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Voorwoord van de Praeses
Ave,
Man, man, man, de tijd gaat toch vlug.
Het academiejaar is nog maar net begonnen en de blok
staaat al bijna alweer voor de deur, de doop zit al achter
de kiezen en de Sint en Kerstman vechten voor een
plaatsje in de etalage van de lokale supermarkt.
De doop was een succes met 9 gedoopte schachten en 1
ontgroening, 6 proseniores op bezoek, Biggy die zijn
klep maar niet kon houden (tot je hem zijn bier afpakt),
Eiffeltorens en vliegtuigen, en kousen en lingerie.
In de nabije toekomst denk ik dan aan de lekkere
cocktailavond van 22 nov en zeker de
DISNEYCANTUS op 24 nov.
Vervolgens een praesidiumweekend kort nadien.
Dan nog eens lekker samen ribbetjes gaan eten, en
natuurlijk de MASSACANTUS op 15 dec.
Verwittig mij op alc.freyr@gmail.com als je wenst
mee te gaan naar de massacantus.
En omdat ik niet altijd veel van zeg ben en mijn
inspiratie momenteel zich nog bevindt in de Griekse
mythologie (zie doop ^^) verblijf ik eeuwig trouw,

Joey v. Indy
Praeses Ideefix 2010-2011
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Frituur ‘t Kot
Op het
Rerum Novarumplein (bij ‟ t UZ)
Alle dagen open, ook Feestdagen
12u tot 14u30 & 17u tot 00u30
Al 18j lang:

GOE & VELE !!!
Met echte, verse frieten
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Voorwoord van de PR
Voor alles een eerste keer en zo ook voor een Obelixke en een
voorwoord. Ja, dit is mijn eerste Obelixke en ik wil meteen
van de gelegenheid gebruiken om onze Praeses te bedanken
voor het maken van het vorige Obelixke.
Ik heb met dit Obelixke geprobeerd een mooi overzicht te
geven van de afgelopen activiteiten. Een aantal traditionele
onderdelen van het Obelixke zoals “Wist je dat…” en de
“Lapsussen en versprekingen” niet in deze editie gezet. In de
komende edities zal ik deze traditionele delen weer terug
invoeren.
Ik hoop ook dat we met ons clubblad iedereen weer een beetje
kunnen prikkelen mee te doen aan onze activiteiten. En dan
zien dat we op de volgende activiteit er staan als een echte
Kofschipclub!
Kortom dit boekje is niet alleen een terugblik, maar bied ook
een vooruitblik op alle leuke en toffe activiteiten die gaan
komen.
Wat rest mij nog te zeggen behalve te genieten van ons
Obelixke en al wat onze club nog meer te bieden heeft.
Jens “Reservebelg” Frissen
PR 2010-2011
_________________________
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Quiznight
20 oktober 2010;
Vier teams strijden om de eervolle overwinning op de
quiz van Ideefix. Het begin van een heuse thriller…
Het team van onze geliefde vice Nele bleek al snel wat
rake klappen te incasseren en zou helaas niet meer
kunnen meedingen voor de titel. Ook al maakten
sommige geniale antwoorden alles weer goed.
“Het E-team”, “De Praesessen” en “The Lowlands”
streden om ter hardst. Het werd zowaar een epische
“Batlle of The Minds”!
Na tien categoriën en drie tussenopdrachten viel het
verdict. “The Lowlands” wonnen met slechts één punt
voorsporong op “De Praesessen” en “Het E-team”, die
beide een score van 112 behaalden.
De ontgoocheling was te lezen op het gezicht van “De
Praesessen” die reeds op voorhand hun overwinning
hadden aangekondigd. Onze kleine rosse zag alvast
groen en zweerde tijdens de volgende editie revanche te
nemen!

Tom Verkest
Cultuur 2010-2011
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Sport in ‘t 1ste semester

De volgende sporten zijn aanbod gekomen: Parkloop,
Touwtrekken, Zwemmen en Bowling
Het sportief jaar is wat moeizaam opgang gekomen en toch
kan ik met trots zeggen dat Ideefix aanwezig was op de
sportcompetitie van ’t SK.
Tijdens het zwemmen heeft ons zwemteam hun beste
zwemvliezen boven gehaald en met veel plezier de zware
zwemronde overleefd…
Belangrijk was niet dat er gewonnen werd. Ideefix heeft met
veel plezier en een goede teamgeest meegedaan.
Naast de sportactiviteiten van het SK, wordt er ook sport
beoefend bij de Bacchus bowling competitie. Waar we aardig
wat balletjes hebben gegooid. De eerste poule hebben we
jammer genoeg met 10 punten verschil verloren van Moeder
Egmont. Met onze match in poule twee hebben we dan
gewonnen met 3-1 van Moeder Lies.Al met al zijn we goed
bezig en we houden dat zo.
Komende weken hebben we Volleybal competitie van het SK.
Daar zullen we ook eens onze tanden in zetten en van ons
laten horen. Ideefix leeft en geeft zich niet gezonnen!!
Dixie :p
Iris Vanacken
Sport 2010-2011
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PRESS SHOP
V.O.F. Le Perq – Van De Walle
Zwijnaardsesteenweg 80
9000 Gent
Tel & Fax : 09/222.35.58
Dag- en Weekbladen
Lotto - Krasloten
Rookwaren – Tabak
Boeken –Strips
Telefoon – Gsmkaarten
Drank – Snoep
Wenskaarten
Nieuwkuisdepot
Schoolgerief
Nieuw Postpunt
Open:
Ma- tot Vrijdag
Zaterdag
Zon- en Feestdagen

:05h00 tot 18h30
:06h00 tot 18h00
:Gesloten
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Bijdragen van de schachtjes
Ik werd een sudent en was toch zo bang
Dat ik het zou blijven mijn leven lang
Maar toen kwam die club in dat toffe café
We leefden erop los en zongen tevree
Ref:

En wie lid is geweest
Die brult samen met mij
Ideefix is voor altijd mijn hertje nabij

Ik ben nu al een tijdje student hier te Gent
En geef het nu door aan wie ons nog niet kent
Dat blauw en dat grijs dat is toch het best
Met drank en veel zingen zorgen wij voor de rest
Ref

Twintig jaar later zeg ik aan mijn kind
Ga naar die club en je vind er een vriend
Kijk maar naar mij ik heb er veel beleefd
Waar een ander zijn leven nog immer voor geeft
Ref

Al sinds de dag dat Ideefix is ontstaan
Wist ik dat zijn vreugde hier nooit zou vergaan
En drink ik in ’t Kofschip een pintje of twee
Dan drinken mijn vrienden er zeker een mee
Ref
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Soms denk ik terug aan die vrolijke tijd
Aan feesten en zingen en zeer groot jolijt
Met veel toffe mensen ging ik er op pad
En op ‘t eind van den avond was iedereen… zat
Onze schacht Iris heeft voor haar doopopdracht een
mooie aanvulling gegeven op het oorspronkelijke
clublied. Geert Raemaekers en waarschijnlijk ook Yves
Bryse, vroeg zich af waar Iris was toen zij bezig waren
met het schrijven van ons clublied.
Schacht Maren werd voor haar doopopdracht de wijde
wereld ingestuurd om voor 5 cent per woord een
verhaaltje te laten schrijven. Onze peter Antoine stelde
heel onbaatzuchtig de eerste regel op:
Anale seks is straf ongezond in de toiletten van
’t Kofschip, vooral wanneer het pijpestelen
regent in de vroege lente (Antoine)
Langs de andere kant kan een pijpbeurt in de
toiletten van ’t Kofschip zeer geneeskrachtige
werkingen hebben.
Zo zegt Hospitalia dat een lekker pijpbeurt eerst
en vooral vrij goed is voor het humeur.
En zo wéét Hospitalia (van horen zeggen P) dat
‘ne ké goe van de grond gaan daar ook een
voorbeeld van is!
Al te gare now!
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Maren heeft nog geen anale seks gehad in de
toiletten van ’t Kofschip, maar voor Nico wil ze
misschien wel een uitzondering maken.
Une teut de noir t’as déjà en dans ton petit boule
de blanche? J’vais te la mettre tellement profond
que tu ne marcheras plus droit pendant des mois
ma petite!
Axel Vos heft op z’n eerste nacht Gent seks
gehad op zijn kot, die meteen gedoopt werd.
Vosje
Boudtn
Jornjuuhh
En dan Jantje ging een avond in de Overpoort
tegemoet:
Want hij ging daar dulle pullen gaan geven in de
Confrater met Karen.
En toen kwam Jan, Jozef tegen! Jozef leek op de
schachtentemmer van Aphonia, Tom! Jozef is
cool!
Maar Jan, die de geile Zeehond noemt, is veel
cooler!
En toen zaten we in de confrater metPipoinzaqiq
Khgira, sfeer & seks & sleeper witte verzekerd
zaig…?!?
Zwiebelewieeeeeeeeeeeeens, op sleper witte! ;)
witte nam Kheina op zijne schoot en neukte ze
hard!
En toen was ’t gedaan!!!
Disclaimer: Deze redactie heeft naar ons beste kunnen uw
dronkenmansschrift vertaald, wij stellen ons niet aansprakelijk voor
enige fouten die tijdens deze vertaling zijn voorgevallen.
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Voetweg 2/4
9000 Gent
Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
11u30-14u
11u30-14u
11u30-14u
11u30-14u
11u30-14u
Gesloten
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18u-03u
18u-03u
18u-03u
18u-03u
18u-03u
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Hey feestige fixers!
Er zijn reeds al enkele feestjes voorbij, maar niet
getreurd, er volgen er nog veel meer!
30 jaar ’t Kof was tot nu toe het grootste voorbije feest,
in samenwerking met de 4 andere kofclubs
organiseerden we ons eigen ’30 jaar ’t Kof’-feestje op
22 oktober. De voorbereiding kwam heel moeizaam
vooruit, wil dan ook even snel dank u zeggen aan
ReGent die extra volk heeft kunnen optrommelen.
Gelukkig waren we net op tijd klaar toen het volk
arriveerde.
Om half11 was het dan eindelijk zo ver, Antoine is
gearriveerd en het feestje kon beginnen. Een hele avond
werd er gefeest, gegeten en gedronken, en geheel gratis.
Ondanks dat Antoine hier en daar al vermeld had dat hij
eigenlijk geen feestje wou, was hij zeer aangenaam
verrast en blij met de cadeaus. Om zijn dankbaarheid te
uiten smeet hij nog een half vat bovenop het vat die wij
al hadden gezet.
Zelf vond ik het maar een magere opkomst van Ideefix,
wij zijn tenslotte DE kofschipclub. Dank aan allen die
erbij waren!!
Schrijf alvast 22november en 24 november in jullie
agenda voor onze cocktailavond en
16

disneycantus+schachtenverkoop! Op 6 december
krijgen we bezoek van de Sint en vergeet niet de
massacantus op 15 december!
Feestige groetjes!
Nele Feest 2010-2011
\
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Hieronder staan al onze komende activiteiten…tot dan!?

17 November
Gravensteenfeesten
22 November Cocktailavond
24 November Disneycantus en
schachtenverkoop
1 December Ribbetjes
6 December Sintcantus
8 December Ideefix on ice
13 December Peter/Meter avond
15 December Massacantus
22 December Kerstfeestje
Voor meer info en de juiste uurtjes van
afspraak neem een kijkje op onze site:
http://club.studiant.be/ideefix
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SINT PIETERSPLEIN 52

9000 GENT
INFO@PAPIERENCO.BE
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Den doop
Onze schachtentemmer heeft zijn eigen redactie aan
het werk gezet oftewel zijn lief, journaliste bij het
Kortrijks Handelsblad.
Schachten urineren blauw na fantastische doop bij
Ideefix

Ideefix 9 schachten rijker
Gent – Op woensdag 3 november 2010 heeft Ideefix zijn
jaarlijkse doop gehouden. „De schachten kregen op de
doopcantus voor de eerste keer de kans het clublied uit het
hoofd
te zingen,” aldus schachtentemmer
Andy
Vandenbulcke.
De doop startte aan de Sint-Denijslaan aan de halte van De
Lijn, waar alle schachten en praesidiumleden omstreeks
16.45u verwacht werden. De schachten moesten 2 eieren, 1
condoom en 83 gram bloem meebrengen. Daarbij konden ze
zich reeds van alles voorstellen dat niet koosjer was. De eieren
werden reeds verbrijzeld op de hoofden en in de onderbroeken
van de schachten waarna ze naar het Citadelpark vertrokken
waar een nieuwe reeks opdrachten zich voltrok.
„Onze schachten stinken niet,” zo stelt de schachtentemmer,
„maar dat wil daarom niet zeggen dat de opdrachten niet
minder vuil zijn.” Ze werden effectief gedoopt in een vat vuile
frituurolie, zij het enkel hun arm. Alles stond in het kader van
het Romeinse thema. Ook de Romeinse goden moesten
aanbeden worden. Zo eerden ze Poseidon door te zwemmen
op het droge. De doop duurde een grote twee uur. Daarna
20

hadden de schachten een uur vrij waarna ze verwacht werden
in de Frontline, de cantuszaal, waar er lekker eten op hen
stond te wachten. Frietjes, mammoet, kaaskroket,
bitterballetjes en drie soorten sauzen die frietuur de Skyline
voor hen maakte.

Opdrachten en bier
Voor de cantus moesten de schachten nog pijp-pap-pint
ondergaan. De pap stelde de vieze, vuile schachtenpap voor.
Eén schacht waagde zich eraan te vragen of de
schachtentemmer wilde voorproeven, waarna die het op zijn
beurt voordeed. In het bier zat methyleenblauw, waardoor de
urine nadien een paar dagen blauw kleurde. Dat is echter
volledig onschadelijk voor de gezondheid, het ontsmet zelfs de
urinewegen, wat enkel de schachten ten goede kan komen. Tot
slot werd de cantus ingezet met het Io Vivat, het Gaudiamus
Igitur en het clublied. Tijdens de cantus waren nog opdrachten
voor de schachten voorzien zoals helpen in frituur Skyline en
terugkeren met een bh gevuld met frietjes en saus. Reis-rondde-wereld was een ontgroeningsopdracht voor Steffi en diende
als sanctionering voor Wevelgem die de buitendoop miste. Er
waren vijf pro-senioren aanwezig op de cantus. De avond
eindigde met het plechtige gedeelte, waar ze alle 9 effectief tot
schacht werden benoemd. Zelfs de schachtentemmer weet niet
meer rond hoe laat de nacht eindigde. Het was wederom een
geslaagde door voor Ideefix! (JDS)
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OVERPOORTSTRAAT 9
9000 GENT
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Ik wil iedereen die heeft meegeholpen met
het maken van dit Obelixke en onze
sponsors van harte bedanken.
Jens “Reservebelg” Frissen
PR 2010-2011

Info:
http://club.studiant.be/ideefix
studentenclubideefix@hotmail.com
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