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Voor het 24e jaar op maandag en 
woensdag onze vaste 

thuishaven

Overpoortstraat 96, 9000 Gent
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Voorwoord van de Praeses

Liefste Fixers,

It’s the most wonderful time of the year… behalve voor de 
studenten onder ons. Er moet weer geblokt worden, gedaan met 
iedere week uitgaan, tijd om een paar weken in je pyjamabroek te 
leven,…
Maar hier is de Kersteditie van het Obelixke om jou door deze 
zware periode te helpen. We kijken terug op het half jaar dat al 
voorbij is, en kijken uit naar wat ons nog te wachten staat.
En ook voor het 2e semester hebben wij superveel toffe activiteiten 
voor jullie in petto.
Noteer alvast 15 maart in jullie agenda. Dan is het tijd voor de 
ondertussen ELFDE!! Editie van Assholo Mio. Spaghetti fretten en 
jullie favoriete club steunen, geen enkele reden om niet af te komen 
dus.
Voor de liefhebbers van cava hebben we Bubble it up. Cava en 
cavacocktails aan spotprijzen.
Ik wil alle leden, schachten, praesidium alvast bedanken voor het 
prachtige eerste semester en ik hoop dat het 2e semester minstens 
even leuk zal zijn.
Schachtjes, ik hoop dat ik jullie op het einde van het jaar met 
veel trots kan ontgroenen en vooral dat jullie een ongelofelijke tijd 
beleven bij Ideefix.
Merry Christmas, happy new year!

Melissa Manderick
Senior 2016-2017
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Fix the Idea Week

We vlogen er dit semester weer in met onze jaarlijkse Fix the Idea 
week. We begonnen deze week met onze openingsreceptie. Op 
dinsdag verkochten we heerlijke croques die bij iedereen zeker in 
de smaak vielen. De dag erna begaven we ons naar het 
Sint-Pietersplein om mee te feesten op de student kick-off. Op 
donderdag deden we één van onze meest geliefde activiteiten. 
Drankspelletjes natuurlijk. Zelf heb ik deze avond een hoop 
bijgeleerd, waaronder dat ik zeer slecht ben in drankspelletjes.
En de weeindigde met de oudledenavond waar onze oud leden 
besloten om zich toch nog eens naar de overpoort te 
begeven en bewezen dat ze nog niet afgeschreven zijn.

Het was een fantastische maar vermoeiende week die op vrijdag 
jammer genoeg afgelopen was. We hebben gedronken, gedanst, 
gefeest en vooral getoond wie we waren aan de nieuwe gezichten 
in de overpoort. Want nieuwe leden ronselen was natuurlijk ook 
onderdeel van deze week.

We waren allemaal wat triest dat er een einde aan moest komen 
maar dit was slechts de opening van een fantastisch jaar waar ik 
en de rest van het praesidium zeker naar uitkomen.

Gerbren De Smet
P.R. 2016-2017
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Een avondje Cultuur

Voor deze activiteit kozen we een gezellige wandeling door het hart 
van Gent. We gingen langs de mooist verlichte plekjes in Gent. Tus-
sendoor genoten we van een lekker biertje en erna trokken we naar 
ons geliefde café: ‘t Kofschip! Daar werd het al snel een fantastisch 
feestje! Er werd gedanst en gedronken, kortom weer een leuke 
gezellige clubavond en een aantal katers de dag erna!

Kimberly Leclerq
Zedenmeester 2016-2017

Cocktailavond, angels and demons

Omdat we allemaal wel onze goede en onze evil side nodig 
hebben, maakten wij er een zot feestje van!
In het thema angels en demons goten we iedereen op met super 
lekkere cocktails. 

Niet dat onze leden anders niet leuk zijn, maar met die cocktails 
vlogen de vonken er van af! En de avond werd alleen nog maar 
beter toen de cocktails volledig waren uitverkocht. En zelfs de 
alcoholvrije!
Met nog wat meters achterna, konden we alleszins spreken van 
een zeer geslaagd feestje.

Louise Debal
Vice-Praeses 2016-2017
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CENSUUR

Openingscantus 

Ook al viel onze openingscantus wat later, we zagen het allemaal 
zitten! Ondanks dat kleine beetje stress voor mijn tweede cantus 
als zedenmeester was ik blij dat het eindelijk zover was! De corona 
was gevuld met een gezellige bende leden en bezoekers. Melissa 
zat klaar met haar gevaarte, ook wel een hamer genoemd om de 
cantus vlot te leiden en ook Roel was klaar om de topnummers, het 
ene al bekender dan het andere, fantastisch voor te zingen. Ook 
de schachtenbak was gevuld met een aantal feuten en een scha-
cht. Zoals gewoonlijk vloeide het bier weer rijkelijk (#shtandaard bij 
Ideefix), de stembanden werden gebruikt en onze oren overbelast. 
Alweer een fanatastische cantus!

Kimberly Leclerq
Zedenmeester 2016-2017
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Halloween

Het was weer maandag en in de tijd vooraf was het in spanning 
afwachten. Wat voor feestje zou er nu weer kunnen doorgaan op de 
31e oktober? Verrassing, verrassing. Het was een halloweenfeestje!
De promo was al bekend: een pintje of een kriek aan €1,50 en die 
avond zijn er velen door de keelgaten gestroomd. Aangezien ik 
me nog al graag verkleed voor feestjes (en ik graag een bepaalde 
soort onesie draag), ben ik verkleed gegaan als kangoeroe (*kuch* 
spring-in’t-veld*kuchkuchkuch*). Er zijn redelijk wat pinten door 
gevlogen en weet dat mensen verkleed waren, maar Lisa haar og 
of ogen zal ik nooit meet kunnen onzien. Ik zeg oog of ogen aange-
zien ik mogelijks dubbel zag…

Mikel “zatte kangoeroe” Nachtergaele
Commilito 
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Gravensteenfeesten

Naar jaarlijkse gewoonte was ideefix weer aangwezig op de 
gravensteenfeesten. Het begon aan het gravensteen zelf, dat zoals 
elk jaar weer bezet werd. Met een rodenbach in de hand en op de 
achtergrond muziek van de studentenfanfare was het al een mooi 
begin van de avond.

Nadien begon de stoet richting het Sint-Pietersplein. Hiervoor 
hadden wij ons verkleed als echte militairen. Maar dit deden 
wij niet alleen. Hiervoor werkten we samen met Limburgia. Dus 
samen werden we ;hoe kan het ook anders, Ideeburgia. Met veel 
lawaai baanden we ons een weg door de straten van Gent tot we 
uiteindelijk toekwamen op het Sint-Pietersplein. Hier was het nog 
even geduld hebben, maar met het juiste gezelschap is dit zeker 
geen probleem. 

Dan was het eindelijk zover, tijd voor het avondfeest. We begaven 
ons richting de tent met onze net verkregen pot in de hand en 
waren klaar om het feest te laten losbarsten. Met liters rodenbach 
en veel bekende gezichten die we tegenkwamen was het zeker 
een avond om te herinneren.

Gerbren De Smet
P.R. 2016-2017
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Spelletjesavond

We spelen een spel vanavond! Voor 1 keer geen drankspelletjes, 
maar gewoon gezelschapsspelletjes. Nadat het praesidium had 
genoten van een heerlijke spaghetti/ dixieburger/ croque, konden 
we eraan beginnen.

Enkelen waagden zich aan Trivial Persuit: Disney Edition. 
We leerden veel bij over Disney en elkaar.
De Ideefixklassiekers (Uno en Jungle Speed) werden ook 
gespeeld.

Wat is mij bijgebleven…
Kjell heeft bijna mijn hand gebroken bij Jungle Speed (’t Was hard 
tegen hard hoor)
Ik heb gewonnen bij UNO TRUT (5-2 tegen Virginie)
Ik ga nooit een goeie pooler worden :’(

Merci aan alle aanwezigen en Peter voor de toffe avond!
Ik kijk al uit naar de spelletjesavond in het 2e semester.

Melissa Manderick
Senior 2016-2017
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Doop & Doopcantus

Op Maandag 28 November was het dan zo ver, part 2 van 
mijn doop . Hier heb ik me de weken daarvoor mentaal zitten 
voorbereiden en met zenuwen die meer en meer stegen , vooral 
toen ik de dagen kon beginnen aftellen op mijn ene hand . Ik 
kende het clublied en wist al dat het geen vuile doop ging zijn 
maar de koude die we die nacht hebben doorstaan kon wel eens 
fataal zijn voor enkele. ikzelf stond zelf de beven in mijn schoenen 
hoe later de avond werd . Helaas is timing niet mijn sterkste kant 
en was ik dus niet niet op tijd , al meteen werd ik onderworpen aan 
de zweep van onze Praeses , mijn straf , 10 keer pompen... maar 
ik zou nog snel ondekken dat nog het minst vermoeiende van die 
avond ging zijn . Wat later werdt  ik dan vastgebonden een een 
mede feut die samen met mij zou samenwerken om de testen te 
doorstaan die die avond nog gingen volgen .

En zo gingen we op pad richting de korenmarkt . Hert werd me al 
snel duidelijk dat de meeste feuten het clublied niet de meester 
waren , dus heb ik met enkele ander de rest moeten meetrekken 
hierin ,dat was een van de momenten  waarbij mijn voorbereiding 
zijn vruchten heeft afgeworpen , en zo zong ik fier ons club lied , er 
volgden nog andere liederen die nieuw waren voor mij , maar het 
duurde niet lang voor ik deze zonder problemen kon meezingen.

Voor ons vertrek werd ons een ei toegewezen , dit zouden 
we moeten ruilen voor het meest waardevolle dat we konden 
bemachtigen , het was toen aan de korenmarkt dat we onze 
grote ruil gingen doen . Ik slaagde erin een grote pizza hawaii 
te bemachtigen en een pak friet waar mijn schachtentemmer Ivy 
lekker van begon te smullen en mijn mede feut voor dankte al 
smullend , Opdracht volbracht!

Toen was het tijd om terug te keren en ons een weg te banen 
naar het Citadelpark waar onze laatste test ging volgen . Toen 
we arriveerden in het park werden we 1 voor 1 weggehaald uit 
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de groep om begeleid te worden terwijl we geblinddoekt waren , 
terwijl ik met zenuwen zat aftewachten tot ik werdt meegenomen . 
Uiteindelijk was het aan mij , mijn peter heeft me toen nog enkele 
woorden voor moed ingesproken en had het volste vertrouwen 
dat ik zou slagen . Blind en niet bewust wat ik ging verwachten 
moest ik knielen en toen was het moment van de waarheid zover , 
binnen enkele moment ging ik weten wat da test was . Wat daarop 
op volgde zullen velen van ons die die avond getest werden niet 
vergeten , ik ben zeker dat ik die herinnering niet wil heropwekken 
voor diegene die dit zullen lezen van de mensen die die avond 
geslaagd waren . Daarnaast moest ik nog juist het brouwsel van Ivy 
zien binnen te krijgen , sommigen hadden het er duidelijk moeilijk 
mee , ik slaagde er gelukkig rap in het naarbinnen te gieten . Onze 
beloning : een welverdiende pint!

En zo was onze test voorbij . We maakten ons een weg terug naar 
ons vertrouwde café , het Kofschip . Daar werd het laatste deel 
van de avond in gang gezet en werden de feuten tot schachten 
gemaakt . Daarna werd er gevierd met bier ! Zoals gewoonlijk 
natuurlijk , of wat dacht je :P . Maar die dag werden we gekneden 
en getest om te zien of we waardig waren onszelf schachten te 
noemen van Ideefix , nu we ons lint verdient hebben kunnen we 
trots zijn op onzelf .  

En zo kom ik aan het einde van mijn ervaring van de nadoop . Ik 
wil heel het preasidium bedanken en hoop in de toekomst nog 
veel te mogen drinken met jullie als mede broeders and zusters 
van Ideefix . Ik hef mijn glas en sluit af met de plechtige woorden : 
Prosit Meester , Prosit Senior , Prosit Pro Senior , Ad Fundum !

Gregory Vanhooren
Schacht
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Schachtenverkoop

Woensdag 30 november was het weer zover: de schachten en het 
praesidium werden verkocht!
Eerst presenteerde iedereen zichzelf kort, en dan volgt een kort 
optreden. 
Dit kan gaan van moppen vertellen tot een dansje, en sommige 
waren meer voorbereid dan anderen uiteraard. Achter dit korte 
optreden werden er nog vragen gesteld aan de schacht in kwestie. 
bijvoorbeeld over wat ze goed kunnen, of ze een auto hebben (kan 
heel handig zijn), enzovoort.
Dan wordt er geboden, maar niet met centjes, nee, met pintjes! 
Ideefix style, natuurlijk!
Het minimum staat op 5 pintjes, en dan beginnen de biedende par-
tijen hun slag te slaan: 10, 15, 20? 
Als zowat iedereen aan zijn maximum (van zijn portemonnee) zit, 
wordt de schacht verkocht aan de hoogste bieder. Die schacht 
moet dan 24 uur ter beschikking staan voor klusjes, werkjes, 
enzovoort.

Een moderne vorm van slavernij? Nee nee, natuurlijk niet! Daarom 
zijn er regels opgesteld, zodat je geen lessen moet brossen, ofja … 
tenzij je dat toch al van plan was, natuurlijk.
Het praesidium werd trouwens ook verkocht, zo krijgt de club wat 
extra geld en kunnen mensen ook klusjes laten doen die ze niet 
aan een schacht toevertrouwen

Joyce Decroix
Schacht
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Kofcantus

Zoals ieder jaar verzamelen we rond sinterklaas met alle kofclubs, 
om de goedheilig man te tonen welke brave studentjes wij zijn.
We trokken met z’n allen naar de cantuszaal van de Delta om 
gezellig samen te gaan cantussen. 

Acantha, Anabolica, Hospitalia, Ideefix, Moeder Barry en ReGent 
stuurden elk hun leider en zijn/haar zwarte pieten om de brave/
stoute kindjes de kunst van het cantussen bij te brengen.

Brave kindjes werden rijkelijk beloond met talloze pintjes, de stoute 
kindjes moesten het echter doen met de zeden en haar vingers (en 
god weet waar die al allemaal gezeten hebben :p ).

Hoe het nu allemaal afgelopen is met de stoute kindjes? Dat weet 
niemand (meer). Maar alle brave kindjes zien wij graag volgend 
jaar terug op deze feestelijke verbroedering.

Melissa Manderick
Senior 2016-2017
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Massacantus

JAHHHH, eindelijk! Naar jaarlijkse gewoonte was het tijd om nog 
eens af te zakken naar flanders expo.
We lieten ons door de lijn bedienen tot onze bestemming. Al snel 
bleek dat het er anders aan toe ging dan andere jaren. Andere hal, 
betere boxen & vooral weer veel toffe fixertjes aanwezig.

Na een vertraagde stromende start konden we de schade al snel in 
het tweede deel inhalen.
Als ik eerlijk mag zijn, dan moet ik toegeven dat er op den duur 
meer geklonken en gebrabbeld werd, dan dat er nog een noot uit 
onze mond weerklonk. Na de massacantus werd er gefeest & ge-
danst in de overpoort tot in de vroege uurtjes.

Ideefix heeft zich weer bekend gedanst, het was gewoon weer een 
dik feestje :) ! 

Tania Vandewalle
Senior 2013-2014
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Wist je datjes

Een obelixke zonder wist je datjes? dat is zoals een clubavond 
zonder bier! NOT DONE. 
Ik heb mij dus nogmaals bezig gehouden met het verzamelen van 
alle sappige roddels over ideefix en de leden en heb de beste  
hieronder verzameld.

WJD Melissa 75% kinky is en 
Mikel maar 49%

WJD Kimberly een 
rare vlek boven haar 
borst heeft en dit 
GEEN zuigplek is

WJD Melissa graag aan 
buizen likt.
En ze die het liefst met 
lichtjes heeft.

WJD Kimberly haar sleutels 
aan haar BH hangt.
En dat een BH vrij moeilijk 
te verliezen is.WJD Jonathan niet 

van fokken houdt.

WJD Melissa het 
praesidium mishandelt 
met haar buis.WJD de P.R. keihard 

gestalkt wordt door de 
zeden.

WJD het praesidium er in 
de zon even mottig uitziet 
als in het donker?

WJD Bijna het hele
Praesidium op elkaar 
zat na wat 
drankspelletjes. WJD Ivy de politie 

wou werven? 
Dat dit volledig 
misliep.
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WJD wij maar 2 mannelijke 
praesidiumleden hebben? 
Dat deze tijdens de student kick 
off op elkaar gekropen zijn.
En hier zelfs fotografisch bewijs 
van is?

WJD Ivy al meer 
geïnstalleerd is op 
Melissa haar kot dan 
Melissa zelf?

WJD Ivy graag muilt?
Dit dus ook heeft gedaan 
met een ideefixlid. 
En dat dat lid toevallig 
prosenior van Acantha is. WJD de mannen in het 

praesidium de guilty 
pleasure van de senior 
altijd verkloten? (Shake 
it off)WJD Melissa na de 

schachtenverkoop een 
zwart gat opliep?
Gerbren een paar dagen 
later hetzelfde deed? Maar 
dat dat zwart gat terug werd 
opgevuld?

Zo zie je maar, bij ideefix zijn we niet van de braafste. Maar dat is 
dan ook niet altijd nodig he. 
Weet jij nog interessante dingen die je zeker wil laten weten. Stuur 
ze dan zeker naar mij door en wie weet komen ze in de volgende 
editie van het obelixke!

WJD Kimberly haar 
poes op de Massa-
cantus wel heel nat 
was.
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Nawoord van de P.R.

Beste Fixers,

Wanneer jullie dit lezen is het einde van het semester in zicht. Voor 
velen onder ons betekent dit een zware periode met veel examens 
die in het zicht ligt. 
Ik wens jullie hier dan ook alvast veel succes mee. 
Zoals steeds zijn er weer bloed zweet en tranen in gekropen 
om jullie een obelixke te bezorgen dat jullie toch wat bezigheid 
geeft bij de komende periodes. Ik hoop dan ook dat jullie er van 
genieten.

Maar niet alles is negatief, de feestperiode komt er weer aan dus is 
het tijd om samen te komen met vrienden en familie en misschien 
ook eens terug te kijken naar het afgelopen jaar. 
Ik heb allessinds al een fantastisch eerste semester gehad met 
jullie en in het volgende semester doen we dit toch gewoon 
opnieuw. 
En in de tussentijd zullen we zeker ook nog in ‘t kofschip te vinden 
zijn. 

Dus ik zou zeggen we maken er het volgende semester een nog 
beter semester van met feestjes, drank en vriendschap.
Dus alvast een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
En we zien jullie binnenkort wel weer!

Tot dan, Tot kofs.

P.S.: Ik aanvaard zeker nog tekstjes over activiteiten en wist je datjes in het volgende 
semester.

Gerbren De Smet
P.R. 2016-2017
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Onze sponsors

Sportkalender

16/02/2017   Badminton
22/02/2017   Basketbal
01/03/2017   Finales Basketbal
07/03/2017   Zaalvoetbal
14/03/2017   Zaalvoetbal
21/03/2017   Finales Zaalvoetbal
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The Dixie
Koningin Maria Hendrikaplein 37
9000 Gent
09 324 48 84
info@the-dixie.be
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