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Senior, proseniores, commilitones en medeschachten, 
Ik denk dat ik voor alle schachten mag spreken wanneer ik 
zeg dat we een zalig jaar achter de rug hebben. 
We leerden nieuwe mensen kennen, bouwden nieuwe 
vriendschappen op en vooral, we maakten plezier.

Voor mezelf kwam Ideefix onverwacht in mijn leven. Ik 
werd meegevraagd en ik verloor meteen mijn hart aan 
onze club! Ik besliste uiteindelijk de nadoop mee te doen 
en ik had geen betere keuze kunnen maken!
In dit Asterixke gaan we terug in de tijd en maken we een 
samenvatting van het afgelopen jaar. 
Ut vivat, crescat et floreat, Ideefix!

Kimberly 

Voorwoord van een schacht
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Het was eind oktober, en ik zal eerlijk zijn. Ik had zelf geen  
idee wat er allemaal zou gebeuren. De meesten onder ons 
hadden zich al eerder laten dopen bij een 
studentenclub maar voor sommige mensen, zoals ik was 
dit de eerste keer. Meteen kregen we dat prachtige blauw 
en grijs op ons gezicht en werden we vastgebonden met 
een voet aan een andere feut. En zo mochten we per twee 
op een rij naar het citadelpark gaan, onderweg zongen 
we ook regelmatig het feutenlied en zoals het thema zegt 
zongen en dansten we ook de kabouterdans. 

Daar toegekomen begon het pas echt een avond vol 
opdrachten en taartjes. Want met al de bloem, olie, 
slagroom, enz die over ons heen werd gegoten waren we 
toch wel echte taartjes geworden. Nog een geluk dat ik me 
die avond bij Daan kon douchen. Want ook al vond ik de 
volgende dag nog bloem in mijn oren het was al veel beter. 
Dan begon de doopcantus. 

Een avond vol gezang en met veel bier. Maar natuurlijk 
ook met opdrachten, zo mochten we zuigen aan Joey 
zijn worst, ik ken zelf wel prettigere dingen. Gevolgd door 
het drinken van die heerlijke Schachtenpap. De geur, de 
textuur het hangt nog steeds in mijn neus. Ook kregen we 

Doop
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allemaal een eigen opdracht om alleen of per twee te doen. 

Zo moesten mensen ondergoed verzamelen in alle kleuren 
van de regenboog, of bepaalde voorwerpen 
verzamelen. Veel weet ik er niet meer van maar ik herinner 
me wel dat er een strandbal tussen zat. 

Zelf moest ik mensen van elke cupmaat verzamelen die 
hun bh kwamen tonen, met inhoud waren bonuspunten 
natuurlijk. Uiteindelijk ging het dan over naar het officieel 
gedeelte, we werden schachten. Iedereen op zijn/haar 
knieën met een hand op het schild van zijn of haar meter 
of peter. En dan begon het, en na al dat bier was dat 
latijn voor de ene al wat moeilijker dan voor de andere. 
Uiteindelijk waren we allemaal schachten en kon het jaar 
voor ons helemaal beginnen. 

Gerbren
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Naar jaarlijkse gewoonte waren er dit jaar ook weer de 
gravensteenfeesten, Eerst het gravensteen nog maar eens 
veroveren en natuurlijk lieten we weten dat we er waren 
en lieten de schachten, waaronder ik een hele dag onze 
vlag mooi wapperen. En toen gingen we in stoet naar het 
Sint-Pietersplein, verkleed als piraten en prinsessen, wat 
ons thema was samen met Gutenberg.  Dit heeft ons zelf 
nog een vat rodenbach opgeleverd. 

Op het Sint-Pietersplein hebben we dan een hele avond 
gefeest, en de rodenbach? Die bleef maar komen.

Gerbren

Gravensteenfeesten
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Nog een jaarlijkse gewoonte is de Massacantus, nu al voor 
de 23e keer. Zoals je wel kan verwachten van een cantus 
was het een avond vol zingen en plezier. Het begon met 
een vlaggenstoet met alle vlaggen van de clubs, die van 
ons kon dus ook niet ontbreken, daarna begon de cantus 
en tussendoor waren er ook nog evenementen zoals de 
kroning van bierkoning en koninging.

Zoals het een SK evenement bekoord vloeide de roden-
bach weer rijkelijk en heb ik toch ook ontdekt dat het een 
heel plakkerig goedje is als je codex in een plas er van ligt 
(oepsie).

Na de massacantus moest er natuurlijk ook opgeruimd 
worden, en natuurlijk moest ik daarmee helpen. Ik moet 
zeggen, ik heb nog steeds geen flauw idee wat die grijze 
massa op de vloer nu eigenlijk was. Al ben ik wel dankbaar 
voor de waarschuwing om handschoenen mee te brengen. 
Er bestaat geen superlatief dat kan beschrijven hoe 
plakkerig het allemaal was.

Gerbren

Massacantus
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Ikzelf was een van schachten die zich liet nadopen bij 
Ideefix. Samen kwamen we dus allen verkleed in beestige 
onesies of dierlijke pakjes! We kregen elk een opdracht en 
voerden deze uit. We kregen ons lintje en eindelijk 
mochten we onzelf schacht van Ideefix noemen! Ik had 
geen betere keuze kunnen maken. 

Kimberly

De beestige nadoopcantus
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Dit jaar organiseerde Ideefix de 11e editie van Assholo 
Mio! Zoals de traditie het wil zorgden Arvid en Annelies 
voor een overheerlijke spaghetti. 
Ook deze editie was weer een groot succes! Het 
praesidium en de schachten stonden klaar om iedereen te 
bedienen.

Wij willen graag Arvid en Annelies bedanken voor de fan-
tastische spaghetti! Een welverdiend kneukeltje! Ook willen 
wij Maarten bedanken omdat we het Kofschip mochten ge-
bruiken voor deze activiteit. Graag willen wij ook het prae-
sidium bedanken voor het in goede banen leiden van deze 
activiteit
. 
Hopelijk wordt de komende editie even goed! 

Kimberly

Assholo Mio



• 11

Op vrijdag 1 april vertrokken we allemaal richting het 
Antwerpse. Eens aangekomen trokken alle aanwezige 
schachten hun badjas aan, die ze gedurende het 
volledige weekend zouden moeten dragen. De sfeer zat 
er onmiddellijk goed in met een bak bier. De eerste dag 
verliep eerder rustig. 

Op de 2e dag werden gewekt door een monster, 
meegebracht door Lisa maar we lieten ons humeur niet 
verpesten (de eerste 10 minuten misschien wel). Louise 
had een aantal opdrachten gemaakt die we moesten 
volbrengen. Uiteindelijk slaagden we in alle opdrachten!
Daarna werden er 2 teams gemaakt die tegen elkaar 
zouden strijden in een aantal spelletjes. We speelden wie 
is het, we dronken om ter snelst een pintje leeg en nog 
zoveel meer. Uiteindelijk won team Druif. 

Deze avond stond er ook een cantus op het programma en 
niet zomaar een gewone cantus maar een wisselcantus! 
Lisa vroeg op voorhand een top 3 aan iedereen van welke 
functie ze graag eens wilden proberen op deze cantus. 
Op de cantus mocht ik een deeltje zeden en een deeltje 
praeses zijn en ik heb me wel geamuseerd! 

Clubweekend
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De volgende ochtend waren we allemaal nogal moe maar 
we deden de opkuis en Joris zorgde voor het eten, met 
brandalarm erbij! 

Erna was het tijd om terug huiswaarts te keren (oooh :( ) 
maar het was een fantastisch weekend! 

Kimberly
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Als schacht van zowel Ideefix als Acantha vond ik dit een 
zalige cantus! In het eerste deel kwam Acantha aan de 
macht. Jolly ging los met haar hamer, Eline zong als een 
nachtegaaltje en Kenneth ging los met vinger uitdelen. In 
de schachtenbak had Christine de leiding.

In het tweede deel kwam Ideefix aan de macht. Deze keer 
had Lisa de hamer met naast haar Melissa die voor ons 
fantastische liedjes klaar had! Joris was in dit deel degene 
die de strafjes uitdeelde en dus vooral veel snoepjes! In de 
schachtenbak was Anthony de baas. 

Het derde deel werden de krachten gebundeld en de 
hoofdtafel werd uitgebreid en ze deden het fantastisch! 
Maar ook onze zedenmeesters en onze geliefde 
schachtentemmers maakten er een zalige cantus van. 

Kimberly

De Acafixcantus
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In naam van alle schachten wil ik graag het praesidium be-
danken. Jullie bezorgden ons een fantastisch jaar met ge-
weldige activiteiten! Het zal dan ook met pijn in het hart zijn 
dat we afscheid van jullie nemen op de ontgroenings- en 
kiescantus. 
Graag willen wij ook de proseniores, anciens, commilito-
nes, en vaste bezoekers bedanken voor hun aanwezigheid 
op de talrijke activiteiten. 
Ook willen wij Maarten bedanken, want zonder Kofschip, 
geen Ideefix! 
Hopelijk wordt het komende jaar even fanastisch! 

Ut vivat, floreat et crescat, Ideefix! 
Kimberly

Dankwoord van de schachten




