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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

Beste fixers.
Aan alle mooie liedjes komt een eind. Het 24e jaar van ideefix zit er 
bijna op. Weer een jaar vol vriendschap, bier, plezier en katers. 
In ieder geval een dikke merci aan iedereen die meegeholpen heeft 
om dit jaar tot een goed einde te brengen.
Aan alle schachten en kandidaten voor het praesidum; succes met 
ontgroening/verkiezingen. 

En laten we nog een laatste keer klinken op Ideefix, op ‘t kofschip 
en op dat lustrumjaar!

Melissa Manderick
Senior 2016-2017
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Boys / girls night

Kaas, wijn en temptation island. Meer hadden de ideefixladies niet 
nodig om er een zalige avond van te maken. Wat er allemaal juist 
gebeurd is? Dat is top secret ;) Het was aan topavond die we afge-
sloten hebben in het kof en de dag erna met een kater ;)

De boys deden het wat spannender, met een horrorfilm en bier vlo-
gen we de nacht in. De film “sorority row” had zeker een mooie link 
naar het studentenleven. Maar als het studentenleven is zoals in de 
film moet ik wel zeggen dat ik de afgelopen jaren HEEL wat gemist 
heb. Na afloop van de film kwamen er nog drankspelletjes aan te 
pas (wat anders) waarna we (toch al een beetje wankelend) onze 
weg naar ‘t kof zochten om verder te feesten. 
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Kofspelen

Zoals elk jaar werd tijden de kofspelen alle verbroedering over-
boord gesmeten. Het was iedere club voor zich om zo de overwin-
ning te behalen en de trofee mee te nemen. De opdrachten 
wisselden tussen wie de beste cantuskennis heeft, het beste kon 
lopen en drinken of gewoon wie lang op 1 been kan staan 
geblinddoekt. We hebben jammer genoeg niet gewonnen, maar 
plezier was er wel.

Assholo mio

Het was weer tijd voor spaghetti. Deze editie van Assholo mio was 
een waar succes. De spaghetti kon zelfs het vele volk dat binnen-
kwam niet volgen. En natuurlijk heeft het ook weer gesmaakt. We 
kijken dan natuurlijk ook uit naar de volgende editie die hopelijk 
een nog groter succes wordt!
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Weekend

Op vrijdag 7 april vertrokken we op Ideefix weekend, er waren 3 
dagen vol met activiteiten en veel plezier beloofd waar van verve-
ling absoluut geen sprake zou zijn. Dat hebben we dan ook gekre-
gen. Vrijdag middag kon iedereen op zijn gemak toekomen en al 
van een pintje en enkele spelletjes genieten. Na een lekker maaltijd 
was er een spel gepland waar verschillende team het tegen elkaar 
moesten opnemen door kleine opdrachten van elkaar te winnen. 
De avond werd geëindigd door de uitvinding van de tofste vari-
ant van Uno ooit. De volgende ochtend kon iedereen uitslapen of 
rustig wakker worden in het zonnetje ( al dan niet met of zonder 
een broek ). Toen iedereen goed wakker was waagden we ons aan 
enkele ruwe spelen. Na een pauze die zeer lang duurde zijn we 
dan maar aan de super lekkere Assholo Mio spaghetti begonnen. 
Achter het eten was het tijd om te cantussen en na het eerste deel 
konden we eens een andere functie proberen. Het stille gedeelte 
nam plaats toen de meeste nog een bord spaghetti aan het op-
eten waren. Zondag werden we met de kraaiende haan wakker, 
het teken dat het weekend bijna gedaan was en dat we ons boeltje 
moesten beginnen opruimen. Toen alles klaar was zaten we voor 
de laatste keer in de zon met al een veel te verbrand hoofd en we 
vertrokken in een veel te warme auto.
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Bubble it up 

Ook bubble it up is één van onze vaste waarden. Met overheerlijke 
cavacocktails lokten we de mensen naar ons toe. Het thema battle 
of the continents zorgde voor een heuse strijd om welke cocktail nu 
eigenlijk moest winnen. Maar één ding kan zeker gezegd worden. 
Mijn hoofd was de volgende ochtend zeker niet de winnaar.
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Wist je datjes

Een obelixke zonder wist je datjes? dat is zoals een clubavond 
zonder bier! NOT DONE. 
Dus hier zijn nog maar ééns de sappigste roddels en zeer
 interessante weetje

Wist je dat:

Lisa Melissa haar poes wel leuk vindt.
Jonathan eigenlijk helemaal niet kan sporten
... Iedereen dus al een heel jaar voor de gek houdt.
Gerbren een slet is.
... maar ook een moedergans.
Louise nu pas doorheeft dat er veemde mensen in het praesidium 
zitten
Maar vreemd zijn dik oké is.
Gerbren het wel voor West vlamingen heeft maar dit niet durft toe te 
geven (LEUGENS) 
Melissa graag met haar poes speelt en dit maar al te graag deelt 
via social media.
Je kaka links hebt maar ook kaka rechts.
... en als je dan nog een kaka links heb je kaka doet.
de actrice die po heeft gespeelt in de teletubbies later een porno 
actrice is geworden.
... Dit voor sommigen misschien ook de enige uitweg zal zijn.
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Nawoord van de P.R.

Beste Fixers,

Het einde van het jaar is in aantocht, en wat voor jaar is het wel 
geweest. Met veel drank, feestjes en gedans hebben we ‘t kof een 
heel jaar onveilig gemaakt. We hebben nieuwe vrienden gemaakt 
en onze grenzen verlegd en er zo een fantastisch jaar van gemaakt

Ik ben trots dat ik mij een heel jaar lang jullie PR kon noemen 
(oftewel PRutser zoals sommigen het liever horen)

Maar al noemen jullie mij PR, Prutser, Gerrie, of Gerbren De Slet. 
Het was een fantastisch jaar en ik hoop dat het volgend jaar niet 
minder wordt.

Dus alvast mijn felicitaties aan alle schachten die (misschien) 
ontgroend zullen worden. En veel geluk aan dat nieuwe 
praesidium.

Met trots stel ik jullie de nieuwste versie van het obelixke voor en 
tevens het laatste van jaar 24. Dus op naar dat 25e jaar, op naar 
dat lustrum. 

tot dan, tot kofs

Gerbren De Smet
P R 2016-2017
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Onze sponsors
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The Dixie
Koningin Maria Hendrikaplein 37
9000 Gent
09 324 48 84
info@the-dixie.be
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