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Elke maandag vanaf 21u hebben wij onze clubavond in 

ons geliefd clubcafé:  

 

Overpoortstraat 96, 9000 Gent  
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Woordje van de Praeses  
 

Beste leden en sympathisanten, 

Een nieuw academiejaar is weer begonnen. De 

studenten stromen toe in Gent en bevolken weer 

massaal hun koten. Gent komt dus weer tot leven 

en dat zie je ook in de Overpoort; elke avond weer 

veel mensen die graag eens een pintje drinken, 

gewoon gezellig op café willen zitten of die gewoon 

even een stapje in de wereld willen zetten. Zo 

komen mensen terecht in ons geliefde Kof, waar ze 

voor al die dingen hier op het juiste adres zijn. 

Ideefix staat klaar om weer aan nieuwe mensen te 

tonen dat studentenclubs een warme gezellige 

omgeving kunnen zijn waarin je gewoon jezelf kan 

zijn en je meer van jezelf kan ontdekken. Mensen bloeien open bij 

ons en maken hier vrienden voor het leven! Iedereen welkom dus 

om onze rangen te vervoegen en onze club te verrijken met nieuwe 

enthousiaste mensen!  Je vindt ons elke week in het Kof, en elke 

keer weer zal dat een blij weerzien zijn op een toffe avond om te 

koesteren en nooit meer te vergeten! Commilitones en proseniores, 

ook jullie kunnen weer een nieuw jaar van onze club meemaken en 

we hopen jullie opnieuw wekelijks te ontmoeten in het Kof, waar we 

iedere week een leuke activiteit voor jullie in petto hebben! Er is 

hard gewerkt aan een kalender met diverse activiteiten, die hopelijk 

iedereen iets kan bieden waarvoor ze willen afkomen en zich 

amuseren! Ik wil alvast mijn voltallige praesidium bedanken voor de 

inzet die ze al getoond hebben en voor hun motivatie om Ideefix 

weer een topjaar te bezorgen!  

Tot Kofs! 

Wendel D’Hondt, praeses Ideefix 2014-2015 
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Woordje van de redactie 
 

Liefste Fixers, leden en sympathisanten, 

 

Het jaar is weer begonnen en dit betekent ook een nieuw, vers van 

de pers Obelixke. Dit boekje dient ter ontspanning, om de verveling 

van de eerste lessen tegen te gaan, maar ook om kennis te maken 

met IDEEFIX en het nieuwe praesidium. 

 

Het nieuwe praesidium staat letterlijk te 

popelen om jullie opnieuw een geweldig 

jaar vol feestjes, spelletjes, sportactiviteiten 

en dergelijke aan te bieden. Een jaar voor 

nieuwe herinneringen (of niet natuurlijk, 

afhangende van de hoeveelheid alcohol  ) 

en vele nieuwe vriendschappen.  

 

Wij zijn alvast volop in de voorbereiding gevlogen en zien het 

volledig zitten.  

Laten we eerlijk zijn, Ideefix is niks zonder de trouwe fixers, dus 

hopen we jullie op zoveel mogelijk activiteiten te mogen 

verwelkomen.  

Alvast veel lees-, puzzel en kijkplezier! 

Tot dan! Tot Kofs! 

Lisa Van Landuyt – Vicepraeses 2014-2015 
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Kiekjes 
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Het nieuwe 

praesidium 
 

 

 

 

 

 

Praeses – Wendel D’Hondt  

 
Geboortedatum: 28.06.1991 

Relatiestatus: Al meer dan 2 jaar gelukkig samen 

met Martijn 

Studie/werk: Afgestudeerd in Biomedische 

Wetenschappen 

Meest toffe moment: Het Ideefix-weekend 2014 

Meest gênante moment: Eerste activiteit na mijn 

fietsongeval en aan iedereen moeten uitleggen 

waarom mijn gezicht er zou uitzag…  

Lievelingsdrank: Leffe Blond of Bruine Rum-Cola/BaCo! 

Levensmotto/quote: Je leven is te kort om je over alles zorgen te 

maken en achterom te kijken, kijk vooruit naar de toekomst! 
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Vicepraeses – Lisa Van Landuyt 
 

Geboortedatum: 23.01.1993  

Relatiestatus: In een relatie met Nikita 

Studie/werk: Lerarenopleiding 

Meest toffe moment: Er zijn toch een heel aantal toffe 

momenten geweest… als ik echt moest kiezen, de doop 

vorig jaar, om mijn schachtjes te zien “afzien” en het 

drankspelletje de vrijdagavond op weekend. “You 

wised!” Got to love Eduardo! <3 

Meest gênante moment: Mijn Engels die plots op niks trok door de 

hoeveelheid alcoholische nuttigingen tijdens het spelletje de 

beruchte vrijdagavond op weekend. 

Lievelingsdrank: Een melkske  en TEQUILAAA 

Levensmotto/quote: Waarom makkelijk als het moeilijk ook kan? 

Penningmeester – Jari Salembier 
 

Geboortedatum: 23.05.1994 

Relatiestatus: Single 

Studie/werk: Geschiedenis 

Meest toffe moment: Ideefix weekend 

Meest gênante moment: Massacantus, Lisa weet het 

wel ;) 

Lievelingsdrank: Cola 

Levensmotto/quote: Tè wa tat è. (Het is wat het is, in ’t West-

Vlaams.) 
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 Feest – Tania Vandewalle 

 
Geboortedatum: 19.02.1992 

Relatiestatus: In een relatie met Kevin 

Studie/werk: Decathlon 

Meest toffe moment: Io vivat wanneer ik 

praeses werd. Het drong pas laat door. 

Meest gênante moment: In het eerste deel van een cantus, een 

strofe van een Duits lied alleen moeten zingen. (Nog steeds bedankt 

hoor Hanne) ;) 

 

Lievelingsdrank: BACOBACOBACO … Voor de leken: Rum cola 

(Bacardi Oakhaert!) 

Levensmotto/quote: A dream is a wish your heart makes. 

Cultuur – Nikita Van Parys  
 

Geboortedatum: 17.08.1994 

Relatiestatus: In een relatie met Lisa 

Studie/werk: Industrieel Ingenieur 

Meest toffe moment: De nadoop vorig jaar. 

Meest gênante moment: In mijn onderbroek, 

gebodypaint worden, in’t midden van het 

plein. Dit was een opdracht op weekend. 

Lievelingsdrank: Duvel en jenever 

Levensmotto/quote: Waarom moeilijk doen, als het makkelijk ook 

kan? 
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Cantor – Melissa Manderick 
 

 Geboortedatum: 23.05.1994 

Relatiestatus: In een relatie met Marco 

Studie/werk: Action 

Meest toffe moment: Moeilijk om er eentje uit 

te kiezen, ’t was bijna altijd leuk! 

Meest gênante moment: De moment dat ik 

stond te kussen met de broer van de toenmalige praeses Tania  

Lievelingsdrank: Pintjes! En Omer, Delirium… 

Levensmotto/quote: Momomo… 

 

Zedenmeester – Charlotte Schroër 
 

Geboortedatum: 04.12.1992 

Relatiestatus: VRIJgezel 

Studie/werk: Orthopedagogie 

Meest toffe moment: Ik en Lisa die samen 

op de vriendjes- en familiecantus van 

Harmonia met een spuitje Pieter-Jan nat 

maakten. 

Meest gênante moment: In de goot van de 

overpoort belanden doordat ik teveel 

gedronken had. 

Lievelingsdrank: Ice Tea!! 

Levensmotto/quote: Struggle well 
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Schachtentemmer – Louise Debal 
 

Geboortedatum: 09.05.1994 

Relatiestatus: helemaal alleen 

Studie/werk: Lerarenopleiding 

Meest toffe moment: The weekend 

Meest gênante moment: Moulin Rouge 

cocktailavond, dé zatste avond vorig 

jaar, volgens Annabel en Nické was het 

nogal erg, maar ik weet er zelf niks 

meer van. 

Lievelingsdrank: Mojito 

Levensmotto/quote: Ik ben niet klein, ze hadden gewoon minder 

nodig om mij awesome te maken! 
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Voorbije activiteiten 
05.05.2014 – Ontgroenings- en kiescantus 
Op klokslag 10u ’s avonds was het dan zover! De 10 felbegeerde 

functies binnen Ideefix werden opengesteld voor alle aanwezigen 

die de ambitie hebben, om één of misschien wel meerdere functies 

op te vullen en van het academiejaar 2014-2015 een onvergetelijk 

Ideefixjaar te maken!  

De poort die toegang verschafte tot de Karaoke werd vergrendeld. 

There was no way back.. Speeches werden opnieuw en opnieuw 

gelezen, de zenuwen kwamen boven water steken en sigaretten 

werden gerookt alsof ons leven er vanaf hing. Het bier vloeide 

rijkelijk wanneer de derde hamerslag weerklinkt. Twee kandidaten 

staan recht voor de functie Praeses. Het kiesgedeelte ging officieel 

van start. Ze werden gewikt en gewogen aan de vereisten die 

noodzakelijk waren om een goede Praeses van de club te zijn. Na 

een zenuwslopende 45 minuten kwam het verdict. We hadden een 

nieuwe Praeses! Het Io Vivat werd uit volle borst gezongen wanneer 

Wendel de zaal binnenkwam. One down, still nine to go.  

Welgeteld 12 andere kandidaten gingen uiteindelijk verder de 

bikkelharde strijd aan om verkozen te worden. Sommigen moesten 

het opnemen tegen een tegenkandidaat, anderen stonden er 

helemaal alleen voor. De kandidaten hadden het niet gemakkelijk en 

ik weet niet of dit aan de moeilijkheidsgraad van de vragen lag of 

aan het hoge alcoholpercentage in mijn bloed waardoor vragen er al 

lispelend uit kwamen rollen. De uren verstreken tot uiteindelijk alle 

functies aanbod waren gekomen. Rond iets na 5 in de vroege 

ochtend, stond het praesidium van 13-14 en 14-15 in het midden 

van de corona om over te gaan tot de Ave Confrater.  

Er brak namelijk een nieuw Ideefixtijdperk aan, het 22e jaar ging van 

start! Zoals een tafel zijn 4 poten nodig heeft, heeft dit praesidium 

ook zijn vertegenwoordigers nodig.  

Sylvia Beeckman – commilito & kiescomité 13-14 
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07.05.2014 – Nieuw Praesidium instuif 
 

De verkiezingen waren nog maar 2 dagen achter de rug, of daar was 

onze instuif al! Nog steeds in een zalige roes dat we Ideefix van onze 

kwaliteiten konden overtuigen en verkozen waren. We stonden 

paraat voor ons eerste feestje int Kof en feesten dat deden we! Ons 

gratis vat van het Kof werd weer wat meer geleegd en vele pintjes 

smeerden onze kelen. Voor de meeste praesidiumleden voelde dat 

lint nog wat onwennig aan maar ze waren des te trotser dat ze het 

nu mochten dragen. Er was dus veel gevierd en het praesidium werd 

gefeliciteerd door de aanwezige commillitones en proseniores en 

natuurlijk met de hoop dat jaar 22 nog cooler, spectaculairder en 

zaliger gaat zijn dan jaar 21, dat ook al een fantastisch jaar was! In 

ieder geval, ons jaar was begonnen! Dat er nog vele feestjes mogen 

volgen!! 

Wendel D’Hondt – Praeses 2014-2015 

 

05.07.2014 – Dies Natalis 
Zaterdag  5 juli was het de verjaardag 

van onze geliefde studentenclub 

Ideefix. 21 jaar, dat moet zo 

ongeveer de gemiddelde leeftijd van 

het huidig praesidium zijn. 

Iedereen had er zin in, pintjes 

drinken in ’t Citadelpark, gezellig 

bijkletsen enzo. Maar we zijn er nooit 

geraakt want het begon te regenen… 

Dan maar afspreken in ons geliefde 

clubcafe. Wij staan daar kweetnie 

oetrots met ons blauw-grijs lint aan, 

helaas de rest van ’t Kof kleurde 

rood-geel-zwart. 
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België heeft die dag verloren tegen Argentinië. (even terzijde) 

Wij trokken ons niets aan van dat hele WK-gedoe en feestten lekker 

door. 

Oja… Ook een dikke proficiat aan Stefaan en Valerie die die dag 

getrouwd zijn  

Melissa Manderick - Cantor 2014-2015 

07.07.2014 – BBQ 
De barbecue begon voor het 

praesidium al vele dagen op voorhand: 

plannen, inkomen doen, van alles 

regelen en niet te vergeten groentjes 

snijden en pastasalades maken. En wat 

voor pastasalades… 10 kg in totaal 

hadden wij voorbereid, in alle soorten 

en maten, zodat niemand met een 

hongergevoel naar huis zou gaan.  

Iedereen kreeg een lekkere cocktail 

gemaakt door onze favoriete cafébaas Maarten, 3 stukken vlees 

geroosterd door onze pro-senior  

Arvid, groentjes à volonté én dan nog eens een lekkere fruitsalade 

en dit voor de luttele prijs van 12 euro. (Dit voor leden weliswaar, -

Yay ledenvoordeel! Niet-leden betaalden de nog steeds luttele prijs 

van 15 euro.)  

Toen iedereen zijn buikje rond had gegeten, eventueel nog bakjes 

gevuld had om later nog eens van de heerlijke pastasalades te 

genieten én toen de afwas gedaan was, dronken we nog als afsluiter 

samen een pintje.  

Een zalige editie van de barbecue als je ’t mij vraagt. Meer van dat! 

Lisa Van Landuyt – Vicepraeses 2014-2015 
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09.07.2014 – Zomercantus 
Door de ogen van de zeden… 

De zomercantus was een niet te vergeten cantus. Het eerste 

gedeelte was gesloten. Er waren nog een aantal ontgroeningen en 

de verkiezing voor de functies feest en cultuur. De linten werden 

nadien overgedragen en we hadden een nieuwe feest, Tania, en een 

nieuwe cultuur, Nikita. Daar werd zeker op gedronken. Het 

praesidium was voltallig.  

Iedereen was nadien welkom. We hadden een limiet gezet op 

bezoekende clubs maar de opkomst had ik zelf nooit verwacht. Het 

ging er een beetje chaotisch aan toe. Lisa stond me bij als 

zedenmeester. Toen Joris even later aankwam, deed hij dit ook.  De 

avond was voor mij om niet te vergeten. Veel gedronken, gezongen 

en gestraft, kan dus niet beter… En natuurlijk was ik mijn stem kwijt. 

Charlotte Schröer - Zedenmeester 2014-15 

 

Door de ogen van de cantor… 

De zomercantus, de vuurdoop voor het Praesisium 2014-2015. En 

wat voor één… Maar laten we beginnen bij het begin. 

19u: Niks beter voor een cantus dan een goeie laag vettigheid en dat 

had onze Wendel goed begrepen. We spraken met z’n allen af in 

Frituur Overpoort om alles nog een laatste keer te overlopen. 
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20u: Rector binnen, alles klaarzetten en de zenuwen die zich toch bij 

iedereen wat laten voelen. Het eerste volk komt toe en schuift aan 

bij Jari om te betalen. 

20u30:  Cantus in! Het eerste deel van de cantus was best ok, niet 

superveel volk, enkel fixers: ideaal om er wat in te komen. Maar ons 

praesidium was nog niet volledig, Feest en Cultuur moesten nog 

gekozen worden. Voor feest waren Sylvia en Tania de kandidaten, 

voor Cultuur gingen Wilm en Nikita de strijd aan. Sylvia en WIlm, 

bedankt om mee te doen, Tania en Nikita, proficiat en welkom. 

Maar toen kwam het, het open gedeelte… 

Ik had al wat kunnen opwarmen als nieuwe cantor, maar toen ik die 

grote bende zag binnenkomen was het toch even schrikken.Een 

watertje om de stembanden te smeren en we waren vertrokken. 

Het ene liedje na het andere. Nogmaals mijn oprechte excuses aan 

de mensen die ver weg zaten en mij niet hoorden. 

Tegen een uur of 5 was het dan gedaan. 

Wat een vuurdoop was dat, maar ik heb er nog altijd evenveel 

goesting in en zal met evenveel goesting ook op alle andere 

cantussen staan zingen/roepen. 

Melissa Manderick - Cantor 2014-2015 
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20.07.2014 – Gentse Feesten Dag 1 
Het was een mooie dag, niet te warm en 

niet te koud en af en toe eens een spatje 

regen. We hebben om 20u verzameld aan 

de McDonalds. Ook leden van Anabolica 

hebben ons vergezeld. We gingen eerst 

drank halen -lees: Desperados- om daarna 

naar Polé-Polé te gaan aan de graslei om 

te genieten van de muziek.  

We besloten om met heel de bende naar Baudelopark te trekken 

om nog een extra fixers, namelijk Kristof, op te halen om vervolgens 

een mooi plekje te zoeken om gezamenlijk het vuurwerk te 

aanschouwen. Snacks en drankjes werden gehaald, iedereen maakte 

het zich gemakkelijk in afwachting van het startsein. 

Na heel veel “booms”, “Oh’s” en “Ah’s” trokken we rochting kermis. 

We gingen samen op de G Force, behalve Tanguy en Lisa die liever 

eendjes wilden vissen.   

Als afsluiter nog een waterpijpke en een theetje in het Baudelopark. 

Het was een gezellige avond.  

Nikita Van Parys – Cultuur 2014-2015 

23.07.2014 – Gentse Feesten Dag 2 
Melissa stond op wacht aan de Mc Donalds. Na de Korenmarkt wat 

te verkennen, gingen we geld afhalen om toch heel de avond door te 

raken. 

Nadien gingen we al meteen ons geld uit geven aan veel te dure 

cocktails op een terrasje. Wat begon met een gezellige 4 personen 

groeide uit tot een volledig terras gevuld met Ideefixers. Dit was dan 

ook het teken dat we de rest van de Gentse Feesten moesten gaan 

verkennen. Even onder de Duveldoom en dan hét optreden van de 

avond gaan bekijken voor Rein haar verjaardag, Gene Thomas! Nog 

wat bier hier en daar en de meesten vertrokken huiswaarts. 

Louise Debal – Schachtentemmer 2014-2015 
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20.08.2014 – Opening Kofschip 
BIG START van ons stamcafé. 

Datum : 20 augustus 

Deelnemers: wij natuurlijk!  

’t Kofschip ging eindelijk 

terug open, dus stormden we 

met z’n allen ons stamcafé 

binnen. Gelijk een bende 

wilde beesten die te lang 

vastgezeten hadden, sprinten we naar de bar, bestelden we ons 

eerste pintje en gingen toen onze vriendjes begroeten. Iedereen 

heeft natuurlijk zijn prioriteiten. Een vrolijk wederzien en een 

langverwacht moment. Met een verse verfgeur in de lucht 

begonnen we de avond rustig met veel getater. Na een paar pintjes 

en goeie muziek, veranderde de stemming al snel en werd er 

gedanst en gefeest. Charlotte stonk van uren ver naar kattepis, maar 

hier is er ondertussen geen vuiltje meer van in de lucht. De 

doorgeeflinten zijn nu archiefmateriaal, wat enkel nog zorgt voor 

een stinkende kast en geen stinkende mensen. ;) Niet persoonlijk 

bedoeld hé Charly! Ik was enorm blij om het allerleukste ras uit de 

Overpoort terug te zien, de fixers genaamd, op hun eigen 

territorium.  

Een big start, een goede start, een Ideefix start! 

Tot komende dagen / weken / nachten.  

Op jullie gezondheid, schol! 

Tania Vandewalle - Feest 2014-2015 
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Wist je dat… 
 

 2 praesidiumleden op dezelfde dag verjaren 
 Wendel graag ruikt aan 20 jaar oude linten 
 Hij geniet van deze onreine geur 
 Louise een mongolische vinger heeft 
 Nikita zijn broer optrommelde om voor het huis te zorgen 
 Zodat hij kan gaan cantussen met Ideefix 
 Hij dus weet waar zijn prioriteiten liggen 
 Melissa even lomp is als Louise 
 Dit niet met haar vinger te maken heeft 
 Maar met haar benen 
 We eigenlijk een geblesseerd team hebben 
 Maar er toch altijd voor elkaar zijn 
 Lisa haar slagzin nog steeds hetzelfde is 
 Toch zeker in het begin van het jaar 
 Vraag haar er maar eens naar 
 Jari sexier is dan de vorige penningmeester 
 Jullie die stiekem allemaal wel heel hard moeten 

respecteren  
 Charlotte een gevaarlijk wapen gemaakt heeft 
 Je van dat wapen zat kan worden 
 Je er op de cantus kennis mee gaat maken 
 Je al bang moet worden 
 We ook veel gaan cantussen dit jaar 
 Dit helemaal niet erg vinden 
 Jullie dit waarschijnlijk ook niet erg vinden 
 Louise goed bezig is met leden werven 
 Charlotte daar ook wel goed in is 
 Charlotte haar eigen manieren heeft om leden te werven 
 Zij graag bij mensen blijft slapen  
 Ze standaard slaapgerief in haar koffer heeft 
 Altijd een plan B heeft voor een slaapplek 
 Tania vaak haar plan B is 
 We veel te vertellen hebben over onze nieuwe zeden 
 Dat Wendel nog steeds wordt herinnerd aan zijn 

fietsongeluk 
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 Wendel zijn fiets nog steeds grappig is 
 Er nu aan zijn fiets een speelgoedje hangt met 

brommergeluiden 
 Tania ook graag geluiden maakt 
 Niemand die geluiden kan nadoen 
 Haar boeren wel enorm luid zijn 
 Dit op cantus ook helpt om iedereen stil te krijgen 
 Ze haar tot in Aalst gehoord hebben 
 Joris nu ook in Aalst woont 
 We hem missen 
 We hem wel nog vaak zullen zien? 
 We genoeg gezeverd hebben 
 We even serieus gaan zijn 
 We hopen op een goed jaar 
 Jullie daar voor moeten zorgen 
 Ideefix liefde is 
 Dit de eerste wistje-datjes zijn van het jaar 
 Deze ook de laatste zijn 
 Je het Obelixke bijna hebt uitgelezen  
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Speelhoekje 

 

Gebruik de letters met een pijl en vorm iets dat te maken heeft met 

“IDEEFIX”. 
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Horizontaal 

6. 5 juli 

9. Medekofclub 

12. Straat vol cafés 

14. Drank 

15. Nieuw-gedoopten 

17. Cultuur 

19. Onze praeses 

20. Favoriete drank van de 

temmer 

21. Rechterhand van de 

praeses 

Verticaal 

1. Het dier op ons schild 

2. Zangactiviteit 

3. Cantusstraf 

4. Houdt het geld bij 

5. Maandag om 21u 

7. Koepel 

8. Cafébaas 

10. Clubcafé 

11. Nieuwe leden, nog niet 

gedoopt 

13. Clubblad 

16. Melissa 

18. Liederenboek 
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Breng Wendel met zijn fiets veilig thuis na een avond in ’t Kofschip. 
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