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Voorwoord van de praeses 

 

Beste fixers, 

De examens zijn eindelijk voorbij, dus is het alweer tijd voor een resem aan activiteiten. 

Wat hebben we voor jullie in petto? Heel simpel : vele zatte feestjes, nieuwe activiteiten, bezoekjes 

en verbroeding met andere clubs. 

We gaan veel sporten, afzien, nadien de afterparty onveilig maken en dan extra kilometers naar 

huis wandelen, fietsen of kruipen. 

Eten als de beesten, feesten in Las Vegas style en cantussen tot we erbij neervallen, dit staat er 

jullie allemaal te wachten. De helft van het academiejaar is reeds voorbij, veel te snel naar mijn 

gedacht, maar dit wil niet zeggen dat we minder zin hebben in het tweede semester. 

 

Ready or not,  

here we come,  
to party all night long! 

Ut vivat, cresquat et floreat Ideefix! 

Tania Vandewalle 

Praeses 2013-2014 

 

Voorwoord van de redactie 

Voorwoord 

 

Bloed, zweten en tranen. En ook veel tijd... 

Deze keer was het een bijzonder moeizame bevalling, maar uiteindelijk heb je het toch in de hand. 

Bij deze, het derde Obelixke van werkingsjaar 2013-2014! 

 

In deze groepsprestatie blikken we naar goede gewoonte terug op de afgelopen activiteiten, zotte 

feestjes, zatte cantussen en nog veel meer. 

Walk on Memory Lane voor gevorderden, dus. 

 

Geniet er met volle teugen van. Meer waardering vragen we niet. 

En als je zin hebt om mee te werken aan het volgende Obelixke, spreek gerust een van de 9 aan. 

 

Ut vivat, floreat et crescaet Ideefix 

Wim Van Asch 

P.R. 2013-2014  
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Halloweenparty 

 

Het was eind oktober en zoals elk jaar is dit de periode waar alle monsters van onder het bed 

komen en spoken niet in de kasten kunnen blijven. Maar voor de onbevreesde ideefixers onder ons 

betekent eind oktober veel meer dan dat, namelijk een spetterend verkleedfeest in de griezelstal 

genaamd ’t Kofschip. Maar eerst werd de juiste zinderende sfeer gezet in het griezelkasteel van de 

schachtentemmer waar de doop van de nieuwe schachtjes nog druk besproken werd. Maar 

duidelijk was er niet genoeg knoflook gebruikt tijdens deze doop om alle vampieren en andere 

griezels weg te houden uit het kof. Hun bloeddorst kon enkel gestild worden door de talrijk 

gedronken frisse pintjes die gelukkig aanwezig waren. Alle nachtwezens kwamen tot leven en 

genoten van elk moment van deze donkere nacht. Ze feestten voort tot in de vroege uurtjes maar 

bij het opkomen van de zon dropen ze een voor een af richting hun donker kot en sliepen ze de 

hele dag door om bij avondval terug wakker te komen en opnieuw de tocht te maken richting ’t 

Kofschip. 

Marco Vandewalle 
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Spelletjesavond 

 

Jaja, het was tijd voor revanche!!! Na een roemloze ondergang in de eerste editie van de 

spelletjesavond bij Kolonisten van Catan, was het tijd om mijn eergevoel wat op te krikken. Vol 

goede moed kwam ik dus toe in de Dixie en de super-cocktail-promo alleen al zorgde voor meer 

sfeer (ja, Bobbette zijnde heb ik maar ééntje kunnen drinken, maar dat doet er niet toe :-p). 

‘k Heb me aan de eerste de beste tafel erbij gezet en we zijn er meteen ingevlogen met één of 

ander spel (‘k ben de naam vergeten) waarin ge om ter vlugst het antwoord heeft, doordat je 

steeds meer en meer hints krijgt. Verbazingwekkend op hoeveel vragen je ‘DILDO!!!’ kunt roepen 

als antwoord, maar het toch niet juist is… 

Sommige schachten hun aardrijkskunde moeten ook wat bijgesteld worden. Zoek de fout in het 

antwoord op volgende vragen: 

“Welke stad in het noordelijk halfrond…” – antw: België!!! 

“Welk land in het noordelijk halfrond…” – antw: Zuid-Afrika!!! 

‘k Wil nu niet zeggen dat die schacht dom was, maar… 

Anyhow, ‘k heb eigenlijk toch ook wel dingen bijgeleerd, ge ziet dat die studentenavonden ook 

educatief kunnen zijn é. 

En voor de hardleersen, hieronder opfrissing: 

Xoxo 

Hanne 

Cantor 2013-2014 
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Clubetentje  

Het was een van de eerste koudere dagen. Het was de 11e November en er hing nog heel wat 

wapenstilstand in de lucht. Dus niemand die kon vermoeden welke heroïsche slag nog geleverd 

zou worden voor volledig Gent, heroverd en rustig, vredevol slapen kon. 

In de vroege avond, niet gehinderd door ongure noorderwinden, zakte hele bootladingen Fixers af 

naar de plaats van onheil: de Pizzahut bij de Sterre. Stiekem, als een dief in de nacht hadden 

horden kwaadaardige pizza's het pand overgenomen en het personeel gegijzeld. 

Natuurlijk kwamen de Fixers, verheugd op het strijdgejoel, het voor onze vrienden op. Ook al lijkt 

de strijd ongelijk, wij schuwen het gevaar of de bezetter niet. 

Golf na golf kwamen de pizza's aanzetten. Met vereende krachten wisten we echter, moeizaam 

maar vastberaden, het terrein steeds opnieuw te ontruimen: onze borden werden leeg en onze 

magen steeds voller. Zo verbeten was het gevecht om de vrede te vrijwaren, dat de pizza's ons 

zelfs nà sluitingstijd nog in grote getale op de korrel namen. Het was een enorm bitsige strijd maar 

na een avond heen-en-weer gepareer wisten de Fixers het strijdtoneel -ter meerdere eer en glorie 

Gents- als ultieme overwinnaars te verlaten. 

Helaas was de strijd niet voor alle man goed afgelopen. En sommige van de minder 

onverschrokkenen keerden zwaar verminkt en kreupel van de slagvelden weder. Deze 

ongelukkigen zochten hun toevlucht tot automatische rolstoelen om de tocht naar de Pi Nuts 

verder te zetten, die ongelukkigerwijs onder een bezetting boze pintjes leed! De moedigsten en 

fitsten onder de strijders vuurden hun stalen ros aan om de Pi Nuts te bevrijden. Waarna we de 

smaak van hop helemààl te pakken hadden en nog verderstreden in de Porters House tot we de 

lokale fauna bevrijden konden. Met deze pas bevrijde Salamander in het achterhoofd, keerden we 

nog eenmaal terug naar de Pi. Hier vervulden we wonderwel onze burgerplicht en hielden de 

wacht tot het ochtendgloren. 

Wim 

P.R. 2013 – 2014 
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Gravensteenfeesten 

Wat ik mij herinner :  

 ’s middags stoet 

 Aankomst in de tent op het sint-pietersplein 

 Halve liter glazen 

 Potten vol Rodenbach 

 Studentenfanfare met cantusliedjes en veel sfeer 

 Grote groep fixers, veel clubs met elk hun eigen vlag 

 Op ronde gaan met Jan. Een mooi momentje met mijn vice, pure business maar wel plezant! 

 Eduardo en Marco die streepjes aan het verzamelen waren 

 Vele toiletbezoekjes 

 Zatte bedoening 

 Mensen die naar huis geholpen werden 

 Kort bezoek aan ’t Kofschip toen de tent op het Sint-Pietersplein sloot 

 Naar sigaretstinkende kleren 

 Daags nadien : de WC-pot 

 

Gravensteenfeesten : Dik feest zeiden ze me, hopelijk maak ik dat feest volgend jaar wel mee ;) 

Tania Vandewalle 

Praeses 2013-2014 
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Het leven zoals het is: (pre)rolling Overpoort 

 

Het is bijna zover : de Overpoortrolling is in zicht. Dit wil meteen ook zeggen dat het tijd is voor 

een praesidium pre-rolling! Ik ben dolenthousiast en roep er onmiddellijk mijn praesidium bij. 

Vooraf stippelen we een ronde langs 

de meeste overpoortcafés uit om de 

beste deals voor jullie te vinden. 

Samen pakken we in elk café een 

pintje, vragen we de baas wat hij 

ons te bieden heeft en vertrekken 

dan weer naar het volgende café. Na 

een tijdje werd dit gewoon een 

pintje pakken en het volgende café 

afgaan. Het werd enorm gezellig en 

we hebben het goed laat gemaakt. 

Omdat we van geen verlaten wilden 

weten, besloten Jan en ik om bij 

Joris te blijven pitten. De pre-rolling 

was alvast geslaagd en zette voor 

ons direct de eerste stappen naar de 

echte overpoortrolling.  

De Overpoortrolling vond een week 

later plaats met gans de club.  

Er was een kleine opkomst, waardoor alles vlot en intiem verliep. In totaal kregen onze leden maar 

liefst 9 pintjes, een speciaal biertje, een shotje en een boterkoek voorgeschoteld. Velen gingen zat 

naar huis, anderen bleven zat in ’t Kofschip plakken. Ieder zijn ding meen ik mij te herinneren en 

bleef zelf hangen aan de toog van mijn tweede thuis. 

Tania Vandewalle 

Praeses 2013-2014 
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Pimps en hoes Clubavond 

 

Deze avond was weer simpelweg memorabel te noemen. Eindelijk durfden de leden hun ware aard 

te tonen en werden de meest hoerige kleren uit de kast gehaald (of van het bed geplukt). Onder 

het strenge, potentieel klantziend oog van hun pooiers mochten ze vandaag nog eens een stapje in 

het café zetten en werden ze niet gedwongen om heel de avond de straat op te gaan. Dat 

sommigen ook in het café aan het werk werden gezet, viel niet uit te sluiten. Doch lagen de prijzen 

enorm studentikoos. Toen Marco besloot om een promoke in te zetten en Melissa voor €5.75 voor 

een tijdje uit te wisselen. 

Natuurlijk lokte dit een stormloop uit en kwam de prijs al snel naar beneden. Er werd zelfs 

gepingeld tot ze voor een luttele €5 van hand wisselde. Enkele uren later en met uitgelopen 

mascara, uitgesmeerde lippenstift en verwaaide haren als gevolg werd het gelegendheidsbordeel 

van de Overpoort gesloten. 

En Antoine zag dat de avond goed was. 

Wilm 

Sport en Cultuur 2013-2014 
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Biljart 

 

In studentenclubs is de voornaamste sport gewichtheffen, maar traditiegetrouw wordt er bij 

Ideefix ook altijd een extra effort gedaan om een avondje te gaan biljarten. Dit jaar was natuurlijk 

onze Sport Wilm de organisator van dit toernooi. 

Als enige deelnemende vrouw, was ik natuurlijk al zeker van een eerste plaats in mijn categorie, 

maar voor de goede sport, heb ik me natuurlijk wel tussen de ‘mannen’ geplaatst. (Hoewel velen 

ook bij de vrouwen konden gerekend worden :-p) 

Het deelnemersveld dit jaar bestond uit: Eduardo, Jan, Wendel en Wilm. Vurig gesupporterd door 

Annabel, Nické en Joris. Die laatste voorzag ons ook tijdig van drank (zie da we een flauwte deden). 

Annabel en Nické verlieten ons even om naar een striptease te gaan kijken, dus wanneer zij 

terugkwamen lag het spel natuurlijk even stil gezien de meesten wilden zien hoe die vent zijn 

kleren uittrok (iets dat mij toch nooit echt gaat smaken). 

MAAR we dwalen af: hét event van de avond was natuurlijk wel ons biljarttoernooi. In mijn 

bescheiden mening was Eduardo de beste van de avond, maar het hielp hem natuurlijk niet dat hij 

steeds op het verkeerde moment of op de verkeerde plaats de zwarte bal scoorde… Dus bleven 

nog Jan, Wendel, Wilm en ik over. Ik verbruikte al mijn lucky-shots om de eerste wedstrijd te 

winnen en begon dan ook met de zwarte ballen verkeerd te scoren. 

Wendel was goed bezig (dankzij de fouten van zijn tegenstanders), Jan deed het eigenlijk ook niet 

slecht, maar de grote winnaar (zij het door hier en daar de regels te verbuigen) was toch wel de 

Sport zelf: Wilm. Nog iets dus waarin ik één dezer dagen revanche zal moeten nemen… 

To be continued… 

Hanne 

Cantor 2013-2014 
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Zie ginds komt de stoomboot… ofte Ideefix meets Sinterklaas 

 

Zo eens per jaar plan ik steeds een verblijf in de Lage Landen, om er mijn verjaardag te vieren. 

Mocht ik niet zo gezegend zijn met een immer prima gezondheid, dan zou mijn dokter zeggen dat 

het er bevorderlijk voor zou zijn. Deze goedheilig man is echter kwiek. Bovendien zou mijn dokter 

goed mesjogge zijn. In de winter van het Zuiden naar het Noorden reizen… Dokter, toch. 

Ook nu weer stond er in mijn grote, onfeilbare boek in gouden letters te prijken dat mijn 

aanwezigheid werd verwacht in het monumentale – bijna evenzeer als mezelf – studentencafé ’t 

Kofschip. De weg ernaartoe staat goed in mijn gezegende geheugen gegrift, omwille van de menige 

teugen levenschenkend gerstenat die ik er reeds mocht nuttigen en genieten tijdens mijn vorige 

bezoeken. 

De reden van mijn verblijf was echter de jaarlijkse doorlichting van de moraliteit van de leden van 

een illustere studentenclub, Ideefix genaamd. Ook nu weer wachtten enkele commilitones, 

voorzien van een grijs-blauw – of blauw-grijs, zoals ze zelf liever zeggen – lintje mij achteraan in het 

pand op. Sommige dingen veranderen, zoals een deel van de lieve gezichten die mij deze keer 

aankeken. Aankomen mag dan wel niet voor de Sint, mijn ogen heb ik echter mooi de kost gegeven. 

Oud ben ik wel, ja, maar niet versleten. *knipoog* Andere dingen veranderen niet. Op tijd komen 

en de Sint in grote getallen verwelkomen, tsssk… Het blijft een heikel punt, nietwaar, beste 

Fixertjes? 

Toch, wat de kwaliteit van de fratsen en scheve schaatsen van de leden compenseerde ruim hun 

geringere kwantiteit. Zo wordt er tegenwoordig – hou je vast, de immoraliteit ervan; geprofiteerd 

van een beschonken toestand om een meisje te zoenen – stout, maar de Sint kan er heimelijk van 

genieten. Dwepen met een prostituée-outfit, dat bleek ook zeer hip… 

Al bij al dient de Sint toch te zeggen dat de uitspattingen van dat blauw en dat grijs tegenwoordig 

terecht compenseren voor de puike en gedreven groepsgeest alsook de academische ernst. De Sint 

kwam… en zag dat het goed was. 

Zodoende besloot ik dan ook dat mijn bevallige Pierette – ik nam eens een vrouwelijk exemplaar 

van mijn entourage mee – menig een Fixer en sympathisant mocht straffen – de roede, weet u wel? 

– maar nog meer mocht belonen. 

Zo geschiedde. De chocolade, nic-nacs, nootjes en dergelijke meer werd gretig uitgedeeld. Bier 

werd genuttigd, dorstigen zo minzaam gelaafd en de Sint… Wel, die kon er eigenlijk allemaal 

hartelijk om lachen en zag opnieuw veel door de vingers van deze vriendelijke bende. Na wat nog 

een paar heerlijke dagen waren op zijn buitenverblijf heb ik prompt de stoomboot weer het ruime 

sop laten kiezen, op weg naar Spanje. 

Dag lieve kindertjes, tot volgend jaar! 

Uw goedheilige man, 

Sinterklaas 
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Kofcantus  

 

Woensdag 4 december was het weer zover; het moment waarop de 4 kofclubs de handen in elkaar 

slaan en samen één grote verbroederingscantus organiseren! Dit jaar waren de Sint en zijn Zwarte 

Pieten niet welkom, want een oudere man die snoep geeft aan kinderen en een bende slaven 

meepakt, dat mag niet van de VN! Maar goed, over de cantus nu! In tegenstelling tot vorige edities 

zaten we niet langer in de Frontline maar kozen we voor de grote zaal van de CB. Wat een luxe! Het 

eerste gedeelte werd geleid door Hospitalia en dat was al direct een fijne start, met 4 clubs wel 

wat rumoerig maar een paar strafjes en ad fundums blusten die brandjes wel !  

Daarna was het de beurt aan Anabolica en toen begon de massa volk zijn tol te eisen van de 

cantusleiding. De kaap van 60 man werd bereikt! Wat een kleurenpracht, chapeau aan alle clubs 

want ieder club was ongeveer met evenveel aanwezigen!  

Extra kneukeltje voor onszelf toch want wij waren met 20 man de grootste groep! Ideefix leeft!! 

Het derde deel was voor onze club en Tania bracht de zaal compleet tot orde door een voor 

sommigen controversieel manoeuvre uit te voeren, namelijk heel de schachtenbak werd 

buitengekieperd! Ze waren gewaarschuwd! 

You don’t mess with our senior! ;) Het aantal decibels daalde drastisch waardoor de zaal wederom 

gevuld werd met al die prachtige cantusliederen! Peis en vree in de CB! 

Daarna volgde het stil gedeelte onder leiding van ReGent met een ondertussen sterk 

gedecimeerde corona; wat wel meer het geval is op het einde van een cantus! Sommige schachten 

maakten hun terugkeer en zongen stilletjes met ons mee. Een heftige cantus met vele ups en 

downs eindigde zo in schoonheid en het Kof lonkte al voor een stevige afterparty! Uiteraard volgde 

eerst nog een opkuis met verenigde krachten, waardoor die gelukkig snel achter de rug was. Het 

koude pintje in het Kof achteraf deed meer dan deugd! De kofclubs leven en doen het Kof dag en 

nacht beven! De middag erna bedacht ik me; laat het maar snel weer tijd zijn voor de volgende 

editie!! 

 

Jullie penning, Wendel 

Marcellekesclubavond  

 

Aangezien begin december nog steeds niet koud was, vonden we het eens tijd  om de mouwen 

thuis te laten en een marcellekesclubavond te doen! Het effect van de naderende blok was 

zichtbaar en  dus was de opkomst wat minder maar toch waren er een tiental fixers enthousiast in 

marcelleke afgekomen. Bij de jongens, die in de meerderheid waren, geeft zo  een marcelleke een 

extra ruige, coole look. Ook een aantal dames haddden zich aan een marcelleke gewaagd en het 

resultaat bij hen was dan weer ‘very sexy’. Terwijl we een vestimentaire band vormden vloeide het 

bier rijkelijk en was de toon gezet voor een eerder rustig, maar toch weer zalig avondje. De ideale 

manier om op te warmen voor de Massacantus 2 dagen later! 

Jullie penning/money-man Wendel  
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Jaarlijkse traditie: MC XXI 

Ieder oud-student(e) kijkt uit naar het einde van het jaar 

want dan staat de massacantus weer voor de deur klaar. 

Met Rodenbach als belangrijk item op het menu 

loopt iedereen in zijn gekozen studententenue. 

Iedere club en kring defileerde met zijn kleuren. 

Ideefix weet keer op keer dat blauw en dat grijs op te fleuren. 

De ene roept: "Wie wilt er met mij muilen?!" 

Terwijl de andere staat te huilen.. 

De andere roept: "Ik heb goesting!" 

Toen kregen wij een schachten-bestuiving. 

Zelfs God mag er ook aan geloven, 

Pieter-Jan zijn maag draaide ondersteboven. 

"Praying is not the only thing I do on my knees". 

Hou de Wilm tegen, please...?! 

Studentikositeit wordt hoog in het vaandel gedragen. 

Je hoort toch niemand klagen. 

De kaartersclub Bacchus was weer eenzaam bezig. 

Plyson was na een jaar vermist terug aanwezig. 

Terwijl Iris met ieder oude bekende op de foto wou,  

Zorgden Sofie en Joey voor de show. 

De tafel van Ideefix was al snel berucht, 

hing er daar een verdachte kotslucht?  

PIETER-JAN !!! 

Wilm heeft ook niet veel nodig, 

na een halve liter en hij is wanhopig... (zat). 

De verbroedering tussen Acanta en Ideefix was compleet, 

Zie ik daar Joey zijn spleet?! 

Hoog bezoek had Ideefix ook aan zijn been, 

Yves Bryse die moest mee.  

De sfeer was chaotisch en luid 

en toen ging het licht uit... 

De massacantuskroniek, ons welwillend geschonken door Iris Vanacken 
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Sfeerbeelden 

Massacantus: 

  

Kerstfeestje : 
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Ideefix Kerstfeestje 

 

Het Ideefix-kerstfeestje, een activiteit waar vele leden naar uitkijken en nieuwe leden zeker over 

gehoord heeft. De ene gaat om een pintje te drinken in kerstsfeer, de ander voor de gezellige 

kerstmuziek maar ik denk dat velen (net zoals ik) gaan voor al de vrouwelijke leden die zo goed en 

zo kwaad mogelijk als sexy kerstvrouw gaan. 

Aangezien ik vorig jaar mijn outfit vergeten te halen was, wist ik dat ik het dit jaar dubbel en dik 

moest goedmaken. En ik had letterlijk alles uit de kast gehaald zelfs mijn ondergoed was in 

kerstvrouw – thema. 

En zoals verwacht, was menig vrouwelijk volk met hetzelfde Blokkerkleedje (die voor de meeste als 

je een XXL neemt net lang genoeg was voor een t-shirt). Het begint een serieuze traditie te worden 

en voor iedereen die van vrouwelijk schoon geniet een waarlijk plezier voor het oog. 

Het Kof zelf was ook weer heerlijk ingekleed met ballen (kerstballen wel te verstaan). Ook het 

praesidium had dit jaar weer gelukswensen voor alle leden. We kregen bij aankomst allen een 

kerstkaartje met niet enkel een super lekkere lekstok maar ook nog een vriendschapsbandje (ik 

ben dat helaas de dag zelf nog verloren, MAAR ‘t is de gedachte die telt) 

Wanneer iedereen zich gesetteld had en wat ingedronken was kwam de huis-DJ net op tijd onze 

oren verwennen met de meest gekende kerstliedjes waar alle Fixers natuurlijk uit volle borst op 

meezongen (die zalige DJ’s van het Kof weten toch ook altijd perfect naar welke tonen ons hartje 

verlangt) 

Alle kwelers en meezingers waren aan bod gekomen en natuurlijk kon het “naughty jingle bells 

rock” dansje niet ontbreken in het gamma!! Sommigen hadden wel al iets teveel binnen en de 

danspasjes waren ook niet meer wat het geweest was maar de sfeer was er des te beter op. 

En hoe later hoe vreemder het werd. Gelukkig had ik een reserve BH aan want mijn kerst-BH ging 

al snel het Kof rond (nvdr: niet zo speciaal vreemd, dus...). En velen hebben hem toch eventjes 

gepast (nvdr: point made ;-) ) Zogezegd om zot te doen maar we weten allemaal dat ze stiekem 

wilden snuiven aan het ondergoed van jullie liever Pro-Senior die -al zeg ik het zelf wreed- sexy was 

die avond.  

En ik hoefde het eigenlijk ook niet zelf te zeggen: de ogen van bepaalde heren (we gaan geen 

namen noemen Wilm, Wim, maybe Joris ook wel stiekem een beetje) kwijlden nog meer dan de 

monden. Maar voor 1 avondje kon het wel. Het kerstfeestje is de enige dag van het jaar dat ik met 

plezier alle mannen mij als een pornoboekje laat bekijken. 

Maar nu is dat feestje weer voorbij. Dus heren de ogen weer in de oogkassen en de handjes thuis 

want de volgende keer dat ik er ben zal ik weer de rol van respectabele Pro-Senior spelen. 

Tot ik weer eens te veel op heb natuurlijk 
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Auf wedersien lieben fixers 

Jullie sexy lieve prachtige en begeerde pro (één van de zovele maar laat mij een beetje in de 

waan :p) 

Mariacourt Sofie 

 

Ideefix op het Ijs 

 

Kerst en nieuwjaar was in aantocht dus het was voor Ideefix weer tijd om een bezoek te brengen 

aan de kerstmarkt en de ijspiste. Een deel van onze groep ging schaatsen en de rest bleef veilig 

langs de kant van het ijs. Er werden op het ijs veel kunstjes vertoond maar er werd tevens veel 

gevallen en niet alleen door Ideefix. Naast het ijs werd goed gelachen met de soms hilarische 

valkunsten, maar er werd ook een cavaatje of een gluhwein gedronken. Rond een uur of elf 

besloten we om het schaatsen voor bekeken te houden en trokken we te voet richting ons 

stamcafé. 

Sam 
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Wist je datjes 

Wist je dat… 
 

  de Sint is langsgeweest in het Kof? 

 dat die verdacht veel op Arvid leek? 

 Tania een beetje zwart zag die dag? 

 Veel mensen snoepgoed kregen? 

 Anderen een klets op de poep? 

 dat we met we meer dan 30 personen op de massacantus waren? 

 Er verschillende mensen overgegeven hebben? 

 Van verschillende nationaliteiten? 

 Dit niet over het Braziliaanse exemplaar gaat? 

 We op de kofcantus met de grootste groep waren? 

 De schachten hun lesje geleerd hebben die dag? 

 Ze dat al vaker geleerd hebben? 

 Dat ze hun manieren moeten houden? 

 En hun plaats moeten kennen? 

 Niet altijd familie kunnen zijn? 

 Er zeker niemand bevoorrecht wordt binnen Ideefix? 

 Sommige mensen denken dat ze dus eerst mogen? 

 Dit het geval was op het clubetentje? 

 Pizza’s rap ingenomen waren?  

 Dat Valerie en Annelies er misschien wel voor iets tussen kunnen zitten? 

 Ze misschien slimmer waren dan de anderen? 

 Daar ze vlak naast de pizzatafel zaten? 

 We vaak een juiste plaats uitkiezen? 

 Dit voor het raam is? 

 Pimps and hoes zijn werk heeft gedaan? 

 Marco als pimp toch wel de volle 5 euro heeft verdient? 

 Melissa jammer genoeg haar zuurverdiende centjes moest afstaan? 

 Er veel stoere binken waren?  

 Er veel hete stoeipoesen waren? 

 Dat die niet alleen naar pimps & hoes kwamen? 

 Er ook zo’n hete poes op het kerstfeestje was? 

 Dit een zeer behaaglijke prosenior is? 

 Iedereen wel weet wie we bedoelen? 

 Ze getrouwd schijnt te zijn? 

 We weer veel te veel gefeest hebben? 

 We eigenlijk nooit te veel kunnen feesten? 

 We gewoon onszelf zijn? 

 Het praesidium altijd klaarstaat voor jullie? 

 We er dan ook een lap op willen geven? 

 Dit geen lappen op jullie zijn, maar wel op de feestjes? 

 We dit obelixke gaan afsluiten met wat spelletjes? 

 Dit om jullie brein op peil te houden? 

 We jullie nieuwe wjd te bieden hebben in het volgende Obelixke? 

  Deze wist je datjes nu ten einde zijn? 
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Spelletjeshoek 

 

 

Opdracht:  

Verbind deze negen punten door vier rechte lijnen te 

trekken zonder je pen van het papier te halen en 

zonder een punt meer dan één keer te raken. 

Oplossing gevonden? 

Ga zo snel mogelijk naar het praesidium en win een zak 

chips. 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/9dots.svg


23 

 

 

 


