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Woord van de pr 

Beste vrienden, 
 
Dit jaar doen we zot met Ideefix. We zijn nog nooit zo weinig 
buiten geweest als club, maar toch werden er blijkbaar nog 
nooit zo snel en zoveel Obelixkes geschreven… Well, there’s a 
first time for everything I guess? 
 
Obelixke 2 zal jullie opnieuw omver blazen, zoveel is zeker. Ik 
zal jullie verzekeren dat zelfs de Gouden Uil niet sterk genoeg 
is om hier tegenin te vliegen! We konden in de laatste 
maanden al genieten van de Ideefix totebags: een sterk staaltje 
vakmanschap is dat… Of de totebags even sterk zijn als deze 
versie van het Obelixke valt natuurlijk af te wachten… Sowieso 
zal de spanning te snijden zijn wie het sterkst is! 

 
Hopelijk hebben jullie een 
goede (herfst)vakantie 
achter de rug, en zijn de 
batterijen terug opgeladen 
om het semester (en deze 
tijden in ’t algemeen) 
verder te zetten! 
 

Cheerz, jullie pr 
Jens 
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Wat heb je gemist? 

Take – away BBQ 

 
Onder het motto ‘moeilijk gaat ook’ verzorgden we midden 
augustus de Dies Natalies BBQ. In deze periode, die gelukkig 
meer zonnige dagen telde dan regendagen, kon je even 
gemakkelijk BBQ bij u thuis laten komen als een pizza-boy. We 
kunnen vol trots zeggen dat de eerste ‘activiteit’ van’t jaar er 
dan ook ‘boenk’ op zat. Voor ieder wat wils, artisanaal en met 
veel liefde klaargemaakt, én met onaangekondigde extratjes: 
dat was het doel! 
 
Voor de collectors onder ons hadden we de enige echte 
‘Ideefix’-pin(t), stickers van ’t SK en Ideefix, én Obelixke 0 
toegevoegd aan de mand. Dat Obelixke 0, een limited edition, 
kan in de toekomst nog van belang kan zijn dat je die hebt... 
Veel d(r)ank aan ons peter Maarten: dankzij hem konden we 
rekenen op een extra verfrissing in de mand: een verse, frisse 
Somersby.  
 
Voor de mensen die minder honger hadden kon ook spitbull 
besteld worden, de shotdrank die al zolang gemist wordt, en 
waarvan het recept nog steeds en groot geheim blijft! Kortom, 
de afwezigen hadden ongelijk… Zoals altijd, niet? 
 
Door Jens, Pr. 
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Rollebollen in Gent, met Ideefix 

 
In academiejaar ’20-’21 zijn we heel wat beperkter in wat we 
mogen en kunnen doen. Maar toch had Ideefix het weer gefixt! 
Een hele avond lang rollenbollen doorheen de schoonste 
plekjes van Gent! 
 
Voor onze bubbel begon de avond in het café Backdoor. Een 
gezellig cafeetje vlakbij de Blandijn. Terwijl we er avondeten 
aten, konden we genieten van het lekkere bier Keyte. Als ons 
bier op was, werd het tijd om naar het volgende café te 
vertrekken. We hadden immers bij negen cafés een tafel 
gereserveerd. Onderweg naar ’t Einde der Beschaving maakten 
we nog een tussenstop in het Krawietelke. We hadden 
namelijk nog wat shotjes van het vorige semester in te halen. 
Tine merkte al rap op dat ze minder geoefend was dan vroeger. 
 
Een avondwandeling doorheen het culturele centrum van Gent 
is altijd plezant. Eenmaal aangekomen op het Sint Veerleplein 
werd het tijd voor ons volgende biertje, Cuvée des trolls. Daar 
kwamen we nog een andere bubbel tegen. Gelukkig waren er 
genoeg vrije tafels zodat onze bubbels niet hoefden te 
mengen. Nadien konden we genieten van een gratis shotje bij 
een pint in de Vijf Voor Twaalf. Je hoort het al, we hebben die 
avond onze smaakpapillen verwend met een gezonde 
mengeling van gerstenat en shotjes. 
 
Na de Vijf Voor Twaalf zijn we Rougekes gaan drinken in de 
Marimain. En ja hoor, nadien zijn we nogmaals shotjes gaan 
doen in het Krawietelke. We sloten af met een portie 
bitterballen van Stefano’s en een Duvel in de Pi-Nuts. 
 

Door Casper, Vice-praeses. 
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Ideefix Kick-off 

 
De dj-installatie stond klaar op het terras, het weer was nog 
besluiteloos, en de dj’s waren klaar om een laatste keer de 
pannen van het online dak te draaien (aangezien Facebook 
flauw doet en live-streams niet langer toegelaten worden). 
Iedereen kon een hele namiddag, Student Kick-Off-gewijs, met 
de heupen wiegen. Misschien hebben sommigen wel stiekem 
eens geluisterd tijdens de les… wie weet… Want wie goed de 
stream volgde, kon af en toe eens ons schild voorbij zien 
wandelen. – Ja het Ideefixschild heeft benen - Net als tijdens 
een echte Student-Kick off 
kan je nergens heen zonder 
uitgedaagd te worden voor 
opdrachtjes. Ook tijdens 
onze digitale kick-off was dit 
niet anders! Via onze 
instagrampagina 
(@ideefix_gent voor de 
noobs) daagden we 
namelijk al onze volgers uit 
voor onze erg creatieve 
opdrachten! Een Corona-
proof kick-off was een feit. 
De enige die het er niet mee 
eens was, was onze poes die 
de stream net wat te luid 
vond naar haar goesting! 
Foto als bewijs.  
 
Door Laure, Praeses. 
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Wat is het?!? 

 
Wegens Corona moesten we out of the box denken voor een 
verkoopmoment, alsook wat we wilden brengen. Het werd 
toch eerder een ‘out of the bag’ concept. Er werden online tips 
verspreid die we samen konden verzamelen doorheen de 
week. Op donderdagavond kreeg iedereen de kans om het 
mysterie item te raden. 
 
Ps: Er zijn er nog steeds beschikbaar, voor slechts 7,5 euro! ^^ 
 
Door Jens, Pr. 
 

Flashback Friday Quiz 

 
Op een stormachtige vrijdagavond, thanks Odette, gingen we 
met Ideefix een heuse coronaproof quiz doen! Iedereen zette 
zich achter zijn laptop en begon met eerste obstakel van de 
avond: in discord geraken, en op het juiste kanaal geraken ook. 
Eens dat allemaal gelukt was, waren we klaar om er aan te 
beginnen. Er waren vragen over de geschiedenis van Ideefix en 
over de vele pro’s. Enkele van de pro’s zijn nog eens diep in hun 
geheugen gaan graven om af en toe een kleine anekdote te 
vertellen bij de vragen. Uiteindelijk is Team Kiesaar als winnar 
uit de bus gekomen; dit door een uitgebreide kennis van 
Jonathan, een lustrum obelixke die vlak voor de quiz grondig 
werd doorgenomen en het uitstekend goktalent van de 
groepsleden. Of de Duveltjes geholpen hebben of niet, zullen 
we in het midden laten. 
 
Door Tinneke, Zedenmeester. 
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Flor’s Drinking Night! 

 

Het concept was simpel: zat worden. We haalden de beste 
drankspelletjes boven van’t moment, en gingen aan de slag. Op 
discord konden we met georganiseerde chaos toch goed weg! 
Bussen, cards against humanity en zoveel meer: ieder op zijn 
eigen kot en toch wat samen. 
 
Er waren katers de dag 
erna, er waren heldere 
hoofden de dag erna… 
Maar of er Flor-
toestanden geweest zijn, 
dat blijft een mysterie! 
 
Door Jens, Pr. 
 

Fix is ne film 

 

Onder het motto ‘ééntje is geentje’ kozen we op de filmavond 
om drie films te fixen: voor de genieters in goede kwaliteit, 
voor de durvers met drinking variant. We lieten de keuze aan 
‘het volk’ voor welk genre films de avond zou brengen. 
‘Animation’ en ‘Comedy’ kwamen als meest populaire genres 
uit de stemming! 
 
Opwarmen met Big Hero 6, even huilen met Coco, en goed 
lachen met Aladdin (toevallig drie Disney films…) was hoe de 
avond verlopen is! Onze cinemazaal zat goed vol; toch heeft 
niemand geklaagd over iemand die te luid zijn zak chips op at, 
noch over de rondvliegende pop(/drama-)corn! 
 
Door Jens, Pr. 
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Game On Or Game Over 

 

Game on! De Dixie was van ons, de moed zat erin, en niemand 
wou verliezen! Toch waren er wat teleurgestelden voor wie het 
game over was op’t einde… Dit niet alleen door het verlies in’t 
spel, maar ook door één % alcohol. Sommigen verdronken hun 
verlies, anderen gingen eten halen… Maar goed gelachen, dat 
hebben we allemaal gedaan!  
 
Door Jens, Pr. 

 

Introductie(cantus) 

 
De eerste cantus van het academiejaar, de eerste ‘echte’ 
cantus sinds de start van de crisis op vrijdag 13 maart… En het 
was eraan te zien (en te horen). Het cantussen zat ver weg bij 
iedereen; dat hield echter niemand tegen er en lap op te 
geven, en zich te amuseren! 
 
Onder toeziend oog van de stichter werden de eerste liederen 
via Discord ingezet. Het positieve aan een online cantus is dat 
er van alle uithoeken mensen kunnen deelnemen. Zo was er 
een bezoekende club uit Mechelen aanwezig, Anton kwam 
eens luisteren vanuit zijn auto en de senior (en PR) leidden de 
cantus vanuit Normandië. Ondanks het feit dat sommige 
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internetverbindingen te wensen over lieten, bleef de 
verwachte Discord-chaos uit, waardoor het cantusgevoel ten 
aller tijde aanwezig bleef. Liederen werden gezongen, ad 
pistums werden gezet en feuten probeerden (en probeerden 
en probeerden nog eens en nog eens...) om hun manieren 
correct op te zeggen. De leute en de heimwee naar elkaar was 
ontzettend groot, de kater de volgende dag nog net iets groter. 
 
Door Laure, Praeses 

 

Spitbooooooeehl / Halloween Night 

 
Het was de woensdag voor Halloween. We kregen onze route 
doorgestuurd die we die avond zouden volgen. Eenmaal 
aangekomen in het Citadelpark begonnen we aan onze tocht 
vol griezelen en horror. Elke spot die we passeerden had een 
opdracht of een verhaal. Zo waren er niet alleen enge verhalen, 
maar ook opdrachten rond seriemoordenaars, kijken hoe lang 
we onder water zouden kunnen overleven en zaten er twee 
rare mensen soms achter ons aan te spelen met een 
laserbeam. Wel jammer dat er een stop middenin het SMAK 
lag, want vandaag was niet de dag dat ik zin had om in te 
breken. Ondanks de regen was dit een fantastische avond! 
 
Door Flor, Feest. 

 

Schachtenkonvent / Clubavond 

 
Dat activiteiten organiseren niet gemakkelijk is in 2020 is al 
lang gebleken. Ondanks alle maatregelen, deed het praesidium 
hun uiterste best om de feuten toch de kans te geven om al 
enkele liedjes te leren kennen, wat extra info te geven en het 
praesidium beter te leren kennen. Met reeds een hechte 
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feuten groep inclusief onze temmer Lauren, spraken we 4 
november online af.  
 
We kregen eerst wat uitleg over de basisregels om te 
cantussen van Lauren. Zo was het voor de één al iets 
belangrijker dan voor de ander om de manieren nog eens te 
herhalen. ;)  
 
Vervolgens zongen we “samen” (samen is natuurlijk relatief op 
discord) Io Vivat, de Slag om het Gravensteen, Gaudeamus 
igitur en zeker niet te vergeten: ons eigen clublied!  
 
Na iets meer te weten over Ideefix, cantussen,... was het tijd 
om iedereen van Ideefix nog beter te leren kennen. Met het 
zoveelste voorstelrondje, ‘Picolo’ rondje en wat andere 
drankspelletjes leerden we ook het praesidium, commilitones, 
pro seniores,... nog beter kennen. 
 
2020, het is geen gemakkelijk jaar om elkaar te leren kennen 
en om activiteiten te realiseren, maar niets wat het praesidium 
2020-2021 van Ideefix tegenhoudt om ons diezelfde kans te 
geven als alle andere jaren.  
 
Door Phara, schacht.  

 

Monsters Inc., Monsterinwijding 
 

Het is voor iedereen een beetje een speciale tijd. Dit was het 
ook voor ons tijdens de monsterinwijding. Het is jammer 
genoeg niet zoals gewoonlijk, maar het was zeker niet 
minderwaardig. Al de mooie verklede monsterfeuten stonden 
paraat via Discord om deel te nemen aan de online inwijding. 
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Maandagavond was het eerste deel van de inwijding. We 
kregen de opdracht om ons te verdelen in verschillende 
groepen. Zo was er een creatieve, sportieve, tijd verspillende 
en flirtende groep. In elke groep moest je opdrachten doen die 
ons een voordeel kon opbrengen. Na deze opdrachten 
volbracht te hebben kregen we een negental opdrachten die 
we moesten doen tegen het tweede deel van de inwijding. Een 
voorbeeld van een opdracht was 20 meter gras leggen, of een 
kaartenhuisje maken van vijf verdiepingen. Er waren ook 
enkele groepsopdrachten zoals een boom uitschelden en goed 
maken of een instapagina maken voor onze mascotte. Volg dus 
zeker allemaal carre_wazowski op instagram.  
 
Het tweede deel van de monsterinwijding ging door de 
vrijdagavond. Hier moesten we ons teamwork laten zien. Zo 
moesten we het clublied zingen. Dit was prachtig synchroon via 
Discord… Een andere teamopdracht was 30 zinnen zeggen over 
onze Temmer Lauren. 30 zinnen was toch weinig om onze lieve 
temmer te beschrijven. Een opdracht dat ik persoonlijk leuk 
vond, was de opdracht waarbij we elk 3 redenen moesten 
geven waarom we het waard zijn om schacht te zijn van Ideefix. 
Met buikpijn van het lachen tot gevolg.  
 
In loop van deze week worden we nu officieel tot schacht 
ingewijd. Benieuwd wat dat zal geven. Al kan ik zeggen dat ik 
blij ben dat ik bijna tot Ideefix behoor. En alle bijna schachten 
kunnen niet wachten om iedereen beter te leren kennen. 
 
Door Hannah, schacht. 
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Spotlight 

Sinds vrijdag de 13e maart (en we zijn niet bijgelovig) ging het 
land voor het eerst in volledige lockdown door het corona 
virus. Voor sommige mensen plots de hemel, voor anderen dan 
weer de hel. Wanneer we de muren begonnen op te lopen 
werd het sommigen wat teveel, misschien?  

 
We brengen even in 
kaart welke impact 
deze eerste lockdown 
en de crisis had op 
onze sponsors. Voor 
deze editie hebben 
we kunnen afspreken 
met Jan van Papier & 
Co! Het interview 
vond plaats begin 
oktober. 
 

‘Wat waren de eerste zaken waar je aan dacht wanneer 

we op 13 maart in lockdown gingen? 

 
Ik maakte mij geen illusies: de lockdown zou hard worden, niet 
enkel voor mijzelf. Vanaf het eerste moment ging ik ervan uit 
dat de opgelegde duur van de lockdown veel langer zou zijn 
dan wat de overheid initieel aankondigde. De totale en 
uiteindelijke lengte van de lockdown had ik geschat op een 
grote twee maand; deze schatting lag ook niet ver van de 
realiteit. Heel optimistisch was dat natuurlijk niet, maar jezelf 
blaasjes wijsmaken helpt je natuurlijk ook niets vooruit. 
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Diezelfde 13e maart, een vrijdag, had ik dan ook een immens 
lange rij voor de winkel staan; ook bij mij werd er gerief 
gehamsterd.  
 

‘Welke visie had je bij de heropening? Wat waren uw 

voorspellingen voor de toekomst 
 
Vanaf het begin van de crisis was het duidelijk dat België als 
land (helaas) veel of altijd achter de feiten bleef aanlopen: we 
kwamen als land altijd achter, en dat was zeker niet positief.  
 
De beslissing om de grote winkelketens open te laten, en de 
kleine zelfstandigen (waar veel veiliger en gecontrolleerder 
kon gewerkt worden) gesloten te houden had ook een enorme 
invloed. Mensen haalden het materiaal waar ze normaal voor 
bij mij kwamen dan in de grote supermarkten, veel konden we 
niet doen.  
 
Het verbod op het printen en fysiek afgeven van 
taken/eindwerken deed er natuurlijk ook niet goed aan. De 
hoop om het einde van het schooljaar mee te kunnen pikken 
ging dus ook al snel in rook op. Deze twee trends zorgden voor 
een grote streep door mijn rekening.  
 
Als we in dezelfde realistische trend blijven doordenken, zou ik 
zeggen dat de rest van ’t jaar ‘slecht’ blijft. Naar het einde van 
dit academiejaar hoop ik wel dat we terug naar een normaler 
leven kunnen opgaan. 
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‘Wat zijn de voornaamste veranderingen sinds de verhuis 

naar de Verloren kost? 

 

Een van de grootste veranderingen, sinds de verhuis van het 
Sint-Pietersplein naar de Verloren kost, is dat ik kan werken 
met jobstudenten in de zaak. Niet alleen is de hoeveelheid 
werk die ik heb enorm gestegen; ik kan ook niet meer zonder 
jobstudent werken. De ligging van de zaak nu, namelijk het 
verlengde van een winkelstraat eigenlijk, zorgt voor een enorm 
divers publiek. Die diversietijd ligt veel hoger dan bij de vorige 
locatie.  
 
Tegenwoordig hebben we ook een online shop. Dit is in 
samenwerking met andere partners. Iets ‘nieuws’ online 
aanbieden is toch niet gemakkelijk. Online shoppen tijdens de 
corona-crisis is dan wel enorm gestegen, toch moeten de 
mensen de hun weg vinden naar ‘iets nieuws’ in deze zaak. 
 

‘Merk je een verschil in ‘aantal’ studenten of 

studentenclubvolk die langskomen in de zaak?’ 
 

Los van het feit dat er meer volk over de vloer komt, merk ik 
dat ik nog meer dan tevoren studenten aantrek. Dit komt 
hoofdzakelijk door de ligging: Verloren kost ligt veel dichter bij 
verschillende campussen(bv. kunst, Ingenieurs, KASK, 
Conservatorium). 
 
Samen met mijn vrouw blijf ik ook inzetten op het zoeken van 
(nieuwe) studentenverenigingen. De studentenclubs die ik al 
sponsor volgenden mij gewoon naar de nieuwe locatie, wat top 
is. Nu ik dichter tegen de campussen zit, ga ik ook echt de 
campussen af, opzoek naar de clubs van die campussen. Ik blijf 
mij verwonderen hoe er, zelfs in deze tijden, nieuwe 
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studentenclubs blijven bijkomen. Ook de namen van de 
studentenclubs blijven mij verwonderen: je kan het je zo zot 
niet verzinnen soms. 

 

‘Heb je tijdens de crisis ook wat “echte” vrije tijd gehad? 
 

De eerste twee weken van de lockdown namen we toch even 
‘vakantie’. De dag starten met een goed ontbijt, overdag 
buitenkomen om te bewegen in de natuur of rustige gebieden, 
en ’s avonds van de rust genieten was toch even leuk. We 
troffen het dan ook met het weer: gaan wandelen of fietsen, al 
dan niet met de hond, was super. 
 
Na deze twee weken er even tussenuit te knijpen, kwamen we 
toch weer met de voeten op de begane grond.  
 
Deze zomer konden we ook nog eens een reisje maken naar 
Frankrijk; een stukje groene zone op dat moment. 
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Wist je dat/wist je niet? 

Let’s get down to business! Interessant of niet, hier heb je 
eventjes wat algemene kennis bij… 
 
Wist je dat onze pro-feest Leena 
graag openbaar wild gaat? Elk 
hoekje van de parking onder het 
Sint-Pietersplein heeft ze al 
geïnspecteerd samen met Davy. 
Het is dan ook het interessantste 
dit te doen tijdens de werkshifts 
van Patsy, lief van pro-senior Sofie… 
 
Wist je dat onze pro-senior Sofie het graag hard en zoet heeft? 
Tot onze spijt werd hier geen context rond voorzien; de 
invulling zal je dus zelf moeten voorzien helaas. We zijn op dit 
moment wel op onderzoek uitgetrokken en proberen Patsy te 
bereiken om hierover duidelijkheid te scheppen… 
 

Wist je dat Patsy ook wat 
verborgen kantjes heeft? 
Openlijk toegeven dat ze de seks 
van de Praeses en de PR wel ok 
vindt is niet het minste... We zijn 
op dit moment alle voorgaande 
praesidia van Ideefix aan het 
afgaan om dit befaamde koppel 
op te sporen; helaas hebben we 
nog geen succes gehad…  
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Over ons Pr gesproken, naar ’t schijnt is hij vermagerd. Zijn 
vingers werken dan ook dag en nacht om dit meesterwerk te 
typen, te hertypen, nogmaals te hertypen en te 
perfectioneren, voor het genot van iedereen! 
 
Verder kunnen we nog stellen dat het lief van de Pr, Senior 
Laure Meert, ook wat rariteiten vertoont… Of toch haar kat… 
Maar we weten allemaal dat een huisdier gedrag van het 
baasje overneemt! 
 
Wist je dat Laure haar kat Harry Potter probeert te overklassen 
door in de schouw te verschijnen? Of wist je dat Laure haar kat 
zodanig interessant vindt dat ze een vrije versie gemaakt heeft 
op het nummer ‘Die Lore’ van haar kat? Wat je ook sowieso 
niet wist: Laure accepteert het nummer ‘Die Lore’ niet. Zij heeft 
dit omgevormd naar ‘Die Laure’. 
 
Laure is gelukkig wel de 
raarste van de jongste 
Meerts. Broer Aaron 
stopt gewoon bij de 
naam. Wist je dat zijn 
discord naam echt wel 
zijn gewone naam is, 
gewoon hexadecimaal 
geschreven? 
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Pr extra’s - The real deal 

Nu was het wel degelijk expres: in ons vorig Obelixke, 
‘Obelixke – 1 – Let’s kick off!’, stond een ‘dt’-fout! Heb jij hem 
al gevonden? De eerste persoon die kan een foto sturen naar 
de Ideefix-pagina waarin je deze fout teruggevonden hebt en 
aanduidt, mag nog een traktatie van de Pr verwachten (na 
Corona, op café, …)! 

Het volgend Obelixke, ‘Obelixke – 3 – Happy Holidays’, zal eind 
december uitkomen! Het is niet omdat ik geen inspiratie heb, 
lui wil zijn, het simpelweg nu al beu ben om tijd hierin te steken 
of gewoon aan’t wachten ben op een motie, dat ik het 
volgende op poten zet. Graag wil ik jullie betrekken bij het 
volledige Ideefix gebeuren, gewoonweg omdat het fun is!   
 
Stuur voor 20 december jullie meest creatieve artwork door 
naar de Ideefix facebook pagina (artwork, staand model, A4!), 
en wie weet wordt jou idee/model wel de cover van het 
volgende Obelixke!  
 
Dit Obelixke zal momenteel, onder (en door!) de huidige 
omstandigheden, enkel digitaal uitgegeven worden (snif!).  
 

Anyway, how about some cats?... 
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