er 9 

feuten die zich aan 

‘Temmer Lisa’ wouden 

onderwerpen om zo 

omgedoopt te kunnen 

worden tot schacht. 

Uiteraard waren hier een 

aantal opdrachten aan 

verbonden: 40 sms’en, een 

auto wassen, clublied 

vanbuiten leren, … Easy 

job voor de schachten to 

be dachten we. Toen 

kwam de echte doop 

eraan. 

Een voor een werden we 

geblinddoekt binnengeleid 

door onze Temmer. 

Eenmaal binnen werd er 

gezegd dat ik op m’n 

knieën moest gaan zitten. 

Ik voelde het al aankomen 

en Joris bevestigde mijn 

vermoeden: “Pijpen slet!”  

Een lookworst, een 

schachtenpapke en een ad 

fundum later was het 

‘vuile’ gedeelte van de 

doop voorbij.  

Voor enkelen die te laat 

waren, waaronder mezelf, 

waren nog opdrachten 

opzij gelegd. Wij (Jonas, 

Brecht en Thalita) moesten 

een zak zout chips uit de 

Delhaize verkopen en 

zoveel mogelijk ophalen. 

Uiteindelijk hadden wij 

11,71 euro, een lolly en 

een kortingsbon voor een 

sushi bar. 

Eenmaal terug was het tijd 

voor het officiële gedeelte. 

Alle feuten moesten met 

hun meter/peter naast 

zich op de grond gaan 

zitten met een hand op het 

schild. Na het uitspreken 

van de eed, de letterlijke 



 
 

doop met bier en het 

drinken van een pintje met 

manieren, werden de 

linten overhandigd. We 

waren allen nu officieel 

schacht van Ideefix. Dit 

hebben wij natuurlijk 

gevierd met een zalige 

cantus tot in de vroege 

uurtjes! 

Thalita 

  



Lasershooten 

Donderdag 13 maart 2014… Het was er donker, zeer donker! 

Door al de luide muziek die er aanwezig was kon je niemand 

horen lopen. En dan plots *PANG*, je buik kleurde rood… 

Voor welgeteld 8 seconden was je dood, mors dood! Je kon 

niets meer doen.(behalve dan gewoon rondlopen naar een 

andere plaats en wachten tot je weer levend werd…) 

Het was een hele belevenis. Voor diegenen die het nog nooit 

gedaan hadden, maar ook voor de ervaren shooters onder 

ons. We waren niet met zoveel, maar de sfeer was er alleszins 

wel! Nog een paar lekkere pintjes drinken en de avond zat er 

ook weer op… 

Louise  

 

 

 

 

 

  



 
 

Acafixcantus 

Knuffels, foute liedjes en nog foutere dansjes, dat herinner ik 

me bovenal van deze toch wel vrij epische gebeurtenis. 

Toegegeven, die Acanthanen houden er enkele vreemde 

gewoontes op na. De manier waarop de schachten de 

codexpagina af moesten roepen, bijvoorbeeld; vanwaar 

haalden ze het toch? Maar hemeltje, deze cantus was nooit 

zo’n feest geweest zonder hun jolige bijdrage. Van het 

typische Io Vivat tot de collectieve Macarena, tot de laatste 

noot van het stille gedeelte aan toe, niet één seconde van 

verveling. Schachten, commilitones, zedens, temmers, 

cantores en vooral: praeses, bedankt. Prachtig teamwerk. Een 

verbroedering om nooit te vergeten! 

Sven 

  



 
 

Brouwerijbezoek 

Op 5 februari ging een delegatie van Ideefix het in Gent 

gebrouwen Gruut gaan inspecteren. Het unieke aan dit bier 

werd ons al snel verteld. Gruut wordt blijkbaar gebrouwen 

met een uit de middeleeuwen afstammend kruidenmengsel in 

de plaats van met hop. Dit hebben we met z'n allen kunnen 

proeven in de Gruut amber, Gruut wit Gruut bruin en in de 

door Wendel gewonnen Gruut Inferno. Hoezo gewonnen? Er 

was een kleine wedstrijd: wie wist wat er zo speciaal was aan 

het glas van Gruut en het Gruut bierkaartje. (SPOILER)Wendel 

was één van de eerste die zag dat wanneer je in het spiegeltje 

kijkt je een blote vrouw met een palmboom kan zien op het 

bierkaartje. Het bezoek was leuk en leerrijk. Om af te sluiten 

een kleine vervormde quote van Julius Caesar: Ik kwam, ik 

dronk, ik ging tevreden weg. 

Jari 

  



 
 

Massacantus 

Tot ver buiten Gent waren er liederen te horen. De bron van 

deze liederen waren vele studenten in de Flanders expo van 

Gent. Wat deden ze daar? Het was de 21ste (XXI) 

massacantus! Van heinde en verre kwamen de studenten en 

hun clubs om hun stembanden te smeren met vaten 

Rodenbach en luidkeels ,al dan niet toonvast, mee te zingen 

met de fanfare. De 67 aanwezige clubs hebben samen 8.000 

liter Rodenbach meester gemaakt. De opvolging van de 

bierkoningen van vorige jaren werd weer verzekerd. En onze 

eigen Pieter-Jan Baert deed ook een poging naar de troon. 

Het was een schitterende prestatie maar net niet genoeg om 

op de troon te raken. Een unieke sfeer, en ook een biergeur, 

vulde de zaal tot in de vroege troebele uurtjes. Nu nog een 

jaartje wachten en de Ideefix vlag siert de Flanders expo 

wederom maar dan met de 22ste (XXII) massacantus. 

Jari 

 

 

 

  



 
 

Gravensteenfeesten 

Iedereen kent het verhaal wel… 

Gent, november 1949. Wat een ludieke actie moest worden, 

is uitgegroeid tot de grootste studentengrap allertijden! En 

met veel respect en Rodenbach herdenken we dit gebeuren. 

Het begon met een maaltijd in het Gravensteen zelf, met 

daarna een optocht door de straten van Gent. Dit alles 

eindigde op het Sint-Pietersplein waar er nog veel gedronken 

werd! Na goed gevierd te hebben ging het feest verder in ons 

geliefde Kofschip! Wat voor de meesten geldt over deze 

avond is: “what happened during the gravensteenfeesten, 

stays at the gravensteenfeesten!” 

Louise 



 
 

Doop 

Hoe ging het er echt aan toe? 

Een verslag geschreven door de ogen van Charlotte. 

Deel 1: Die lekkere cupcakes! 

Het was een prachtige oktoberavond. De zon scheen, het 

regende niet, vrij warm voor de tijd van het jaar, kortom het 

kon niet mislukken.  

Daar zaten we dan met een 20-tal, op de stoep voor ’t 

Kofschip. Sommigen onder ons waren hun laatste sigaretje 

aan het roken, anderen waren gewoon te laat. Eerst kregen 

we zo mooie kleurtjes op ons wang gesmeerd: Dat blauw en 

dat grijs! Hanne onze cantor maakte zelf tijd op een 

doopliedje te maken (lyrics zie Louise Debal). Dat bleef, echt 

waar, heel de avond hangen. Na wat clubliedgezang, 

doopliedgezang, … vertrokken we naar het citadelpark. 

Eigenlijk was dat voor iedereen in olifantenpas. Ik dacht toen: 

“yes, ik moet maar wat dingen naar daar dragen.” Te vroeg 

gejuicht want dat woog veel.  

In het citadelpark werd het tijd om ons echt lekker te maken 

*cupcakeliefde!*. Ik denk zelf moesten we in de oven 

gestoken waren, dat we nog nooit zo lekker zouden geroken 

hebben. Nadien was het spelletjestijd. Dit vond ik wel een 

leuk moment omdat we een eerste band konden maken met 

de medefeuten en je kreeg het er lekker warm van!  

Na het zeil opkuisen, wat eiers dat er op de feuten in een grot 



 
 

gegooid werd en weer da zeil opkuisen,… Blablabla… mochten 

we douchen.  

Ik vertrok naar Annabel haar kot om me te douchen. Mehdi 

sprak onderweg iedereen aan voor een knuffel – Altijd grappig 

hoe mensen dan kijken - . 

Deel 2: Hondenstokjes? 

MMmmmmmmm, lekkere hotdogs… Toch nog een laagsken 

aanleggen voor de cantus begon.  

Eerst en vooral moest Joris zijn plastieksken gepijpt worden. 

Uhhhh prettig is anders,… 

Nadien was het schachtenpaptijd. Die textuur mmmmm…. Ik 

zou niet meer ervan willen. De cantus zelf was echt de max… 

Behalve dat ik zelf nog altijd niet snap wanneer er wel of 

wanneer er niets gezegd mag worden.. Al die hondenstokjes 

dat ik daarvoor kreeg, en ik ben niet de enige die er zoveel 

gekregen heeft. Maar het meest emotionele moment was het 

officieel gedeelte: we werden echt schachten! Na wat ad 

pistums, veel van Lisa moeten drinken,… werden sommigen 

onder ons echt moe en waarschijnlijk ook zat. Ik had geluk 

want Evelien was mijn bob en ik mocht er ook crashen (beter 

dan mijn auto te crashen).Ik zou eigenlijk wel over dit 

gedeelte een langer verslag kunnen geschreven hebben maar 

ik herinner er mij niet genoeg meer van… 

Dankwoord 

Eerst en vooral wil ik den Ideefix bedanken voor dezen vette 

avond en dan ook vooral Lisa om zoveel geduld te hebben op 

de cantus. 

Daarnaast dank ik Annabel omdat ik bij haar mocht douchen. 

Ook dank ik Evelien om bob te zijn en dat ik bij haar mocht 



 
 

crashen. 

Last but not least: Joey omdat hij sowieso een zalige peter ga 

zijn. 

Charlotte 

 

 

 

  



 
 

Nadoopcantus 

Woensdag 19/02 was het dan zover: de nadoopcantus. Er 

stond een avond vol bier, gezang (de ene al wat valser dan de 

andere) en allerlei andere gebeurtenissen op ons te wachten.  

Vooraleer we daaraan begonnen hadden we enkele 

opdrachten uit te voeren. Smsjes verzamelen, originele 

voorwerpen gaan zoeken in de Overpoort, een auto wassen 

en het belangrijkste: het clublied vanbuiten leren. Nog ‘nen 

fong leggen’ en we konden eraan beginnen.  

Met een aantal buiten wachten, één voor één geblinddoekt 

naar binnen geleid waar we een ‘intiem moment’ beleefden 

en een schachtenpapje voorgeschoteld kregen. 

Na het hele gebeuren werd het Io Vivat gescandeerd door de 

zaal en begon de cantus nu echt. Bierschachten werden 

aangeduid en naarmate de tijd verliep, ging dit voor 

sommigen met vallen en opstaan. Straffen en beloningen in 

ontvangst nemen, missen met de pagina’s, een déjà vu gevoel 

voor de Praeses en dan kwam een ander groot moment, het 

in ontvangst nemen van het schachtenlintje.  

Op onze ene knie, hand aan het schild andere op het hart en 

de officiële woorden herhalen en het lint krijgen door uw 

gekozen peter of meter, felicitaties in ontvangst nemen en 

terug uit volle borst zingen tot in de vroege uurtjes. 

Jeroen 



 
 

Schachtenclubavond 

Op 2 april was het schachtenclubavond van Ideefix in het 

Kofschip. Een clubavond georganiseerd door de schachten, 

met als thema: One night in Vegas. Onder leiding van Melissa 

kwam de clubavond tot stand, met wat begeleiding van onze 

geliefde Temmer weliswaar. 

Het Kof werd gevuld door Ideefixleden en de sfeer zat er goed 

in. Er hingen versieringen, er was goede muziek en er was een 

weddingchapel ingericht in het zaaltje achterin. Het werd een 

avond om nooit te vergeten: veel drank, circle of death-games 

en dronken huwelijken.  

Meerdere koppels werden getrouwd door Joris en Marco, 

onze priesters van dienst. Maar voor de ‘liefde-voor-een-

avond’ werd voltrokken, werden de vrouwen omgetoverd tot 

een bruid met een sluier en de mannen tot een bruidegom 

door middel van een das. Zelfs voor de getuigen waren er 

gadgets voorzien. De koppels konden voor een schappelijke 

prijs een ring kopen, waarmee hun liefde werd bezegeld tot in 

de eeuwigheid (voor sommigen toch :P). 

De huwelijken werden gevierd met bier en vooral veel plezier.  

And always remember: “What happens in Vegas, stays in 

Vegas!” 

Thalita 



 
 

Ideefix: the weekend 

Over het Ideefix-weekend zou ik boeken kunnen schrijven. 

Maar omdat ik zoveel tijd niet heb, hou ik het bij de 

hoogtepunten van het weekend. 

- Tania, Kim, Charlotte, Kevin, Lisa, Nikita en ik waren er veel 

te vroeg. 

- Iedere auto die passeerde: Kijk, Wendel is daar. 

-Heel veel boodschappen (lees: bakken bier) uitgeladen. 

- Pintjes drinken 

-Uitpakken 

- Pintjes drinken 

- Jummie! Macaroni met kaassaus en hesp! 

- Afwassen  

- Weerwolven onder leiding van Brutus 

- Ik naar m’n bed (beneden animal party met een grote 

delegatie aan konijnen uit den Action) 

- Eens in mijn bed: er was er één wreed aan het snurken! 

-De eerste ochtend: Ei’kes! 

-Allen tegen het praesidium (Allen heeft gewonnen) 

- Joris is fan van Marco in wieleroutfit 

- Ik kan niet in Jan zijn broeken 

-Jan heeft nu geen beenhaar meer 

-Nikita had koud, van verf krijg je niet erg warm 

-WAP! (Worst met Appelmoes en Patatten) 

- Druuugs, Druuugs! 

- Nické, ik en stompje in een erotische fotoshoot 

-Plots had iemand een waterpistool mee 



 
 

-Rein, Eduardo en ik hebben een grote mond 

-Team Cart Hell had een bewegende mascotte gemaakt 

- Mijn team heeft niet gewonnen  

-Soep met pistolets 

-Tijd voor de activiteit van ’t weekend: (wissel)cantus 

- Zatte penning 

- Praesidium drinkt 10l bier met een rietje 

-Aftercantuskampvuur. 

- Charlotte heeft ruzie met haar slaapzak en besluit om 

gewoon bij mij in bed te kruipen 

-7u30: Melissa wakker, nog beetje zat 

- Amaai al die frisse gezichtjes op zondagochtend! 

- Er werd druk gekaterd. 

-Gelukkig was Arvid er tegen de middag met Croque’s en 

gebakken patatjes! 

-Terug inpakken 

- Hup! Op naar paasmarkt in Oudenaarde! 

- Oei, paasmarkt in Oudenaarde is pas volgende week. 

- Aahn, toch paasmarkt maar in Eine 

- Ideefix neemt kermisattractie over. 

-Na een lang weekend neemt iedereen afscheid van elkaar. 

Melissa 

 

 



 
 

Assholo Mio 

Woensdag 23 april was het 

weer de jaarlijkse hoogdag 

voor de 

Spaghettiliefhebber onder 

ons. Eindelijk was het weer 

Assholo Mio, het 

spaghettifestijn van Ideefix. 

Arvid, Annelies en Jan 

waren het keukenteam van 

dienst terwijl Joris instond 

voor de organisatie van de 

zaal. 

Na het vele 

voorbereidingswerk was 

Ideefix klaar om al die hongerige zielen te ontvangen in ’t 

Kofschip. 

Er werd gesmikkeld en gesmuld van de heerlijke spaghetti, 

ook voor vegetariërs was er heerlijke saus voorzien. 

Jong en oud kwamen van heinde en verre voor deze speciale 

gelegenheid. 

Toen alle mensen naar huis waren, trakteerde Arvid met een 

pintje om daarna in de opkuis te vliegen. 

Melissa 

  



 
 

Afscheidsfeest 

Het was op een woensdagavond. 

Alleen de meiden mochten binnen, 

De jongens mochten maar om 23u30 binnen. 

Er was die avond ook nog een ander feestje aan de gang, 

Afscheidsfeestje Antoine in ‘tkofschip , 

Vanaf 19 uur begon het feestje al van ladies night, 

Er waren 2 soorten cocktails aan een spotprijs, 

The hulk en blowjob, 

Het was een fijne avond veel gelache en gedaan, 

Veel meiden praat en meidenplezier. 

En het laaste voor het beste de stripper. 

Katinka 

 

 

 

 

 



 
 

Muurklimmen 

We waren die avond met een stuk of 6a7.   

         In de klimzaal zijn er klimroutes 

uitgezet met gekleurde grepen die het te volgen klimparcours 

aangeven. Elke kleur staat bovendien voor een bepaalde 

moeilijkheidsgraad. Zo kan elke klimmer gemakkelijk op eigen 

niveau werken. Klimzaal Bleau biedt voor elk wat wils. Zowel 

beginner, gevorderde als expert vinden er voldoende 

uitdagingen.   

het klimmen was zonder touw daarom is  De hoogte is dus 

beperkt, en de veiligheid blijft steeds gegarandeerd door een 

goede valmat . 

Katinka 




