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Al 23 jaar onze vaste stek voor 
plezier, bier en vertier !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overpoorststraat 96, 900 Gent
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Voorwoord v/d Praeses 
 

Liefste Fixers, geïnteresseerden en sympathisanten 
 
Het eerste semester zit er zo goed als op en wat voor één! 
Ideefix is dit jaar een delegatie enthousiaste schachten 
rijker die elke activiteit ook paraat staan om de avonden 
nog zaliger en vooral zatter te maken. De meters vliegen 
ook de toog over alsof het niets is en ze zullen blijven 
komen ook! 
Een enorme dankjewel aan iedereen die dit semester zo 
fantastisch gemaakt heeft! Hopelijk zien we nog meer 
leden terug in het tweede semester! Op naar meer 
feestjes, meer pintjes, meer dansen en swingen en vooral 
meer liefde voor Ideefix. 
Speciaal voor onze oudleden en werkmensen hebben we 
een heel aantal activiteiten op een vrijdag geplaatst. Geen 
excuus om niet af te komen dus. We vliegen het eerste 
semester in met een welkomstclubavond op maandag 
8/2 en daarne onze Overpoort-rolling op woensdag 10/2. 
Wees er zeker bij! Dit is een niet te missen activiteit! Meer 
informatie ivm het 2e semester volgt nog! 
Om van alles op de hoogte te blijven: like onze 
facebookpagina: www.facebook.com/IdeefixGent, volg 
ons op twitter @IdeefixGent, via snapchat Ideefix_Gent of 
kom gewoon meefeesten met ons in ’t Kofschip elke 
maandag en woensdag! Nog vragen? Het praesidium 
staat ten allen tijde voor jullie klaar om te helpen. 
 

Ut vivat, crescat et floreat, Ideefix! 
Lisa Van Landuyt 
Senior 2015-2016 

http://www.facebook.com/IdeefixGent
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FTI-week 
 
 

Maandag : rustig gestart en in een dik feestje 
geeindigd 

 
Dinsdag : Croque’s & Bier , en meer croque’s en 

meer bier 
 

Woensdag : Student Kick-off , derna meters int 
Kof 

 
Donderdag: Indy’s drankspellekes derna Meters, 

meters, meters, meters, meters, meters. 
 

Vrijdag: een stevig party tot de vroege uurtjes 
met de oude generatie Fixers 

 
Kortom een zeer natte week, waar menig lever 

overuren heeft geklopt 
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Doop 
 

De doop is altijd een leuk bandings moment tussen de schachten, 
waarbij ludieke spelletjes worden gespeeld.  

 
We leren de club en elkaar beter kennen terwijl we vuil gemaakt 

worden.  
 

Dit alles vond plaats in het Citadelpark waar we, met een mooi 
aantal, toffe nieuwe mensen klaar werden gestoomd om nieuwe 

leden te worden van de fantastische club Ideefix.  
 

Ik ben er zeker van dat er nog zeer mooie avonden op ons staan te 
wachten! 

 
En mede dankzij IDEEFIX heb ik Adeline beter leren kennen 

 
= Daan = (met Adeline op MCXIII) 
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Cocktailavond – 50 ‘s editie 
 

Ideefix houdt van feestjes, grote feestjes, kleine feestjes, 
zatte feestjes, en nog zattere feestjes.  

 
Onze rock ’n roll-cocktailavond was één van die feestjes.  
De polkadotjurken en leren vesten werden samen met de 

rode lipstick en de kilo’s haargel bovengehaald, ’t 
Kofschip werd versierd en de cocktails werden 

klaargemaakt.  
 

Onze cocktailavond werd een waar succes! Vrouwen 
vielen in zwijm voor onze polkadotcocktail, terwijl de 

mannenspontaan voor de Grease Lightning gingen. Betty 
Oops was dan weer de ideale cocktail voor de Bobs en 

Bobettes onder ons.  
 

Kortom het was een geslaagde avond, met pijnlijke 
voeten (note to self: geen nieuwe hakken aandoen om uit 

te gaan) en heerlijke herrinneringen!  
 

Kusjes Melissa v. Victor  
Vice-praeses/Cantor
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We spelen Marcel zijn spel vanavond! 

 

Op 30/09 most ik mijn allereerste activiteit voor ideefix 
organiseren. Dit werd uiteindelijk marcel zijn spel 
genoemd.  Voor diegenen dat hier niet bij waren, mijn 
spel was een verzameling van opdrachtjes, vooral 
gemaakt om die domme feutjes een beetje te laten 
bewegen en ondertussen ook een beetje bekender te 
maken met overpoort, kofschip en natuurlijk ideefix.  
Maar het was plezant, de feutjes hebben het clublied al 
een beetje kunnen aanleren, en dankzij veel teamwork en 
enthousiasme van iedereen dat meedeed was de lijst met 
opdrachtjes op een mooi tempo afgewerkt.  
Achteraf werden er natuurlijk de nodige meters gezet en 
is het een echt feestje geworden. 

Sport : Anthony v. Marcel
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GSF 
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Gravensteenfeesten, een jaarlijkse traditie waarin wij als 
studenten de slag om het gravensteen herdenken.  
 
Maar veel belangrijker, waarop dat we voor €15 op het 
avondfeest zoveel rodenbach kunnen drinken als onze 
(ondertussen goed getrainde) levers aankunnen.  
 
Het was een geniale avond, we hadden rond 18u 
afgesproken aan de trappen op het sint-pietersplein. Toen 
ik daar toekwam zag ik al direct dat de sfeer dik in orde 
ging zijn. Iedereen dat daar al aanwezig was dat 
enthousiast zat te wachten met hun potten en 
ondertussen de schachtjes dat niet konden wachten om 
eens mogen met onze vlag te zwaaien.  
 
Toen we uiteindelijk naar binnen mochten konden we 
niet wachten om achter onze rodenbach te gaan en onze 
potten eindelijk te kunnen gebruiken. Helaas waren we 
niet de enige mensen dat dit gedacht hadden waardoor 
het in het begin lang duurde voor we ons bier kregen. 
Natuurlijk met ouderdom komt wijsheid en tegen de 3de 
rodenbach stuurde iedereen gewoon hun schachten om 
achter bier te gaan. 
 
Dankzij vele liters rodenbach en een geniaal goede sfeer 
heeft iedereen dat aanwezig was zich super goed kunnen 
amuseren. 
 

Marcel 
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Sint @ tkof 
 

5 december: talloze lieve kindertjes zetten hun schoentje 
klaar voor lekkers. Sommigen zijn zelfs zo braaf dat ze 
een blikje jupiler achterlaten voor de lieve, behaarde sint 
met zijn zwarte piet… Dat in tegenstelling tot de stoute 
kindjes die een blikje cara voor hem achterlaten. 
7 december heeft sinterklaas een bezoekje gebracht aan 
alle lieve Ideefixers in ’t kofschip (7 december pas 
aangezien 6 december een zondag was en tkof was dicht). 
Alle aanwezigen moesten langsgaan bij de sint en op haar 
schoot gaan zitten (ja de sint is een vrouw, niemand heeft 
ooit onder de rok gekeken?), waarna ze haar grote boek 
erbij nam en keek hoe braaf, of hoe stout de fixer geweest 
was dit jaar. 
 
De brave fixers kregen een mandarijntje en nic-nacjes . 
Voor de stoute fixers daarentegen stonden sportpiet en 
BDSM-piet klaar. Hoezeer ik ook een fan ben van zwarte 
pieten en ik die BDSM-piet best wel zag zitten, was ik 
best blij dat ik nic-nacjes kreeg. De enige opmerking dat 
de sint me gaf was dat er al leden van Ideefix waren 
blijven overnachten bij mij (waar ik totaal geen weet van 
heb trouwens. Ik heb best medelijden met een mens dat 
zich moet bezighouden met wat ik doe als ik… niet 
nuchter ben…).  
 
Hierna kregen we de opdracht om woordjes ofzo te 
vormen met de nic-nacjes die we gekregen hebben. 
Aangezien ik een stout kindje ben, heb ik dat vermeden 
door een rookpauze in te lassen.  
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Vanaf dat moment is voor iedereen de avond en nacht 
wazig beginnen worden. Meter na meter kwam er meer 
bier op de toog te staan. Ik ben het niet meer zeker, maar 
volgens mij is de lieve sint zonder baard geëindigd. 
Hopelijk is 1 jaar voldoende om er weer een te groeien. 
Alleszins zal de sint haar aanwezigheid niet snel 
vergeten. 

Commilito : Mikel “Smeagol” Nachtergaele 
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Broodjes 
  Snacks 
    Soep 
Openingsuren: 

Maandag & Dinsdag  van 11:00 tot 14:00 
     van 17:00 tot 22:00 

Woensdag & Donderdag  van 11:00 tot 14:00 
      van 17:00 tot 22:30 

Vrijdag    van 11:00 tot 14:00 

Zaterdag    Gesloten 

Zondag    van 18:00 tot 22:00 

Sint-Kwintensberg 56, 
9000 Gent
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WIST JE DAT-JES 
 
WJD Anton een heet worstje heeft? 
WJD een Massacantus waar je niet mocht drinken tot kan 
eindigen in  +/- 15u zuipen ? 
WJD mensen de PR goed kunnen negeren ? 
 
WJD er weinig mensen graag in de pen kruipen? 
 
WJD de eigenaars van strap-ons die ECHT NIET willen 
uitlenen ? 
 
WJD Graspop een echt vette affiche heeft volgende 
editie? 
WJD Adeline een glimlachopwekkende uitstraling heeft? 
 
WJD Daan mij graag ziet en Joris hier jaloers op is? 
WJD niet alles even accuraat is? 
 
WJD voor humor alles toegestaan is ? 
WJD ook zwarte humor? 
WJD tussen een aangereden hond en een aangereden 
turk? (er staan bij de hond remsporen) 
 
WJD dit eigenlijk politiek niet correct is? 
WJD ik daar eigenlijk gwn schijt aan heb? 
 
WJD we op weg zijn naar 200e meter? 
WJD dat dit eigenlijk veel sneller mag? 
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Trivial Pursuit 
 

Een gewone maandagavond in het kof, tijd om - vooral 
de schachten dan - wat beter kennis te maken met Gent, 
Ideefix en ons kofschip. Ik had wat vraagjes voorbereid 
en mijn eigen versie gemaakt van trivial pursuit, 
compleet met Gentse specialiteiten. 
 
Iedereen werd in groepjes onderverdeeld (praesidium 
gemengd met de commilitones en schachten).  
 
Er werd gegokt, gegist en gemist maar ook heel wat 
correcte antwoorden gegeven en de sfeer zat er goed in.  
 
Blijkbaar wist niemand echter wat er in de befaamde 
‘gentse sneeuwballen’ zat. Een winnaar kwam er niet uit 
de bus, maar het einde van het spel werd gevierd met een 
grote fles cuberdonjenever, die uiteraard gedeeld werd.  
 
Een topavond (in mijn ogen) zoals er nog zovele volgden. 
 

Cultuur : Anton v. Tonneke 
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Gezellig cafe aan het station waar we geregeld bij goed weer het 

terras  en/ of onze lever vullen ;). Ook doen we hier af  en toe 
een activiteit.  
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Koop nu je eigen super-vette Ideefix 

pot !!! 
(Inhoud +/-0.35l) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van metaal dus volledig Overpoort – en cantusproof 
Voor slechts € 12 , is ie van jou !!! 

 
 
 



 19 

Clubetentje 
 

Orientali was dit jaar de locatie voor ons clubetentje.  
 
Rond 19u druppelde iedereen binnen, ikzelf was  
natuurlijk weer te laat, maar met een goed excuus. 
Ondanks een reservatie, was er niets klaargezet van 
tafels, maar dit werd door ons vakkundig opgelost.  
 
Lekker, veel en gezond eten voor een lage prijs, meer 
moet dat niet zijn (bedankt voor de tip Lisa!).   
 
Met wisselend succes werd er met de oosterse stokjes 
gegeten, maar gewoon bestek was er ook voorzien. 
Vuilnisbak van dienst was Daan, die met veel plezier de 
overschotjes van iedereen opat.  
 
Daarna had het nog een toffe clubavond moeten worden 
in het Kofschip, helaas ontsierd door de diefstal van Eline 
haar handtas in het kof . 
 
Een spannende achtervolging door Gent eindigde op het 
politiebureau (waar Ideefix ook niet onbekend is, 
prosenior aan het werk zelfs!). De pintjes werden dus nog 
even koel gezet. Het heeft de sfeer wel niet bedorven, 
gefeest werd er alsnog - met een beetje vertraging dan.  
 
Een avond voor herhaling vatbaar (op de diefstal na dan). 

 
Cultuur : Anton v. Tonneke 
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De schachtenverkoop! 

 
Juana en ik spraken die dag om 5u af om alles mooi voor 
te bereiden voor die fameuze schachtenverkoop..  
 
Helaas vonden we niet echt een talent. Ik kwam tot de 
conclusie dat ik gewoon een prutser ben!  
 
Dus dronken we ons (een beetje) moed in en dat had als 
resultaat dat mijn act uit 'de slappe lach' bestond! Mooi 
resultaat vond ik zelf, want ik heb me geamuseerd!  
 
Voor herhaling vatbaar! 
 

Schacht Joke 
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MASSACANTUS XIII 
 

“Het bier kwam te laat.  
Den deze had te veel dorst. 

Zingen en drinken” 
 

In haiku door Timon v. 

Ku(r)tanarchist 
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Kof-Cantus 

 

De seniores van de kofclubs hebben alles goed voorbereid 
en keken er al naar uit. Spannend! Op 2/12 was het 
eindelijk zover. De volgorde was een goed bewaard 
geheim tussen de praesidia. Ideefix mocht als eerste. De 
sfeer zat er al goed in. Elke sport van elke club is getest 
geweest op hun fysiek met een Ideefixer. Uiteraard heeft 
onze sport zich bewezen en ook gewonnen. Proficiat 
Marcel!  
 
Een aantal liedjes en pretpintjes later was het aan de 
volgende club. Anabolica nam het van ons over, daarna 
Acantha, Moeder Barry was als derde, gevolgd door 
Hospitalia en reGent. De sfeer en verbroedering zat 
helemaal goed. Kofclubs unite!  
 
Ik kijk al uit naar de kofspelen!  
 

Lisa Van Landuyt 
Senior 2015-2016 
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Nawoord vd PR 
 

De schrijfvaardigheid en enthousiasme was zo riant dat 
ik super onder de indruk was. Ik denk zelf dat vanaf nu 

celibaat en alcoholvrij door het leven ga. Mss word ik wel 
profesioneel balletdanser. Of stoot ik Justin Bieber van de 

troon als tiener/holebi-idool. 
 

Kortom : Merci aan de enkele schrijflustigen en de rest 
een welgemeende post-massacantus-rodenbach scheet. 

 
Veel liefs, 

 
Jullie PR 
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