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Allerliefste leden en sympathisanten 

Er is alweer een tijd verstreken en het is tijd voor een volgend Obelixke. De 

updates van de zomer en het eerste semester hebben jullie al ontvangen, nu 

is het dan ook tijd om het tweede semester aan te gaan.  

We zijn dit semester enorm sportief geweest, hebben het SK getoond dat ook 

caféclubs kunnen sporten en zijn op eigen houtje ook naar le Bleau gegaan 

om te klimmen. Er was elke maand wel een cantus voorzien, stemmen wer-

den gehoord en kelen werden gesmeerd. Een aantal mensen hebben ons net 

iets te laat ontdekt, maar blijven wel komen! Het beloofd alweer een leuke 

schachtengroep te worden volgend jaar met schoon volk!  

Ik kan het moeilijk geloven dat het jaar al bijna voorbij is. Het lijkt nog maar 

net gestart te zijn en op gang te komen. Maar zoals ze altijd zeggen: “De tijd 

gaat snel als je het naar je zin hebt.” Ik ga jullie nu ook niet langer meer bezig 

houden, geniet maar snel van het verhaal door de leden geschreven in dit 

charmante boekje. 

 

Ut vivat, cresquat et floreat Ideefix! 

Tania Vandewalle 

Praeses 2013-2014 
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Hier is hij dan. Langverwacht, naar uitgekeken en toch spijt dat het zo ver is: 

het laatste Obelixke. Spijt omdat het jaar er bijna op zit en de examens daar 

zijn. Blij omdat de bestaande gaten (cantussen, etc.) opgevuld kunnen wor-

den en het verslag van deze herinneringen je over de examens kan tillen in 

kille momenten. 

Nu we hiermee het jaar bijna afsluiten, valt het ook weer op hoe het voorbij 

jaar gevlogen is. Hoe dat volgend jaar waarschijnlijk ook zo zal zijn, samen 

met de vele daarop volgende jaren, want Ideefix leeft! 

Ondertussen ook even (o jee, cliché) de mensen bedanken die mee hun 

schouders onder dit en de andere Obelixkes gestoken hebben. Zoals steeds is 

het weer een groepsinspanning geweest en alweer eentje die gezien mag 

worden ook. Indachtig dat een club maar zo goed is als zijn leden, mag de on-

ze ook best gezien worden. 

Met de mij toegeëigende vrijheid, wens ik iedereen uit naam van het praesi-

dium verder vele toffe Ideefix-feestjes toe, vele bloeiende vriendschappen en 

voor degenen die het ambiëren veel plezier met het besturen van deze club. 

Enigszins opgelost, halvelings verlangend naar overtime voor een super jaar. 

Amicale groet, 
Stevige linker, 
Signing off. 

Wim Van Asch 

PR 2013-2014 
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JENEVERGEZEVER [27.01.2014] 

Na een lange tijd van blokken en studeren, hadden we met zijn allen afge-

sproken in de karaoke om de blokstress van ons af te zingen. Sommigen 

vlogen meteen achter de micro, anderen durfden nog niet direct. Gelukkig 

had Ideefix daar iets op gevonden: jenever aan één euro! Het duurde niet 

lang of er werd bij wijze van spreken gevochten om de micro. Het werd een 

leuke avond, maar na wat drinken en een hoop vals zingende mensen later, 

besloot ik toch maar vroeg in mijn bed te kruipen. Het feestje ging, zoals dat 

nu eenmaal hoort bij Ideefix, natuurlijk wel nog een tijdje door.  

Melissa Manderick 

Schacht 2013-2014 

TOOGZITTEN [05.02.2014] 

Begin februari kon Ideefix niet meer wachten op het begin van het tweede 

semester en deden we dus al tijdens de intersemestriële week een club-

avond! Het plan was een wedstrijd onafgebroken toogzitten houden, maar 

dat ging helaas niet door onder bezwaren van Antoine. We gingen toch aan 

de toog zitten, maar gingen er af en toe vrijwillig wel van weg, zo was ieder-

een tevreden! Wat we wél deden was een leuk spelletje pictionary waarbij 

we om beurten een woord uitbeeldden, met alle hilariteit tot gevolg! Er werd 

heel wat afgelachen en de sfeer zat al onmiddellijk goed om het volgende 

fantastisch semester af te trappen! Het was dus een clubavond zoals we al-

lemaal goed kennen; omringd door je vrienden, plezier maken met een frisse 

pint in de hand, verhalen uitwisselen, gezellig kletsen en gewoon even de we-

reld buiten ‘t Kofschip vergeten. We kwamen tot het besef wat een gelukkige 

mensen we allemaal niet zijn dat we Ideefix hebben leren kennen en dat ons 

leven zo heeft kunnen verrijken! 

Wendel D’Hondt 

Penningmeester 2013-2014 
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BROUWERIJBEZOEK GRUUT [10.02.2014] 

Het wordt studenten wel eens verweten alleen aan feesten en bier zuipen te 

denken, maar niets is echter minder waar. Koffie kan ons namelijk ook vol-

doende bekoren. Bovendien zijn we bij Ideefix ook écht geïnteresseerd in ons 

bier. De ontwikkeling van complexe aroma’s met subtiele tinten, het brouw-

vakmanschap en de degustatie lokten de Fixers dan ook in groten getale de 

stadsbrouwerij van Gent binnen. Ook al was het met die 3 degustaties niet al-

tijd even gemakkelijk om op te letten, de uiteenzetting over het brouwproces 

was boeiend genoeg om onze aandacht vast te houden. Terwijl steeds meer 

gebrande mout werd doorgegeven, leken sommigen zich al brouwer te wa-

nen. Zo’n oude brouwerij doet natuurlijk wel dromen. Op het einde werd dan 

nog een gezamenlijke Gruut Inferno gewonnen en de nodige Gruutjes ‘ge-

probeerd’ met een goeie babbel bij. Als afsluiter trokken  we natuurlijk naar ’t 

Kofschip voor een feestje en een broodnodige smaaktest. 

Wim Van Asch 

PR 2013-2014 

CUPID NIGHT [12.02.2014] 

‘Ga naar die club en je vindt er een vriend’, Een mooie zin uit ons clublied, 

maar wat als we daar meer dan vrienden van konden maken? Zo is het idee 

voor een hete en hitsige Cupid Night ontstaan. We waren met niet zo veel, 

maar dat maakte het lekker intiem. Hete vragen, pikante opdrachten… alle-

maal werden ze met plezier of blozende wangen beantwoord en uitgevoerd. 

We kwamen van alles te weten over het seksleven van de (niet zo) gemiddel-

de Ideefixer. Na een tijdje zat iedereen daar wel met een klein beetje 

goesting. Na een lange avond gingen we naar ons bed (met of zonder gezel-

schap) and what happens na the Cupid Night… 

Melissa Manderick 

Schacht 2013-2014 
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DANSINITIATIE [17.02.2014] 

In een donkere tuin wachtten we geduldig op de sleutel (lees: Lisa). De ene 

benieuwd naar wat er te gebeuren stond, de andere opgewonden om een 

traditie opnieuw op te frissen en, zonder het op dat moment al te beseffen, 

voor mezelf de eerste ontmoeting met één van mijn petekindjes van dit jaar.  

Eenmaal binnen, nog even wachtend op Iris, begonnen we allemaal al wat te 

“dansen” en spelen op de turnmatten die al klaarlagen voor ons, natuurlijk 

op tijd en stond met de nodige pauzes. Voor diegenen die nog geen Ideefix’ 

spreken: een pintje gaan halen uit de bak die Wendel voor ons meegebracht 

had en uiteraard zeer voorbeeldig geen druppel verspillend op de mat.  

Niet veel later stonden we allemaal in een cirkel, klaar om Iris’ aanwijzingen 

en bewegingen te volgen. Dat ging verrassend vlot, al zeg ik het zelf. Enkel 

tegen het einde van het Donna’s liedje, waar ze refrein, brug en strofe zelf 

wat door elkaar begint te mixen, heerste (en heerst tot nu toe) nog steeds 

wat verwarring. Niet dat we ons daardoor lieten tegenhouden om ons volle-

dig te smijten, wat had je nou gedacht?  

Na een paar keer oefenen, vloeiden de Ideefix-dansmoves alsof we het al ja-

ren dansten. Dus dacht ik, waarom leren we geen tweede dansje? Wie weet, 

hebben we wel een nieuwe traditie gestart en dansen we vanaf nu telkens 

twee dansjes (denk ik nog steeds hoopvol). 

Na voldoende dans-, turn- en ping-pongoefeningen (lees: de bak was bijna 

leeg), was het tijd om ons boeltje bij elkaar te rapen en te verhuizen naar ’t 

Kofschip, waar de rest van Ideefix ons, al feestend in ons hoekje, stond op te 

wachten. 

Voor herhaling vatbaar… en missie GESLAAGD! 

Joris van der Leest 

Zedenmeester 2013-2014 
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SK BADMINTON [17.02.2014] 

Ideefix deed dit jaar mee aan de badmintoncompetitie van het SK. Moedig 

gingen we met 4 de uitdaging aan om de eer van Ideefix te verdedigen tegen 

talloze andere clubs! Melissa, Ginte, Wilm en ikzelf zagen het dus helemaal 

zitten om op een sportieve manier aan te tonen dat Ideefix de beste club is! 

Helaas was de realiteit heel wat minder en leden we de ene nederlaag na de 

andere. Enkel Wilm kon toch nog één overwinning behalen waardoor we 

toch een keer een dubbelspel konden aangaan, dat we jammer genoeg ook 

verloren. We troostten ons dan maar met de leuze “deelnemen is belangrij-

ker dan winnen” en het vooruitzicht dat we onze vrienden iets vroeger 

konden vervoegen bij de dansinitiatie, waar we de sportieve nederlaag vlug 

van ons af konden dansen! 

Wendel D’Hondt 

Penningmeester 2013-2014 

 

*Geldig elke dinsdag en donderdag bij afhaal aan Heuvelpoort en Palinghui-

zen! (behalve op feestdagen, prijs per medium pizza pan of classic om mee te 

nemen, bijkomende garnituren zijn betalend, niet cumuleerbare aanbieding). 
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NADOOPCANTUS [19.02.2014] 

Het perfecte idee voor een moordende avond: de nadoopcantus laten sa-

menvallen met mijn verjaardag moet een simpele ziel (mezelf) gedacht 

hebben.”  Na een hele dag overspoeld te zijn door sms’jes, kusjes en veel lek-

kers, vertrekken we met een goed gevoel richting de Cuba Libre. Daar 

aangekomen werd de zaal vlug klaargezet, werd het bier getapt en begonnen 

we af te tellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… Cantus in! 

Na een aantal liedjes werden de feuten binnen gebracht. Die moesten hun 

doopopdracht uitleggen en bewijzen. De één moest originele attributen uit 

de Overpoort verzamelen, de ander moest mensen laten sms’en naar de 

Schachtentemmer. Alweer hebben ze allen de opdrachten goed volbracht en 

volgde de doopceremonie. Na dit officieel gedeelte vervoegden de 9 nieuwe-

lingen zich bij de andere schachten en gingen we verder met de cantus. 

Van Sofie Maricourt, Pro-senior en Schachtentemmer in mijn doopjaar, kreeg 

ik een aangename verrassing. Ik mocht mijn eigen doopopdracht opnieuw 

meemaken en werd, net zoals 2 jaar geleden, omgetoverd tot een taartje. 2 

schachten konden niet snel genoeg naast mij zitten om alles af te likken, van 

toewijding gesproken. Een verjaardagsliedje werd gezongen en nam de ca-

deautjes in ontvangst van mijn lieve praesidium en een aantal schachtjes. De 

cantus was meer dan geslaagd, een betere verjaardag kan je niet wensen! 

Tania Vandewalle 

Praeses 2013-2014 
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BUBBLE IT UP [26.02.2014] 

Cocktails werden met veel plezier voorgeproefd, aangepast en op punt ge-

steld, alles was voorbereid voor de Bubble it up! In het achterkamertje van ‘t 

Kofschip werd alles klaar gezet en tot in de puntjes werden de recepten 

neergeschreven. Opnieuw diende natuurlijk van alles eerst geproefd te wor-

den om te controleren of het nog altijd even lekker was en dan was het enkel 

nog wachten op de eerste zatlappen. We hadden voor iedereen wat wils, zelf 

non-alcoholische cava was te verkrijgen (wij denken toch aan die arme Bobs). 

Alle ingrediënten voor weer een denderend feestje waren aanwezig. Cava, 

pèche-likeur, blue curaçao… vloeiden rijkelijk. Naar goede jaarlijkse gewoon-

te was natuurlijk de Ideefixer de grote favoriet van de avond, hoe kan het ook 

anders. Ook deze Bobette heeft er wel een glaasje (of twee) van geproefd. Ik 

zie al uit naar de volgende keer en dan neem ik me een responsable-young-

driver mee of koop ik me een schacht die ik dit jaar wél gebruik. 

Hanne Debruyne 

Cantor 2013-2014 
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FAMILIE EN VRIENDEN CANTUS [28.02.2014] 

Zo eens in een jaar mogen alle Fixers wat vrienden, hun mama of de zatte 

nonkel eens meepakken naar een cantus van Ideefix. Hilariteit en verwarring 

zijn verzekerd! Dit jaar was dat niet anders en waren er vooral veel Pro-

senioren aanwezig en dat hebben we geweten! Het resultaat was een soort 

voorproefje van wat een Anciencantus kan aanrichten met de gezondheid 

van het huidige praesidium. Els had dan ook nog eens haar pa meegepakt wat 

een enorm goed idee bleek te zijn want hij was iedereen zijn/haar held op de 

cantus! Wat een enthousiasme; daar kunnen onze schachtjes nog wat van le-

ren! 

Die waren samen met de temmer helaas niet van de partij waardoor Sofie 

nog eens temmer ad interim werd en bij gebrek aan schachten offerden An-

ne, Martijn en ik ons dan maar op om haar bak op te vullen en het nodige 

bier rond te brengen! Een cantus in de Cuba Libre is niet zo handig bleek 

trouwens, want de verlichting staat synchroon met de muziek in het café 

waardoor er af en toe een stroboscoopeffectje de cantus een extra dimensie 

gaf, het is eens iets anders!Al bij al weer een memorabele cantus, hoewel het 

vele bier bij de meesten onder ons heel wat van deze avond had wegge-

spoeld, op naar de volgende cantus dan maar! 

Wendel D’Hondt  

Penningmeester 2013-2014 
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GIRL’S NIGHT [03.03.2014] 

Het was tijd voor een lekker relaxte Girls Night. De jongens mochten gaan 

pokeren en genieten van wat zij dan ook mogen genieten. Wij gingen onszelf 

in ieder geval eens goed verwennen. Hoewel ik eigenlijk geen probleem zou 

gehad hebben met een clichématig kussengevecht in ons ondergoed, hebben 

we dat toch niet gedaan ( jongens, haal die fantasiebeelden maar weer direct 

uit jullie hoofd). 

Onze veel leukere girlsnight begon met een glaasje champagne op de parking 

van het zwembad. Eenmaal de fles leeg was, gingen we direct de kleedka-

mers in (nee jongens, niet samen, maar allemaal apart) en trokken we 

rechtstreeks richting het wellnessgedeelte, de sauna. Buiten de dikke be-

haarde man, hadden we de sauna voor ons alleen, er durfde toch niemand 

meer binnenkomen bij die kibbelende wijven. Sommigen waren dan zot ge-

noeg om een emmer ijskoud water over zich te laten vallen én dan nog eens 

in het buitenzwembad te kruipen. Geef mij dan maar meer de lekker warme 

bubbelbaden met de kleine stroomversnellingen.  

 

Maar we hebben ons natuurlijk niet alleen een hele avond laten weken in het 

water. Er was ook nog een superleuke upperdare-voorstelling op Lisa haar 

kot. Verdacht veel mensen moesten plots naar het toilet, maar niet om het 

zalfje uit te proberen hoor… leg het maar uit. Anderen deden dan weer spon-

taan een striptease om een kleedje uit te proberen Kortom, een meer dan 

geslaagde avond, volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar! 

Hanne Debruyne 

Cantor 2013-2014 
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BOY’S NIGHT [03.03.2014] 

Boys will be boys and boys don’t really grow up, their toys just get more ex-

pensive. Op die manier is het niet zo moeilijk om de mannen vanuit hun man 

caves af te laten zakken naar de eerste boy’s- en girl’s night van Ideefix. Door 

de nodige attributen (sorry dames, confidentiality...) en de nodige spelletjes 

(again...) werd de avond rustig ingezet. Maar na enige pintjes, whisky’s of 

zelfs watertjes werd enig vrouwelijk schoon toch gemist. Toen serveerde 

Wendel het beste van twee werelden. De achtergrondpresentatie zonder ge-

luid werd dan ook op daverend applaus onthaald. Ook al geeft poker zin aan 

het leven en geeft een whisky links en rechts een warm hartje, ons geliefde 

Overpoort begon ons toch te ontberen en hebben we ons maar verlegd. Daar 

de dames tegengekomen, die helemaal verzorgd én geil en hitsig stonden van 

hun activiteit. Zo werd de avond dus erg geslaagd afgesloten. 

Wim Van Asch 

PR 2013-2014 
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KOFSPELEN [11.03.2014] 

Ook dit jaar stonden de kofspelen weer in onze agenda. Elke club had een ca-

tegorie voorbereid waarin de vier Kofclubs (HILOK deed niet mee) het tegen 

elkaar moesten opnemen! 

Ideefix 

Ideefix had een houtblok klaar waar nagels met één hand ingeslagen moes-

ten worden, je won als je als laatste overbleef met een nagel die nog uit het 

blok stak. 

Andere clubs 

Anabolica had naar traditie hun bierpong tafel mee. Hospitalia organiseerde 

buiten een spel waarbij ieder lid van de club één voor één in wc papier werd 

gewikkeld en een ad fundum uit een spuit moest drinken en ReGent ten slot-

te organiseerde een “Charades” waarbij twee clubs tegen elkaar streden door 

om ter eerst te raden welk woord of begrip werd uitgebeeld, de verliezers 

kregen telkens drie ad fundums. Daarnaast was er een blad met zeven extra 

opdrachten die uitgevoerd moesten worden tijdens de duur van de spelen. 

We streden heel hard en hadden onder andere alle extra opdrachten vervol-

ledigd maar de eindoverwinning ging naar Anabolica. We eindigden derde en 

werden gelukkig dus niet laatste. We maakten echter een fantastische come-

back bij de verkiezing van de bierkoning en bierkoningin! Eduardo en Lisa 

verpletterden hun tegenstanders en toonden aan dat enkel onze club terecht 

een pintje op zijn schild heeft staan! 

Al bij al een geslaagde avond dus waarbij Ideefix zich mooi heeft kunnen pro-

fileren in het Kofschip en we hebben nog maar eens onze bevriende clubs 

getoond dat Ideefix leeft en vol zit met enthousiaste krachtige leden! 

Wendel D’Hondt 

Penningmeester 2013-2014 
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SK ZAALVOETBAL [12.03.2014] 

In het najaar van dit sportseizoen konden enkele actieve Ideefixers aanwezig 

zijn bij een historisch moment voor de club. Iedereen begon met volle moed 

aan enkele wedstrijden die misschien niet hun leven, maar op zijn minst hun 

dag zouden veranderen. De eerste wedstrijd verliep niet rimpelloos en de au-

tomatismen waren nog niet aanwezig in de groep en daardoor verloren we 

met relatief zware cijfers. Na een tactische bespreking die geleid werd door 

Mehdi, was de tweede wedstrijd net niet van wereldniveau. Met een verde-

diging die niet te ontwrichten was en een aanval die op scherp stond werd 

die glorieus gewonnen van een intrinsiek sterkere ploeg. Met enkele mooie 

goals trokken wij aan het langste eind. Uiteindelijk belandden we voor het 

eerst sinds jaren in de kwartfinale, maar door de toenemende vermoeidheid 

en de fysieke paraatheid die nog niet helemaal op punt stond, moesten we 

de duimen leggen voor de tegenstander. Niettemin was dit een fantastische 

ervaring die zeker op ons palmares komt. Want deze prestatie verdiende het 

zeker om in alle kranten te komen. Proficiat aan allen!  

Marco Vandewalle 

Schacht 2013-2014 

LASERSHOOTEN [13.03.2014] 

Het was er donker, zeer donker! Door al de luide muziek die er aanwezig was 

kon je niemand horen lopen en dan plots pang, je buik kleurde rood. Voor 

welgeteld 8 seconden was je dood, mors dood! Je kon niets meer doen, be-

halve dan gewoon rondlopen naar een andere plaats en wachten tot je weer 

levend werd. Het was een hele belevenis, zowel voor diegenen die het nog 

nooit gedaan hadden, maar ook voor de ervaren shooters onder ons. We wa-

ren met niet zoveel, maar de sfeer was er alleszins wel! Nog een paar lekkere 

pintjes drinken en de avond zat er ook weer op. 

Louise Debal 

Schacht 2013-2014 
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KLIMMEN [17.03.2014] 

Een activiteit waarmee we een 2 Pro-

senioren en Thomas Pluym een plezier mee 

kunnen doen. Jurgen Goesaert, Haitse Nelis 

en Thomas Pluym hebben de gewoonte om 

wekelijks te gaan klimmen. Zelf ben ik een 

aantal keer mee geweest en het sprak mij 

onmiddellijk aan. Het klimmen in le Bleau 

kwam dan ook op onze kalender voor het 

tweede semester te staan.  

Wat vooraf ging:  

Een kleine meid maakt niet altijd even goede beslissingen, maar soms zijn ze 

wel leuk. Deze slimme griet had er niets beters op gevonden om eerst een 

aantal duveltjes en BaCo’s te drinken alvorens te gaan klimmen.  

Wat gebeurde:  

Omgekleed en klaar om de eerste muur te bestijgen, stonden we met een 

groepje fixers klaar. Ieder deed een aantal muren aan en er werd gelachen 

met gestuntel van anderen. Bij sommige mensen werd het dan weer stil en 

werd er gekeken welke techniek er gehanteerd werd. Sommige parcours 

werden aandachtig besproken, bij ander parcours lieten we het snel voor be-

keken. Iedereen heeft zijn plezier en portie sport voor de week gehad deze 

avond. Daar is geen twijfel over. 

Finaal: 

Zoals gewoonlijk zakten we af naar ’t Kofschip om ons welverdiende pintje te 

halen en te genieten van een gezellige avond! 

Tania Vandewalle 

Praeses 2013-2014 
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ACAFIXCANTUS [19.03.2014] 

Acantha en Ideefix zijn al tien jaar dikke vriendjes en dat werd gevierd. Voor 

het tweede jaar op rij halen we de oude traditie boven om te verbroederen. 

Wat een betere manier om dit te doen dan samen te cantussen. Voor velen is 

dit geen probleem want veel leden zitten in beide clubs. 

Sinds vorig jaar bestaat dus de term Acafixer, allemaal dikke vrienden en het 

kon dan ook niet anders dat dit een supergezellige cantus werd. Ingedeeld in 

drie stukken konden beide clubs tonen hoe hun cantussen werken. Het derde 

deel werd samen ingezet.  

Doordat Anouk (Praeses Acantha) met een klein probleempje zat aan haar 

been moest ze vroeger door en nam Brecht (de Vice) over. Uit solidariteit 

kreeg ik ook even de kans om samen met Brecht vooraan te staan. Twee 

clubs betekent natuurlijk ook twee Cantores. Dit was niet één engelenstem, 

maar een engelenkoor met twee. 

Op een verbroederingscantus hoort natuurlijk ook een estafette. Acantha 

won, maar het scheelde niet veel. Zeker gezien alle Acafixers die meededen. 

Naar traditie moest een Acafixcantus natuurlijk ook een beetje fout zijn. De 

Cantores hadden een foute liederenlijst opgesteld. De corona had iedere keer 

keuze tussen twee foute liederen. Om te bepalen welke gezongen ging wor-

den, moest de corona iedere keer een opdracht vervullen: om ter luidst, om 

ter enthousiast een dansje brengen en nog veel meer.  

Het was een zalige cantus waar de vriendschap nogmaals bewezen werd. Er 

werd veel afgelachen en gedronken. Ideefix en Acantha zullen voor altijd 

vriendjes blijven en laten we hopen dat deze traditie mag blijven duren. 

Gent beeft, Acantha leeft! Ideefix is voor altijd mijn hartje nabij! 
Acafix is het grootste feest dat er ooit is geweest!  

Jan Pitteljon 

Vice-Praeses 2013-2014 
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AFSCHEID ANTOINE [26.03.2014] 

Na vele jaren een verdienstelijke uitbater te zijn van ’t Kofschip stopt Antoine 

Gevaert en heeft hij de fakkel door aan Maarten Boucquez. Dit kon echter 

niet onopgemerkt voorbij gaan en ik geloof dat iedereen deze visie deelt met 

mij. We hebben er dan ook een driedaagse van gemaakt.  

Alles begon op woensdag 26 maart: Ladiesnight! Er kwam een stripper langs 

die de pannen van het dak danste. Hij liet veel zien, het één al wat beter dan 

het ander weliswaar. Er stond een slushmachine met de keuze tussen 2 ver-

schillende ijsdrankjes. Proefshotjes werden gegeven, ambiance in overvloed. 

Omstreeks 23u waren de mannelijke wederhelften terug welkom in ’t Kof-

schip om ons te vervoegen. Sommigen onder hen hebben ook een glimp 

kunnen opvangen van onze strippende marinier. Het volk bleef maar komen 

en langzaam maar zeker stroomde ons stamcafé vol.  

Donderdag 27 maart was het studentennacht, de avond waarop afscheid ge-

nomen werd door de studenten. Er kwamen hier velen op af en vierden 

samen met Antoine en Chrisje hun laatste dagen als uitbatend koppel van ’t 

Kofschip om af te sluiten op vrijdag 28 maart met een afscheid van de vrien-

den en de sleuteloverdracht. 

Alle leden kregen een sms om samen met Ideefix een waardig afscheid te 

kunnen nemen van onze peter. Er waren heel wat aanwezigen en samen 

vierden we feest. Samen met de andere Kofclubs hebben we gekeken voor 

een cadeau, een vivabox, die om middernacht gezamenlijk overhandigd werd 

aan Antoine, samen met de peterlinten. 

Er werd nog een lange tijd doorgefeest, gepraat en gelachen, 
Bedankt Antoine voor de vele mooie momenten, 
Bedankt Antoine voor ons wekelijks (bij mij: dagelijks) pintje, 
Bedankt Antoine voor alles! 

Tania Vandewalle 

Praeses 2013-2014 
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WEEKEND [11-12-13.04.2014] 

Eigenlijk kunnen woorden het weekend niet echt beschrijven, laat staan al de 

zwarte gaten van sommige nachten. Daarom gewoon enkele impressies: 

 Rein haar mond is gewoon niet normaal groot (Kevin, you’re a lucky guy)! 

 Een pot water meepakken in een auto is gewoon niet slim. 

 Met een bende studenten naar de kermis gaan, is om problemen vragen. 

 Parels sorteren is echt niet leuk. 

 Pictogrammen betekent  niet voor iedereen hetzelfde, mooi resultaat. 

 Sommigen gingen verdacht op in het drugsspel. 

 Jury’s kunnen omgekocht worden. 

 Er was geen smushroom, maar er werd toch wel degelijk gesmushd. 

 Piramides kunnen ook op verschillende manieren gebouwd worden. 

 Jan voelde zich veel te goed in dat roze shortje 

 Tania, kan je het hem gewoon niet cadeau doen? 

 Het eten was heel lekker. 

 Niets beter dan échte cola! 

 Vliegende mieren verlaten het huis niet door een raam open te zetten. 

 Als er iemand valt tijdens een activiteit van Ideefix: LATEN LIGGEN! 

 We can not speak English very good, we talk very rare, we don’t speak 

people names, we wise all the time! 

 En niet te vergeten hoe graag ik het liedje nu zal zingen:  

“And this is number seven, and it’s just like number eleven!” 

Hanne Debruyne 

Cantor 2013-2014 

Op volgende bladzijden vind je enkele leuke sfeerbeeldjes terug! 
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ANCIENCANTUS [18.04.2014] 

“Oude garde verenigt u!” was de slogan van de anciencantus. Het huidige 

praesidium gaf de hamer uit de hand en liet de oude garde nog eens hun stu-

dentenleven herleven. Oud en nieuw kwamen samen om eens te cantussen. 

Cantussen zoals in de tijd toen de dieren nog spraken. Menig Pro-Senioren 

kwamen af en mochten hun eigen praesidium terug optrommelen. Natuurlijk 

kon niet iedereen afkomen en zo kregen commilitones en huidig praesidium 

eens de kans om in een andere rol te kruipen. Oude gewoonten werden bo-

vengebracht en schachten keken op naar de heersers van het verleden van 

Ideefix. 

 

Ikzelf kreeg natuurlijk nog eens de kans om mijn kattengezang boven te halen 

en Tania was blij dat ze de cantus nog eens kon beleven vanop een afstand. 

Natuurlijk wordt op een anciencantus de senior ook buiten gerold of toch een 

poging tot gewaagd. De penningmeester werd ook niet gespaard. Die mocht 

constant toertjes draaien en ad fundums drinken en oud-praesidiumleden 

mochten zich ook nog eens uitleven in de schachtenbak. Ze amuseerden zich 

erop los en voelden zich terug op en top student. Wie kan natuurlijk de beste 

periode van zijn leven vergeten? 

Achteraf gezien herinner ik mij niet veel van de cantus, het was een leuke en 

een zatte bedoening en de twin towers zullen vanaf nu toch altijd een traditie 

blijven voor mij op de anciencantus. Nadien hebben we ons nog geamuseerd 

in de Latin Quarter en de rest… De rest is een groot zwart gat! 

Jan Pitteljon 

Vice-Praeses 2013-2014 
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SK T-SHIRTROLLING [21.04.2014] 

Ter voorbereiding van Assholo Mio gingen we met 5 Fixers mee op rolling 

met het SK; Tania, Roel, Nico, Pieter-Jan en ikzelf! We kregen allemaal een 

leuke maagdelijk witte T-shirt met alle deelnemende cafés op, het duurde ui-

teraard niet snel of Tania en ik hadden onze T-shirts volgeschreven met 

reclame voor onze spaghettiavond! We kregen maar liefst 18 pintjes te ver-

werken maar die weerhielden ons er niet van reclame te maken bij alle SK-

clubs en telkens in de verf te zetten wat een lekkere spaghetti er ieder jaar 

gemaakt wordt! Menig flyer werd uitgedeeld en sommigen kochten zelfs 

meteen een kaart! Opzet geslaagd en ondertussen had ik ook weer wat 

nieuwe vrienden gemaakt! Wonderwel herinner ik me zelfs het einde van de 

avond en ging ik met de fiets weer naar huis! U zult wel denken: “Wendel zat 

op een fiets dat komt niet goed!” Maar ik bewees het tegendeel en raakte 

thuis zonder ook maar één keer de grond onzacht te raken én met herinne-

ringen om aan jullie na te vertellen! Weer een avond om nooit te vergeten! 

Wendel D’Hondt 

Penningmeester 2013-2014 

12-URENLOOP [30.04.2014] 

Op woensdag vulde het Sint-Pietersplein zich naar jaarlijkse gewoonte met 

sportievelingen en supporters. Om 10u werd het startschot gegeven en vlo-

gen we er onmiddellijk in. Dit jaar hadden we een uitgebreid loopteam. 

Acantha, Anabolica, Curatio, Hospitalia en ReGent vormden samen met 

Ideefix één front en hielden tot 14u stand halverwege de ranking. Later op de 

avond zakten we helaas wat verder weg, maar hebben dat uiteindelijk wel 

goed gedaan. Bedankt aan alle mensen die geholpen, gelopen en gedronken 

hebben! Tot volgend jaar voor een nieuwe editie. 

Tania Vandewalle 

Praeses 2013-2014 
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ASSHOLO MIO [23.04.2014] 

Ons alom bekend spaghettifestijn kende dit jaar haar 9de editie. Een mooi 

team van enthousiaste fixers stonden onmiddellijk klaar om alles op gang te 

trekken. Ze gezegd, zo gedaan begonnen Arvid, Anne en Joris aan de voorbe-

reidingen. Affiches werden gemaakt en opgehangen, flyers werden 

uitgedeeld, inkooplijsten werden gemaakt en kaarten vlogen de deur uit.  

Dinsdagmorgen konden eraan beginnen! De inkopen werden gedaan, ’s mid-

dags hebben we op het gemak even een terrasje meegepikt en nadien werd 

alles naar de Karaoke gebracht. Daar aangekomen, werden we geholpen door 

een aantal ijverige schachten. Melissa, Angelo en Katinka vielen onmiddellijk 

de groentjes aan. In een recordtempo werden de groenten dit jaar versneden 

waardoor we meer dan tijdig klaar waren. ’t Kofschip ging vroeger open en 

we brachten al het materiaal naar de plaats waar het  kookteam de hele 

avond lang onze saus heeft geprepareerd.  

Woensdagmorgen wachten we voor het clubcafé tot de deuren opengaan. 

Alle tafels dekken, bestek rollen en kaaspotjes klaarzetten. Rond 10u kwam al 

de eerste klant binnen en snel volgt er nog volk om van onze heerlijke spa-

ghetti te smullen. Assholo Mio deed het opnieuw, een waar culinair orgasme 

volstreek menige mondjes. De middagshift ging vlot en was een mooie oefe-

ning voor het vele volk die ’s avonds kwam. 

Om 17u29 begonnen we er stipt terug aan en iedereen hielp goed mee. 

Schachten haalden lege borden af en wasten af, het praesidium zorgde voor 

de bediening van de klanten onder leiding van Joris en ikzelf verzorgde het 

ontvangstcomité dat de klanten welkom heette. Het keukenteam bestond 

uit: Arvid, Anne en Jan. Teamwork op zijn best en we maakten er dus samen 

alweer een geslaagde editie van! Op naar de lustrumeditie! 

Tania Vandewalle 

Praeses 2013-2014 
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September 

22/09: Openingsreceptie [Fix The Idea Week] 

23/09: Frituur Ideefix [Fix The Idea Week] 

24/09: Student Kick Off Party [Fix The Idea Week] 

25/09: Trivial Pursuit – Praesidium Editie 2.0 [Fix The Idea Week] 

26/09: Oudledenavond met BaCo promo 

Oktober 

01/10: Openingscantus 

08/10: Initiatie schermen 

15/10: Cocktailavond 

20/10: Doop & -cantus 

31/10: Halloweenparty 

November 

05/11: Clubetentje 

12/11: Gravensteenfeesten 

17/11: Schachtenverkoopcantus 

26/11: Kofcantus 

December 

01/12: Sinterklaasclubavond 

03/12: Spelletjesavond 

10/12: Massacantus 

17/12: Kerstfeestje 
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Er is er één, twee, drie… long story short, er zijn er een hoop jarig, hoera, 

hoera! Ideefix deinst nooit terug van een feestje meer of minder dus vanaf nu 

vind je in het Obelixke ook elke verjaardag terug van leden jong en oud(er)! 

 Leendert Huyghe  ........................................................................  09 juli (20) 

 Els Vande Winkel  ........................................................................  09 juli (29) 

 David Bonne  ................................................................................  11 juli (31) 

 Annelies D' Hollander  .................................................................  16 juli (26) 

 Xavier Vancauwenberghe  ...........................................................  19 juli (30) 

 Marjolein Sergooris  ....................................................................  19 juli (29) 

 Rein Van Bouchaute  ...................................................................  23 juli (23) 

 Maren Brochez  ...........................................................................  24 juli (24) 

 Joke Dewaele  ..............................................................................  24 juli (24) 

 Joris van der Leest  ......................................................................  30 juli (31) 

 Tino Goossen  ....................................................................  02 augustus (34) 

 Mehdi Attia  .......................................................................  03 augustus (23) 

 Marjolein Schollaert  .........................................................  03 augustus (25) 

 Nathalie Speeckaert  ..........................................................  04 augustus (23) 

 Sam Schryvers  ...................................................................  09 augustus (26) 

 Evelien Luypaert  ...............................................................  10 augustus (22) 

 Isabel Colman  ...................................................................  13 augustus (28) 

 Liesbeth Gerne  ..................................................................  16 augustus (29) 

 Bruno Henderick  ...............................................................  18 augustus (30) 

 Joost Schot  ........................................................................  20 augustus (25) 

 Sven Gins  ..........................................................................  23 augustus (19) 

 Haitse Nelis  .......................................................................  28 augustus (32) 

 Julie Vandekerckhove  .......................................................  28 augustus (22) 
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 Dit alweer het laatste Obelixke is, 

 hiermee het 21e jaar Ideefix ten einde loopt, 

 de nieuwste leden jonger dan de club zelf kunnen zijn, 

 dit niet voor iedereen het geval is, 

 hier soms wel in wordt overdreven, 

 Wendel desondanks geen bril claimt te dragen, 

 hij het nu vast op de Ontgroenings- & Kiescantus zal kunnen uitleggen, 

 uit bepaalde kritische hoek waarschijnlijk lastige vragen zullen komen, 

 dit nu eenmaal een logisch gevolg is, 

 hij ze zeker verdiend heeft, 

 we hem evengoed als de andere kandidaten veel succes wensen, 

 die nieuwe commilitones meer dan welkom zijn, 

 we op hun gezondheid ook een pintje zullen drinken, 

 dit er waarschijnlijk meer dan één zal worden, 

 er waarschijnlijk weer vaten zullen sneuvelen, 

 dit helemaal niet erg is, 

 de nieuwe PR hier wel wat verveeld mee zal zitten, 

 cantus-herinneringen meestal te beperkt zijn om erover te schrijven, 

 dit meestal dus een groepswerk wordt, 

 we samenwerking en solidariteit toejuichen,  

 deadlines hier echter onder leiden,  

 het veel te mooi weer is om binnen achter mijn laptop te zitten, 

 ik dus zal afronden en naar buiten wandelen,  

 op een dergelijke dag niets meer smaakt dan de perfect getapte pint, 

 je hier maar beter een voorbeeld aan zou nemen. 
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Horizontaal 

(4) p.303, 3-0-3, 3-0-3, p.303 / (5) p.360, 3-6-0, 0-6-3, p.360 / (6) Vice-Praeses 

= … / (7) Studentenstad / (8) Penningmeester = … / (9) Praeses = … 

Verticaal 

(1) p.227, 2-2-7, 7-2-2, p.227 / (2) p.334, 3-3-4, 4-3-3, p.334 / (3) p.270, 2-7-0, 

0-7-2, p.270 / (4) p.398, 3-9-8, 8-9-3, p.398 


