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Voorwoord van de praeses

Beste feestbeesten,

Vanaf heden noem ik jullie zo, want jullie hebben bewezen dat jullie dit echt wel 
kunnen! Amai, wat voor zot en leuk semestertje was dit wel. Mijn jaar gaat echt véél 
te snel voorbij dankzij jullie, dankzij die zalige feestjes, die zatte momenten en vooral
dankzij die nieuwe vriendschappen. 
25 feutjes hebben we dit jaar mogen dopen tot schacht. Proficiat dus aan degenen 
die dit ondergingen en succesvol doorbeten tot het einde. Maar ook een grote dank 
aan het team dat dit samen mogelijk maakte voor Ideefix.

Jammer genoeg gaan we elkaar tijdens de blok en de examens wat minder zien.
Niet getreurd, wil je er even tussenuit dan kan je ma altijd bellen voor een rustig 
avondje thuis of evt. een klein feestje in de overpoort.
Voor degenen die zich liever afzonderen in deze periode, hebben we opnieuw een 
leuke kalender klaarliggen voor het tweede semester.

Vergeet niet dat naast al dat feesten tijdens het jaar, de examens minstens 3 keer zo 
belangrijk zijn!

Tot slot wil ik jullie een prettige kerst & een gelukkig Nieuwjaar wensen.
Veel plezier bij de familie en studeer de pannen maar van het dak.

Ut vivat, crescat et floreat Ideefix!

Tania Vandewalle
Praeses 2013-2014
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Woordje van de Redactie

De dagen worden korter en korter en terwijl ze langzaamaan als schaduwen in elkaar
verglijden en het zonlicht geweerd wordt van deze aardkloot. Na enkele maanden 
feesten, hijsen en neiuwe, toffe mensen leren kennen, staat de teller van het eerste 
semester alweer bijna op nul.
 
Zoals onze maffe dorpspastoor altijd zei tot hij doodging, “de eindejaarsperiode 
roept op tot bezinning”. Aangezien hij het zelf niet meer kan, zal ik maar zeggen wat 
hij bedoelde.
Met de donkere dagen, waarin mensen sowieso meer binnenzitten, is het een 
handig moment om zowel voor- als achteruit te kijken. Achteruit kijken om terug te 
denken aan de feestjes en successen van het verleden, om de neerslachtigheid van 
het seizoen te breken. En om lessen te trekken uit de lessen die niet geleerd zijn 
(pun intended) om een kater in juni te vermijden.
En vooruit kijken naar de periode achter de examens, wanneer we er weer een lap 
op kunnen geven. Dus laat dit Obelixke als een reddingsboei tijdens de examens zijn,
want er komen betere tijden

Tot Kofs! 

P.S.: Speciaal om jullie er mentaal door te loodsen, hebben we  een mooie selectie 
spelletjes voorzien ;)
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Openingsreceptie

De receptie van de fixidee-week week begin dit schooljaar.
Was een kleine maar gezellige receptie in het kofschip.
Met redelijk wat hapjes,met als lekkerste de bloemkool met cocktailsaus, daar werd 
veel van gesmuld. Het was toen een drukke avond in het kofschip en er werd achter 
de receptie nog gefeest. 

Pieter-Jan

Openingsreceptie

De eerste dag van het nieuwe werkingsjaar betekent weer dat we al die bekende 
oude gezichten terugzien en nieuwe gezichten mogen verwelkomen. We waren er 
als club helemaal klaar voor en stonden te popelen om het kofschip binnen te 
mogen. We kropen eens niet in ons hoekje waar we meestal zitten maar kozen 
resoluut voor het midden van de kroeg waar ieder langs moest zodat we gemakkelijk
de nieuwe leden konden aanspreken en leren kennen. Bij een chipsje, een nootje, 
een worteltje, een bloemkooltje enzovoort klapten we bij met onze oude en nieuwe 
vrienden. 
We genoten van ons samenzijn in ons stamcafé tot in de vroege uurtjes. 

Ut vivat, crescat et floreat Ideefix!

Wilm
Cultuur – Sport 2013-2014
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Croques @ €1,50

Dinsdagavond en de Overpoort is verlaten. Na de geslaagde Openingsreceptie, met 
zicht op de Kick-Off morgen, leek het dat de wereld een dagje rustig doet. Niets is 
echter minder waar! Als eenzaam en hardwerkend praesidium bevinden we ons, 
zonder het te beseffen, in de stilte voor de storm of beter de caféopening voor het 
feestgedruis. Op een goddeloos vroeg uur zijn we ons namelijk weer uit de naad aan 
het werken om onze club en sympathisanten een mooie avond en lekkere 
versnapering aan te bieden. Met -uiteraard- verschillende sauzen. En aan de 
groeiende stapel croques te zien, zal de inwendige mens zeker de nodige krachten 
op kunnen doen.
In het begin loopt de dansvloer vol en kan iedereen nog verder op de dürum of 
frieten van eerder. Naarmate de DJ zijn best weer doet om de boxen van de muur te 
knallen, lopen de intensiefste feesters toch een beetje leeg. Bier kan veel, maar kan 
ook niet voor alles zorgen. En dankzij onze al dan niet vegetarische croques was de 
avond weer gered.
Zelfs tot helemaal in de Porters zijn er croques geïmporteerd. Al was dat niet altijd 
zonder gevaar voor lijf en leden. Maar door een haastig aangevoerde tweede lading 
croques, zijn alle noodzakelijke ongevallen min of meer vlot vermeden. Nietwaar, 
Brutus ;-)

Blij de avond overleefd te hebben...
Wim
P.R. 2013 – 2014
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Kofspel

Na een zwaar nachtje feesten met Student Kickoff, waarbij de klanken van Regi nog 
steeds in onze oren suisden en waarbij alle andere studenten lagen te kateren in 
bed, gingen wij verder met onze Fix-The-Idea-week. Het werd een iets 'rustiger' 
avondje met drankspelletjes. We begonnen de avond met het befaamde spel dat we 
al leerden kennen tijdens de spelletjesavond in de kiosk, dat ik had meegebracht. Al 
snel zette de dj de muziek in en werd het te luid om nog te kunnen verder feesten. 
We hebben wel nog een aantal pittige details te weten gekomen van de toen nog 
feuten tijdens een spelletje 'I have never', ja we speelden in 't Engels aangezien 
Eduardo die hele week met ons heeft meegefeest. Daarna hebben we gewoon 
gedanst, gezongen, gedronken tot we erbij neervielen -letterlijk, om dan allen 
richting huis te vertrekken voor toch een beetje te slapen voor onze laatste dag van 
de Fix-The-Idea-week.

Lisa
Schachtentemmer 2013-2014
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Oudledenavond met BaCo promo

Geen idee hoe laat het is
maar ik voel me nog zo fris
zou het komen door die 22 baco?
Al die vrouwen om me heen
spacen lekker met me mee
ja vanavond gaan we los als een tornado.
(Lange Frans & Baas B – 22 Baco )

Dit liedje omschrijft perfect hoe hard we weer losgegaan zijn op Ideefix’ wijze.
Het kot vanachter werd omgebouwd tot een klein museum. Obelix’kes doorheen de 
jaren werden tentoongesteld, posters van vroeger vulden de muren en foto’s van 
lang vervlogen tijden deden hun dienst ( vaak met iets meer haar op sommige 
hoofdjes). 
Vlag en schild werden opgehangen, pull en oude linten lagen klaar om gezien te 
worden en het oude hondenbakje was ook aanwezig. 
Het volk kwam toe, men bestelde Baco… Met de Baco verdwenen ze naar vanachter 
om pas een halfuur later weer terug te verschijnen (soms langer). Dan vraag ik mij af 
wat ze daar allemaal hebben uitgespookt?! 
Sommige mensen moeten wat meer in het oog gehouden worden, denk ik dan... 
Hopelijk is er geen schade aan archiefmateriaal. ;)

Een zeer geslaagde avond dus!

Tania Vandewalle
Praeses 2013-2014
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Sportieve drankspelletjes

Vandaag stonden de sportieve drankspelletjes op het programma en daarom trokken
we naar het citadelpark om ons eens slokje te nemen op een actieve manier. Het 
doel van vanavond was om de andere helft van ideefix er aan te schieten met 
blaaspijpen terwijl we paintball-missies gingen vervullen. Zo waren er verschillende 
missies die varieerden van de andere ploeg uit te moorden, de vlag te veroveren, de 
beide vlaggen in je kamp krijgen... Dit in combinatie met wat jenever drinken voor 
de aangeschotenen of als de missie gedaan was, zorgde er voor dat het een leuke 
gezellige maar actieve avond was die we afsloten in het kofschip.

Wilm 
Sport – Cultuur  2013-2014
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De langverwachte Openingscantus

De openingscantus was weer een groot succes!
Waar het bier langs alle kanten. vloeide en hierbij wat later op de avond voor de 
nodige komische scènes zorgden. De laatkomers ( mij inclusief ) kwamen niet 
ongestraft binnen en konden al in een klap een Ad Fundum achterover slaan.
Het was ook een leuke avond voor de nieuwelingen van Ideefix, die ineens iedereen 
wat beter kon leren kennen.
Verder werd de cantus verder gezet zoals we het gewoon zijn bij Ideefix met daarna 
nog een afterparty in ons vertrouwde café ‘t Kofschip.

Sam Schrijvers
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Message Party

De message party werd eens anders aangepakt als dat andere clubs dat simpelweg 
aanpakken.
Geen briefjes die je in sigarettendoosjes, envelopjes, kousen enzovoort moet steken.
Nee, ideefix had er voor gezorgd dat de messageparty een meer digitaal tintje kreeg.
We stonden die avond allemaal als gek smsjes te sturen naar een nummer waarna 
we onze berichten al dan niet onbekend op het projectiescherm zagen verschijnen. 
Zo zagen we maar weer dat als we eens lekker anoniem konden zijn, we er weer 
lekker voluit voor kunnen gaan. Die vrijgezelle Jan kreeg maar wat voorstellen die de 
dag voorheen als Latin Quarter-momentjes omschreven werden (we hadden 
gehoord dat Jan ook daar enorme feestjes kan bouwen). Maar ook enkele 
vrouwelijke schoonheden werden langs deze anonieme weg benaderd of werden er 
vriendschappelijke wensen met elkaar uitgewisseld. 
Langs deze weg willen wij ook nog eens onze commilito Kris bedanken want zonder 
zijn fantastische hulp zou deze activiteit niet mogelijk zijn geweest. Merci

Wilm 
Cultuur – Sport 2013-2014 
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Quiz

In Ideefix is er ook plaats voor cultuur, dus organiseren we ieder jaar een quiz. Ook 
dit jaar was dat niet anders! Voor de gelegenheid had Lisa menig opzoekwerk 
gedaan en 8 rondes met telkens 10 vragen opgesteld. Ik kreeg de grote eer haar 
mede-quizmaster  te zijn. 
Blijkbaar hadden er veel mensen nood aan een uitdaging voor hun brein, want er 
kwamen maar liefst 9 teams opdagen in de Outpost! De spanning was de hele avond
te voelen: iedereen wou winnen. Soms was er dus al eens discussie over een 
antwoord en fronsten heel wat mensen de wenkbrauwen bij de Sexstandjes ronde 
(blijkbaar veel conservatieven in onze club!) (n.v.d.r.: nee hoor, wij hebben gewoon 
duidelijker sex dan de Hollandse boekjes die julllie raadpleegden :p ). Het was een 
nipte nek-aan-nekrace voor de eerste plaats maar onze kampioenen waren de leden 
van Team Thunderbolts! 
Proficiat aan Rein, Kevin, Melissa en Marco dus! 
Ze kregen het ‘Ideefix pretpakket’ met marshmallows, chips en vele pintjes!
Na hun overwinning trokken we weer naar ons vertrouwde Kof en verwenden we 
ons hersentjes met wat alcohol om te bekomen van al die vragen. Wederom een 
geslaagde avond!

Wendel 
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De Moulin Rouge Cocktailavond

Elk praesidiumlid nam spontaan een taak op zich, om de avond vlekkeloos te kunnen
starten. Als een sterk team begonnen we eraan. Het leek net alsof iedereen uit de 
film "The Moulin Rouge" kwam gewandeld. Zo sexy en stijlvol met prachtige 
romantische duetten en liedjes uit de film op de achtergrond dankzij DJ Sven. 
We deelden nog wat flyers uit op straat en trokken de aandacht met onze outfits 
waardoor we vele voorbijgangers warm en nieuwsgierig hadden gemaakt om de 
andere outfits te gaan bewonderen en om van een orgasme/cupid/devils kiss of een 
zerotiek te genieten in het Kofschip met vrolijke kreungeluiden als gevolg. 
Door voornamelijk achter de schermen te staan heb ik maar af en toe een glimp 
kunnen opvangen van de feestvreugde. Maar de warmtegolven kon ik voelen en we 
konden spreken van een stomend Kof, het was ons gelukt!!
Voor mij was het een enorm geslaagde cocktailavond. De vele ideefixers verkleed in 
burlesque dames of elegante en stijlvolle heren, vele andere bezoekers die 
langskwamen en de zwoele sfeer nog pikanter deed worden. 
Maar waardoor de cocktailavond voor mij volledig slaagde was het fantastische 
teamwork en vele vrolijke ideefixgezichtjes!! We bleven allen tot het laatste 
druppeltje uitgegoten werd en genoten nog van onze welverdiende avond. 
Rein
Feest 2013-2014
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Cocktailavond in Moulin Rougestyle

Het beloofde een fantastische, zwoele maar vooral een Ideefixgewijze gezellige 
avond te worden. Ontblote torso’s,  netkousen, rode boa’s, pluimen … Zoals verwacht
haalden de fixers alles uit de kast om er een geslaagde thema-avond van te maken. 
Met de nodige cocktails zat de sfeer er al snel in. De cocktails vielen in de smaak me 
dunkt, zo sterk zelfs dat de voorraad er snel doorzat. Dan maar jenever dacht het 
presidium en de fixers dronken gezellig mee. En of het een feestje was. Ideefix is voor
altijd mijn hertje nabij, maar voor sommigen was later op de avond het toilet hen 
toch net iets dichter nabij. Dit bevestigt enkel de verwachtingen van een 
onvergetelijke avond.
Getest en goedgekeurd door
Nické en Annabel  
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Doop & Doopcantus

Hoe ging het er echt aan toe?
Een verslag geschreven door de ogen van Charlotte.
Deel 1: Die lekkere cupcakes!
Het was een prachtige oktoberavond. De zon scheen, het regende niet, vrij warm 
voor de tijd van het jaar, kortom het kon niet mislukken. 
Daar zaten we dan met een 20-tal, op de stoep voor ’t Kofschip. Sommigen onder 
ons waren hun laatste sigaretje aan het roken, anderen waren gewoon te laat. Eerst 
kregen we zo mooie kleurtjes op ons wang gesmeerd: Dat blauw en dat grijs! Hanne 
onze cantor maakte zelf tijd op een doopliedje te maken (lyrics zie Louise Debal). Dat
bleef, echt waar, heel de avond hangen. Na wat clubliedgezang, doopliedgezang, … 
vertrokken we naar het citadelpark. Eigenlijk was dat voor iedereen in olifantenpas. 
Ik dacht toen: “yes, ik moet maar wat dingen naar daar dragen.” Te vroeg gejuicht 
want dat woog veel. 
In het citadelpark werd het tijd om ons echt lekker te maken *cupcakeliefde!*. Ik 
denk zelf moesten we in de oven gestoken waren, dat we nog nooit zo lekker zouden
geroken hebben. Nadien was het spelletjestijd. Dit vond ik wel een leuk moment 
omdat we een eerste band konden maken met de medefeuten en je kreeg het er 
lekker warm van! 
Na het zeil opkuisen, wat eiers dat er op de feuten in een grot gegooid werd en weer
da zeil opkuisen,… Blablabla… mochten we douchen. 
Ik vertrok naar Annabel haar kot om me te douchen. Mehdi sprak onderweg 
iedereen aan voor een knuffel – Altijd grappig hoe mensen dan kijken - . 
Deel 2: Hondenstokjes?
MMmmmmmmm, lekkere hotdogs… Toch nog een laagsken aanleggen voor de 
cantus begon. 
Eerst en vooral moest Joris zijn plastieksken gepijpt worden. Uhhhh prettig is anders,
…
Nadien was het schachtenpaptijd. Die textuur mmmmm…. Ik zou niet meer ervan 
willen. De cantus zelf was echt de max… Behalve dat ik zelf nog altijd niet snap 
wanneer er wel of wanneer er niets gezegd mag worden.. Al die hondenstokjes dat 
ik daarvoor kreeg, en ik ben niet de enige die er zoveel gekregen heeft. Maar het 
meest emotionele moment was het officieel gedeelte: we werden echt schachten! 
Na wat ad pistums, veel van Lisa moeten drinken,… werden sommigen onder ons 
echt moe en waarschijnlijk ook zat. Ik had geluk want Evelien was mijn bob en ik 
mocht er ook crashen (beter dan mijn auto te crashen).Ik zou eigenlijk wel over dit 
gedeelte een langer verslag kunnen geschreven hebben maar ik herinner er mij niet 
genoeg meer van…
Dankwoord
Eerst en vooral wil ik den Ideefix bedanken voor dezen vette avond en dan ook 
vooral Lisa om zoveel geduld te hebben op de cantus.
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Daarnaast dank ik Annabel omdat ik bij haar mocht douchen.
Ook dank ik Evelien om bob te zijn en dat ik bij haar mocht crashen.
Last but not least: Joey omdat hij sowieso een zalige peter ga zijn.

Doop & Doopcantus

Het was een stresserende dag. Het begon natuurlijk met de inkopen. We waren veel 
te laat en we hadden een strikt schema. Aangezien de Macro veel groter is dan ik me
ooit kon voorstellen, liep ik helemaal verloren. Uiteindelijk alles gevonden en met 
spoed terug naar de rest van het praesidium. Alles werd klaargezet, nog eens 
overlopen in een sneltempo en op naar 't Kof. De feuten kwamen toe en werden al 
meteen in Ideefixkleuren geschilderd. Hanne leerde hen ook een heel mooi liedje 
dat ik nog steeds niet mijn hoofd uitkrijg. "Ik ben een domme feut en ik heb een 
vorte preut." 't is eens iets anders. 21 feuten werden schacht en ik had bijna tranen 
in mijn ogen van trots. Amai, wat een mooie bende. Alle schachten waren het erover
eens, het was een leuke doop. Vuil worden hoort erbij, maar ze hebben elkaar toch 
allemaal goed leren kennen. De liefde tussen de nieuwe schachten is groot. Dit kan 
ook letterlijk gezien worden. Ik heb dagen voorbereid aan de doop en ik was 
alleszins zeer tevreden. Ik wens aan alle schachten nog eens een dikke proficiat en 
peters/meters draag er maar goed zorg voor of je krijgt me mij te doen!
Lisa
Schachtentemmer 2013-2014
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Wist-Je-Datjes...

Wist je dat...
Antoine net als Jan condooms een goed alternatief voor kauwgom vindt?
Annabel en Nické een penistaart maakten voor Jan?
Tania hele dagen twerkt aan het zwembad?
Jan goeie banden heeft met zowel Curatio als Scaldis.
Hij dit precies wel leuk vindt.
Je de wc van de Latin nu beter kan vermijden.
Wij veel liever spelen in't Citadelpark.
Wendel en Lisa daar graag verkrachtertje willen spelen.
Dit beter gaat als het donker is.
Marco een klein beetje zwak is. 
Dit helemaal niet erg is. 
Tim niet zo zwak is.
Hij voor ons met veel voorsprong heeft gelopen.
Hij zelfs gewonnen heeft.
Joris een gat in zijn bal heeft?
Rein meldde dat ze zoog en haar mond plakte?
We ons afvragen of er een verband is?
We ons afvragen wat het verband is?
We ons afvragen of Joris nu ook plakt?
Deze 2 niet de enige hete beesten op het Kerstfeestje waren?
Ook Sofie en Jan van wanten wisten?
Jan dit misschien iets minder vond?
Hij eigenlijk verkracht werd tijdens het dansen?
Brutus dit wel kan smaken?
Ze een foto van Sofie in kerstoutfit op haar verlanglijstje zetten?
We dit allemaal wel snappen?
We blij zijn dat ze nog eens langskomt?
Het godverdomme veel te lang geleden was?
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Het 'vergeet de examens' hoekje

Jupla, daar is het eerste semester weer voorbij gevlogen. In tegenstelling tot de 
leerlingen van het secundair, die er godverdomme al mee klaar zijn, staan de 
examens nog voor de deur!
Maar wij zouden Ideefix niet zijn als we niet voor onze studenten supporterden. En 
al kunnen we niet in jullie plaats leren (nvdr: of kan je dat maar beter niet wìllen xD),
we bieden jullie toch een welgekomen, welverdiende pauze.
Ook tijdens de examens zijn we er voor jullie om stoom af te laten en het hoofd 
terug helder te krijgen. Tot dan kan je het hiermee doen.

Het Praesidium Ideefix

Alvast een voorproefje van het volgende Obelixke ;-)
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Doodle pagina

Om de stress even af te laten. Pen je gedachteloze gedachten hier even neer.
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