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Woord van de pr 

Fixers, 
 
In deze tijd van’t jaar is er niets gezelliger dan een Obelixke bij 
kaarslicht, kerstboomlicht… Licht… (want tip: lezen in’t donker 
is slecht voor de ogen!). 
 
Al zeg ik het zelf: elke keer dat ik Obelixke 3 overlas, maakte 
het me warm vanbinnen, keer op keer opnieuw. Zelfs het 
beste, grootste, meest gezellige haardvuur die je jou kan 
inbeelden zal het moeilijk hebben te tippen aan deze editie van 
’t Obelixke. 
 
Geniet met volle teugen van de rest van 2020 en oudjaar, en 
laat ons samen ervoor zorgen dat 2021 het jaar wordt dat we 
willen onthouden, voor altijd... Het jaar waarin we terug 
kunnen leven, het jaar van de ‘comebacks’, het jaar waarin we 
eindelijk niet meer in schrik moeten leven… 

 
Happy Holidays! 
Jullie pr 
Jens 
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Wat heb je gemist? 

Meter- en peteravond 

 
Wij, als leken in dit nieuwe studentenleven, kunnen gerust een 
peter of meter gebruiken die verantwoordelijk is voor ons. Om 
elkaar beter te leren kennen, speelden we een Kahoot-quiz vol 
dilemma’s. Iedereen had zijn favoriete bier, standje,... maar 
het dilemma tussen Apple en Samsung heeft toch enkele 
vrienschappen verbroken. 
 
Na het beantwoorden van alle dilemma’s kon elke schacht een 
gepaste meter of peter kiezen. Sommige feuten hadden hun 
keuze direct gemaakt, bij anderen werd dit pas na de inwijding 
beslist.  
 
Door het schachtenteam. 
 

Online gravensteenfeesten – Cantusvervanging 
 
De setting was als volgt; een decoratieve roze emmer op de 
tapis plein in de kamer van de Cantor van dienst die avond, 
Präben. Eens iedereen in de zoom call geraakt was, konden we 
beginnen met liedjes te zingen en bier te drinken. We kregen 
voor het eerst de nieuwe melodie van het clublied te horen, 
door onze lieve schacht Aymeric ‘gevonden’.  
 
Tijdens de cantus zijn er enkele Pro-seniores gepasseerd, 
waaronder onze lieve oprichter, Yves Bryse. We waren 
superblij hem bij ons op de cantus te hebben; jammer genoeg 
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is hij iets te vroeg weggegaan. Hierdoor heeft hij veel spektakel 
gemist.  
 
Phara, kersverse schacht, was jarig! (hoera!). Na een mooi 
verjaardagslied werd daar, zoals dit op café ook zou gegaan 
zijn, samen op geklonken en gedronken. Het eerste legaal 
shotje was een feit! Haar 18e levensjaar startte ze dan ook in 
hogere sferen, onder vrienden… De setting van het 
verjaardagsfeest (lees cantus) werd goed gebruikt; de avond 
kon niet meer stuk! We waren ook oprecht gelukkig dat ze 
daags erna ten volle van haar verjaardag kon genieten met de 
familie, gezien ‘de bubbel’ op dat moment niet groter werd. 
Kortom, het was een verjaardag om niet snel te vergeten… Of 
wel soms…? 
 
Deze avond van onze online gravensteenfeesten was opnieuw 
eentje voor in de geschiedenisboeken te zetten!  
 
Door het schachtenteam. 
 

Monsterselling / schachtenverkoop 

 
Eindelijk was het zover: de schachtenverkoop! Ik was er alvast 
zeker van dat mijn schachtjes het goed gingen doen! De ene 
zotte act na de andere; de ene was al volop in kerstsfeer, de 
andere was al Nieuwjaar aant vieren met tequila shotjes (who 
am I to blame?)! 
 
Voor degene die het hebben moeten missen(shame on you), 
zetten we hier nog eens een korte samenvatting van de avond! 
  
We begonnen de avond in kerstsfeer, zo liet Laura ons zien hoe 
zij haar kerstboom versierde met kerstmuziek als achtergrond! 



Obelixke - 3 – Happy Holidays 

 
 

6 

Daarna was het de beurt aan onze Bryse: Phara toonde ons dat 
ze goed overweg kan met fluiten (een dwarsfluit, f.y.i…); ook 
haar liefde voor One Direction kwam naar boven. Hannah(nas) 
kwam dan aan beurt: zij had een mooi gedichtje voor ons, waar 
ook haar liefde voor sport naar boven kwam (onze Präben was 
trots). Margot liet haar kunsten met ballen zien: ze jongleerde 
vlotjes met 3 ballen voor de camera. Ik ben benieuwd of ze dat 
ook met shotjes zou kunnen… Los daarvan, echt een talentje! 
 
We hebben ook toekomstige kappers in onze club; Elena 
toonde ons hoe mooi zij haar haar kon vlechten (sowieso de 
reden dat Anton haar gekocht heeft…). Ondertussen hadden 
wij allemaal een beetje honger gekregen: daar speelde 
Aymerick goed op in! Hij toonde zijn kookkunsten en bewees 
dat hij effectief een Masterchef is.  
 
Dan kwam een act die ons allemaal verbaasde! Louis Wazowski 
bracht ons een liedje in kerstsfeer; echter was het niet zijn 
zangtalent dat ons verbaasde, maar eerder zijn sterke maag en 
lever. Hij dronk maar liefst 3 shotjes tequila; als dat niet genoeg 
was kletste hij nog een pintje erachteraan. 
 
Een geshockeerde temmer later, was het de beurt aan Florian. 
Hij toonde ons dat ook huisdieren van Ideefix houden met de 
geweldige kunstjes van zijn hond. Ook acteertalent kan niet 
ontbreken bij Ideefix; dit toonden Ruth en Lisa met een scène 
uit de film ‘Return of the killer tomatoes’.  
 
Schachten moeten goed kunnen vingeren ook natuurlijk… Als 
in goed met hun vingers zijn… Als in handige mensen zijn… Als 
in… Arne toonde zijn skills met onder andere een Jojo. Louis 
Terrorist toonde ons hoe hij een Rubiks kubus oploste, terwijl 
hij het clublied zong. Aan het clublied was duidelijk nog wel wat 
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werk; de kubus was wel netjes binnen de gezongen tijd 
opgelost… Knap! Brent toonde ons dan weer dat hij ons ook 
vanop afstand kon confusen met zijn kaarttrick. Vingerwerk of 
goochelwerk; dat laten we in’t midden… 
Aaron haalde zijn pc skills boven, en maakte een mooie 
tekening van Mike Mazowski, volledig digitaal. Last but not 
least, passeerde er ook nog een challenge! Charlotte toonde 
ons een challenge waarbij ze een rol deed met schoenen op 
haar voeten zonder deze te laten vallen. Van skills gesproken! 
 
Het was een geslaagde avond met topactjes… Ideefix’ got 
talent? Ik dacht het wel! 
 
Door Lauren, schachtentemmer. 

 

The Bubble Games 
 

Om met een afgetraind lichaam kroketjes te kunnen eten, 
heeft onze sport Präben een workout op poten gezet voor 
iedereen van ideefix. De workout werd ingeleid door een 
paaldans act van onze Praeses. Iedereen had zijn beste 
sportoutfit aan en was klaar om eraan te beginnen.  
 
We startte de training met een set oefeningen voor de  
borstspieren, het meest intensieve... Daarna kwamen de  
buikspieren aan beurt, om te eindigen met de bilspieren. 
Sommigen hadden het wat lastiger dan anderen: bij de Praeses 
ging het heel vlot, waar het bij de Vice-praeses iets minder 
ging; hij moest zijn T-shirt uitspelen. Sorry aan iedereen in 
Kaasje zijn fanclub, die hem niet in blootbovenlijf hebben 
gezien. Hier is er helaas geen bewijsmateriaal van. 
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Enkele leden zagen het toch niet zitten mee te sporten. Na 
onze intensieve workout zijn ze wel een pint komen 
meedrinken. We willen toch nog eens benadrukken dat onze 
Sport toch een mooie oefeningenreeks had voorbereid, 
ondanks deze moeilijke tijden. Maar toch was onze Sport stijf 
de dag nadien. Kunnen wij onze Sport nog wel vertrouwen? In 
het volgende Obelixke zullen we hier meer over weten... 
 
Door het schachtenteam. 

 

De bierkoning(in) verkiezing 

 
De bierkoning(in) verkiezing verliep vlot… Behalve de wedstrijd 
tussen de pr en de penning: deze moesten ze frame per frame 
analyseren. Niet dat het veel uitmaakte op het einde: Präben 
werd verdiend de winnaar met als snelste tijd 3:30 minuten 
voor het leegdrinken van zijn 25cl, zoals onze geliefde (en een 
beetje zatte) praeses toen zelf aankondigde. Er verliepen nog 
andere zaken minder vlot, maar dat laten we in het midden. 
 
Het bezoekje van Nico en Sadonis bracht wat extra sfeer met 
hun mee; zo konden ze meerdere keren tonen hoe je ECHT snel 
kan drinken. Kneukeltjes waren op zijn plaats! 
 
Het ‘format’ waarin de wedstijd online doorging, was wel niet 
ideaal. De tweede plaats kon hierdoor een slechtere tijd 
hebben dan sommige lager geplaatste deelnemers… Maar OCH 
JONG, we gaan er niet moeilijk over doen. Op de eerstvolgende 
live versie zal pas echt beslist worden hoe de podiumplaatsen 
verdeeld worden! 
 

Door Aaron, schacht. 
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The Big X-mass Special 
 

Omdat Kerstmis dichterbij komt, kwam vanuit Ideefix het idee 
om een aantal activiteiten te organiseren in de kerstsfeer. 
Hierin zat een ‘family edition’ deluxe quiz, een super 
nagelbijtende film en een grote verrassing. Lees vooral verder 
als je wilt weten wat de verrassing was...  
 
 
De quizmasters, Jens en Fien, hadden wat meer tijd nodig dan 
verwacht. Hierdoor begon de quiz wat later. Buiten een beetje 
onduidelijkheden in het begin is de quiz wel goed verlopen. In 
het begin was het moeilijk in te schatten hoe de quiz ging 
verlopen; naarmate de quiz vorderde viel alles op zijn plaats. 1 
groep viel wel totaal uit de lucht toen de quiz begon, ze wisten 
zelf nog niet dat ze waren ingeschreven. (SIMPS) Er wordt in 
mijn oor gefluisterd dat ze er achteraf gezien geen spijt van 
hadden. Hier heb ik toch mijn bedenkingen bij. -AS 
 
Na een volledige avond al onze geniale breinen intensief te 
gebruiken werd er een eindstand bekend gemaakt. De gouden 
medaille was voor “Portie gemengd” (Liesbeth, Wendel, Nikita 
en Lisa), het zilver was voor “Iets met kaas” (William, Flor, 
Casper en Präben) en het brons ging naar “Trianon” (Camille & 
Jonathan). De eerste schachtengroep die in de rangkschikking 
te vinden was, was “Homies”. (Phara, Margot & Hannah) 
Toch benoemingswaardig, de onvoorbereidde groep “SIMPS” 
is toch op een mooie 10de plaats geëindigd.  
 

Door het schachtenteam. 
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FOOD! 

We hebben honger en dorst 
naar zoveel! Dat is eigen 
aan de feestdagen… Geen 
feest (zelfs in deze tijden) 
waar je van tafel komt en 
denkt: ‘Ik bestel mij nog een 
kleintje met stoofvlees, dat 
gaat er nog in…’. Het proces 
om te beslissen wat er op je 
bord zal liggen gedurende 
de feestdagen, is altijd een 
uitdaging.  
 
Maar Ideefix is er voor jullie. Late kerstfeestjes, oudjaarsavond, 
Nieuwjaar, 2e Nieuwjaar: je gaat toch niet altijd hetzelfde 
maken? Wij geven jou ons menu! 
 

Apero cocktail 

 
Waarschijnlijk is deze cocktail al ‘verloren’ gegaan in onze 
ledengroep. Daarom frissen we hem nogmaals op: de enige 
echte huiscocktail van de pr. Dit is een cocktail die je niet kan 
maken in één ‘standaard’ glas. Maak de cocktail dus in een glas 
van een halve liter, of in een grote maatbeker, waarna je het in 
één of twee glazen overgiet. 
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Benodigdheden: 
- Appeljenever 
- Citroenjenever 
- Pulco (citroensap dus voor de leken onder ons) 
- Amaretto 
- Ice-tea (Lipton, dankuwel) (25cl blikje is gemakkelijk) 
- Appelsap 
- Voor wie hij niet straf genoeg is: witte vodka voor extra 

 
Werkwijze: 

- Neem je kleine maatbeker voor drank (5cl) en je groot 
glas/grote maatbeker 

- Neem van de appeljenever, citroenjenever, amaretto, 
pulco en vodka 5cl  

- Vul aan met je minstens 20 cl Ice-tea. Gooi het 
volledige blik erin als je bang bent voor een ‘te straffe’ 
cocktail (bestaat dat eigenlijk?) 

- Indien de cocktail ‘te straf’ blijft: voeg appelsap toe 
naar eigen smaak. 

- Voor wie de cocktail wat meer pit mag hebben: giet 5cl 
witte vodka extra bij, en vul aan met appelsap naar 
eigen smaak! 

 
Santé! 
 

Voorgerecht 

 
Waarom veel moeite doen voor een voorgerecht? In je maag 
wordt het toch allemaal gemengd… Je hebt zelf rond 
kerstavond iets gemaakt, je hebt misschien restjes 
meegekregen wanneer je even op verplaatsing ging om toch 
nog één iemand anders te zien bij kerst, wie weet? Anyway, uw 
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frigo ligt vol met verschillende shit waarvan je denkt: hoe krijg 
ik al die restjes kwijt? De oplossing: het voorgerecht. 
 
Benodigdheden: 

- Bladerdeegrol(len) 
- Één oven, wel noodzakelijk hier 
- Restjes 

 
Voor meer specifieke opties (ook veggii/vegan combo’s): 

- Groene pesto 
- Gerookte zalm, kippeblokjes 
- Boursin look en fijne kruiden/Feta/Vegan kaas 
- Veggie balletjes 
- Groenten die bij verwarmen zo min mogelijk vocht 

afgeven: paprika, wortel, aardappel(puree), 
champignon (geeft al wat meer vocht af) 

 
Werkwijze: 

- Leg het bladerdeeg open, verwarm de oven voor op de 
opgegeven temperatuur. (meestal ong. 180 graden, 
afhankelijk van de grootte van je hapje zal het 30 tot 
40 minuten in de oven moeten zitten) 

- Maak je rolletjes: 
o Bestrijk de opengerolde deegrol met de 

groene pesto. 
o Beleg één derde van de rol met gerookte 

zalm/veggie balletjes (gesneden, anders kun je 
de deegrol niet proper oprollen straks!)  

o Voeg jouw kaas naar keuze toe 
o Voeg jouw groentjes naar keuze toe 
o Voeg jou wrestjes naar keuze toe 
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o Rol het deeg terug op in een rol, en snij 
schijfjes van de rol. Leg zo op een bakplaat, al 
dan niet met bakpapier, en steek in de oven. 
 

- Maak je ‘gebakjes/taartjes’ 
o Snij het deeg eerst zoals een pizza (in grote 

driehoekken. 
o Leg de inhoud in met midden van je driehoek 
o Breng de 3 punten van je driehoek samen om 

je gebak ‘te sluiten’ 
 

- Mogelijke combinaties 
o Pesto – zalm – kaas  
o Pesto – kip/veggiebal – kaas – paprika – 

champignon 
o Puree – champingon – kaas – paprika 
o Restjes – restjes – kaas – restjes …  

 
Enjoy! 

 

Hoofdgerecht 

 
Als er één iets is dat je tijdens de feestdagen niet wil doen, dan 
is get urenlang in de keuken staan terwijl je genodigden er zijn.  
 
Wij stellen voor: een originele spaghetti of tagliatelli 
Carbonara! 
 
Sidenote! Dit gerecht is mits goed time management klaar in 
minder dan 15 minuten. Let wel dat je deze 15 minuten niet bij 
je genodigden kunt aanwezig zijn: je moet wel degelijk even de 
focus op/in de keuken leggen… Maar hey, wat is 15 minuten op 
een hele avond? De ‘shortcuts’ voor snel werken staan in 
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notitie bij de werkwijze: doorneem dus eerst heel het gerecht 
alvorens van start te gaan. 
 
Benodigdheden: 

- Pasta naar keuze (spaghetti/tagliatelli) 
- Eieren (2 per persoon) 
- Spekblokjes (75 à 100 gr per persoon) 
- Parmazaanse kaas (150 gr per persoon rekenen 

minstens) 
- Kruiden: peper, nootmuskaat 

 
Voor heidense variaties op dit klassieke gerecht kun je 
volgende zaken toevoegen: 

- Champignons 
- Room 

 
Werkwijze: 
 

- Neem een anti-kleefpan, zet op een middelhoog vuur 
(4 als je 5 standen hebt, 7 als je 9 standen hebt, …) en 
voeg het spek toe aan de pan. Kruid direct je spek met 
peper. (voeg geen vetstoffen extra toe) 

- Zet een pot op het vuur met een bodem 2 cm water 
(en één el keukenzout in dat water eventueel), met het 
vuur op de hoogste stand. Neem je waterkoker, vul 
hem volledig, en zet aan. 

- Indien je parmazaanse kaas al geraspt gekocht hebt 
(wat ook een shortkut is), top! Indien je deze in blok 
gekocht heb: doe in je blender en maal tot ze geraspt 
is. Moet je handmatig raspen reken je best 5 minuten 
extra bij de kooktijd, alsook een stijve arm. Je raspt dan 
ook best de kaas voor je begint met het spek te bakken. 



Obelixke - 3 – Happy Holidays 

 
 

15 

- Neem een grote kom, waar je eieren, de helft van je 
totaal aantal parazaanse kaas aan toevoegd, en peper 
én nootmuskaat aan toevoegd naar eigen smaak. Roer 
goed. 

- Ondertussen (tijdens de vorige stap) zal je water wel al 
aan het koken geweest zijn, dus moest je al begonnen 
zijn met je pasta te koken! 

- Voor de heidense mensen (stap 1). Wie champignons 
erbij wil moest deze gesneden hebben voor stap één 
(het spek bakken). Wanneer de spek 2/3e goed is, en 
dus al wat vet begint af te geven, gooi je de 
champignons bij de pan. Je kruid opnieuw met peper 
bij daar. 

- Giet de gekookte pasta af. Doe de pasta terug in 
dezelfde kookpot, en voeg de inhoud van de pan 
(hopelijk zonder champignons) toe aan de pasta. Roer 
deze om. Voeg daarna het eimengsel toe aan de pot 
met pasta en spek en zet op een gemiddeld tot hoog 
vuur.  

- Roer permantent door de pasta tot het eimengsel in de 
pasta voor 50% tot 60% gestolt is. Neem daarna de pot 
van het vuur, en roer nog even door. 

- Voor de heidense mensen, of zij die teveel ei hebben 
laten stollen in de vorige stap (stap 2): je pasta zal een 
zeer droge saus hebben indien je teveel ei laat stollen. 
Om de saus/pasta 
minder droog te 
maken voeg je 
room toe naar 
eigen smaak. Dit 
zal het geheel terug 
smeuïger maken. 

Geniet ervan! 
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Dessert 
 

Doe niet moeilijk hé… Niemand verwacht 
tijdens de feestdagen een zelfgemaakt 
dessert. Ga gewoon naar de winkel om een 
ijstaart/boomstam dessert ofzo. Er is 
trouwens een grote kans dat niemand nog 
honger heeft na het voor- én hoofdgerecht, 
en aangezien je toch om 12u thuis moet zijn 
skip je deze beter. Begin maar met lezen van 
de “koffie & koekjes”… 
 

Koffie & koekjes 
 

Bereid uzelf een koffie of thee, een limoncello of whiskey, … 

In combinatie met een koekje van de cultuur!  
 

Benodigdheden: 
- 300 g tarwebloem 
- 150 g fijne kristalsuiker 
- 8 g vanillesuiker (zakje) 
- 250 g ongezouten roomboter 
- 1 middelgroot ei 
- 200 g poedersuiker 
- 5 el kraanwater 
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Werkwijze: 
 

- Zeef de bloem boven een kom en meng dit daarna met 
de kristalsuiker en de vanillesuiker. 

- Snijd de boter in blokjes en leg ze in de kom. Splits het 
ei en voeg de dooier toe aan het bloemmengsel. 

- Kneed de massa met hand snel tot een 
samenhangende deeg. Leg de deegbal daarna verpakt 
in plasticfolie, 30 min. in de koelkast. Verwarm de oven 
voor op 175 °C. 

- Haal het deeg uit de koelkast en bestuif het werkvlak 
en de deegroller met bloem. Rol het deeg uit tot 
ongeveer 5mm dikte. Gebruikt verschillende 
uitsteekvormpjes in kerstthema, zoals een ster, 
koekenmannetje, kerstboom, rendier, kerstman, 
engel, sneeuwman en andere om vormpjes uit de deeg 
te maken. Leg deze verspreid over het bakpapier op de 
bakplaat. 

- Bak de koekjes in het midden van oven voor 15-20 min. 
tot ze lichtbruin zijn. Laat de koekjes minstens een 
halfuurtje afkoelen op een rooster. 

- Roer de poedersuiker met het water tot een glazuur. 
Bestrijk de bovenkant van de koekjes met glazuur en 
laat het glazuur verharden. Gebruik eventueel andere 
versieringen of kleurstoffen om de koekjes leuk te 
versieren. 

 
Laat het smaken! Of geef ze aan iemand dierbaar en maak er 
zo iemand anders blij mee! 
Allemaal een vrolijk kerstfeest en fijn Nieuwjaar gewenst, dat 
we 2020 maar snel mogen vergeten! 
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Wist je dat/wist je niet? 

Wist je dat onze hexadecimale schacht, Aaron, de cover voor 
dit Obelixke verzorgde? Zijn skill voor digitaal tekenen gaat dag 
na dag de lucht in. Hij is echter ook zeer goed in zich ‘op de 
achtergrond’ te houden. Hij slaagde erin, als één van de enigste 
schachten, op de cantus geen enkel nummer in te moeten 
zetten. 
 
Wist je dat de zus van deze schacht, onze trotste praeses Laure, 
haar kat echt graag ziet? Volgens sommige bronnen is het 
‘inleven in de kat’ een goede manier om een connectie op te 
bouwen. Het rollebollen over het zacht livingtapijt is één van 
de zaken die ze al geprobeerd heeft… Deftig beeldmateriaal is, 
net zoals van de kat, zeer schaars helaas… 
 
Wist je dat onze praeses even slechte 
woordmoppen heeft dan de pr? ‘Wat doe 
je namelijk als je uitbundig over borsten 
praat? Juist, tetteren…’. Een echte 
‘billenkletser’ was dat, topmop zeg… 
 
Wist je dat de pr goed is in zaken verkopen door middel van 
een schone poep? Oordeel zelf welk poepke er voor u het 
meest aanslaat, die van de pr, of eerder die van de praeses… 
Vanwaar dit gezegde komt, blijft een groot vraagteken. 



Obelixke - 3 – Happy Holidays 

 
 

19 

 
Wist je dat onze vice-
praeses, Kaasje voor 
iedereen, eigenlijk door 
zijn ouders genoemd is 
naar het spook Casper? 
Als dat geen ‘geestig’ 
weetje is… Zowel Kaasje 

als Fien drinken trouwens veel te snel rode vodka, dit leidt/lijdt 
soms tot bepaalde situaties… ‘Fill in the blanks…’ Soms zijn 
Kaasje zijn woordmopjes dan wel weer on point: binnen het 
praesidium weten we ook (na een unaniem besluit) in welke 
maand onze penningmeester William van ’t straat zal geraken: 
in de maand ‘Neveruary’. Verder zijn er geen echte frustraties 
in het praesidium, toch zeker niet onder de mensen met een 
‘volledige functie’. 
 
Over single praesidiumleden gesproken: ’t is nu ook niet om 
over naar huis te schrijven he… Laat staan om van’t straat te 
geraken… We leven allemaal met hem mee. 
 
“Hoi, ik ben sport. Binnen het praesidium moet ik élke 
vergadering met mijn vuist op tafel slaan van mijn bureau (en 
hopen dat mijn webcam niet van mijn pc valt), om te vechten 
voor mijn rechten en gezien te worden als sport (want dat is 
echt echt wel een volwaardige functie!). Ik moet mij inhouden 
niet te huilen hierbij; al moet ik toegeven dat ik voor minder 
huil… Zoals bij elke mooi eindigende animatiefilm op een 
filmavond. Een videogesprek voeren om iemand te leren 
kennen helpt ook niet echt, gezien ik echte hoerenlichtjes op 
mijn kamer heb opgehangen in’t begin van ’t jaar: ik vind dat 
echt mooi. Ik had de kans mij voor te stellen voor nieuwe 
mensen: schachtjes, bij mijn favoriete club Ideefix, maar 
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daarvoor liep ik dan maar tegen een boom, 
dat leek me aantrekkelijk. Mijn haarkleur 
helpt ook niet echt.  
 
Op een online cantus kon ik mij dan 
herpakken: roodharig zijn én goed zingen 
(ik kon maar Ed proberen te achtervolgen 
hé, die heeft toch ietswat succes…). Dat 
ging oprecht goed, tot mijn zus Phara roet 
in het eten gooide en ik mij op andere 
familiale zaken moest focussen: het was haar verjaardag 
namelijk… Mijn zus zegt wel dat ik de grappigste thuis ben: dat 
is misschien toch één iets positiefs.  
 
Ook verschil ik enorm met mijn zus: heel wat genen zitten 
duidelijk enkel bij mij. Zo kan zij bijvoorbeeld echt niet drinken; 
als je met mij een avondje op café op stap zou gaan, zal je 
tenminste niet genoodzaakt zijn voor middernacht naar huis te 
gaan. Ik ben ook een veel mondiger en socialer persoon: mijn 
woordenschat reikt verder als ‘och jong’. 
 
Verder ben ik echt wel sportief; ik ben een doorzetter (zie het 
stukje ‘vechten voor mijn rechten in het praesidium’) en een 
optimistisch persoon (want ooit zullen ze het toegeven!). Er is 
weinig dat ik niet lust, en kom met veel verschillende karakters 
overeen (zie ‘het praesidium’). Een echte aanrader dus!“ 
 
Wist je dat wij als praesidium jullie allemaal heel erg missen? 
We missen elkaar zelfs binnen het praesidium… Maar dat 
houdt ons niet tegen gemotiveerd te blijven voor jullie! Hou 
jullie goed en gezond! Bijt nog een laatste keer door: in 2021 
kunnen we dan echt samen terugkomen! We love you all! 
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