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Woordje van de senior
Beste leden en geïnteresseerden

Het eerste deel van ons Ideefix-jaar is alweer gepasseerd en we kunnen met 
veel mooie herinneringen terugblikken. Weet je nog dat feestje daar? Die 
woensdag? Nee? Welja, de meerderheid van het praesidium ook niet…
Ook hebben we de lustrumactiviteiten die een groot succes waren, met als 
pronkstuk onze prachtige kar voor de Gravensteenfeesten. Dat verdient een 
kneukeltje voor het lustrumcomité en de helpers uit het praesidium!

Wanneer we aan de helft van het jaar zitten, betekent het dat er gelukkig ook 
nog een helft is die moet komen. En deze is natuurlijk weer volgepland met 
activiteiten speciaal voor jullie. Overpoortrolling, Bubble it up, Assholo Mio, 
lustrumcantus, Galabal… Hou zeker onze kalender in de gaten om deze data 
aan te stippen in je agenda!

We zien jullie graag allemaal terug na de examens in januari om te genieten van 
de laatste maanden van ons lustrumjaar!

Tot de volgende, tot Kofs,

Ut vivat, crescat et floreat, Ideefix!

Louise Debal
Praeses 2017-2018
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Woordje van de Redactie
Twee Duust Zeventien is, samen met 
het eerste semester, bijna voorbij. 
Traditiegetrouw hoort daar uiteraard ook 
een nieuw Obelixke bij met een korte 
samenvatting van afgelopen activiteiten. 
Ik presenteer je de derde editie van ons 
clubblad: het Obelixke! Het clubblad 
geschreven voor en door de club.

Ik heb, als PR, het afgelopen semester, jullie 
op de hoogte gehouden van alle activiteiten 
door mooie events en een prachtige 
weekmail. Met ons clubblad grijp ik dan weer 
de kans om jullie laten terugblikken op een 
fantastisch semester. Speel de spelletjes 
tijdens de saaie lessen, lees de grappige 
artikels tijdens je toiletbezoek en lach de 
longen uit je lijf bij de verzamelde WIST JE 
DATJES.

Geniet ervan en ik breng jullie op tijd en 
stond op de hoogte van de komende 
activiteiten. Weet jij nog grappige weetjes? 

Haalt iemand lompe dingen uit? Laat het mij zeker weten! Deze zullen worden 
gepubliceerd in het volgende Obelixke.

Ik kijk alleszins al heel erg uit naar alles dat we het komende semester zullen 
meemaken en ik houd me klaar om deze languit in het Obelixke te zetten. 
Hopelijk zijn jullie even klaar als ik. 

Voor iedereen een zalige Kerst en een gelukkig nieuwjaar toegewenst!
En voor de blokkende studentjes, een goeie blok én een goed rapport, zodat 
mama trots kan zijn!

Groetjes, 

Gerbren De Smet, 
PR 2017-2018
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Seli’s noodlebar

Limburgstraat 28

9000 Gent
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10% korting op belegde 

broodjes (leden)

20% korting (leden)
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Frituur Tartaar

Heilige-Geeststraat 3

9000 Gent
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Snackbar ‘t Hoekske

Kortrijksepoortstraat 1

9000 Gent
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Afgelopen evenementen
Het afgelopen semester waren er weer een hoop activiteiten. Hier kan je van 
deze activiteiten wat samenvattingen lezen! 

Fix the idea Week! (25/09 - 30/09) 
Een hele week ‘t Kofschip bezetten? Dat is inderdaad wat wij met Ideefix ook 
dit jaar weer gedaan hebben. Pinten drinken, nieuwe leden werven en boven 
al: plezier maken. Het nieuwe academiejaar ging van start, maar dat was geen 
reden voor ons om er geen feestje van te maken. 

Zoals steeds gingen we op maandag weer van start met onze openingsreceptie 
waar we iedereen met een hapje en een drankje ontvingen. De hapjes waren 
volledig in thema en werden door iedereen gesmaakt.
Op dinsdag verkochten we overheerlijke kaasjes en gedroogde worstjes. 
Aurieke was enorme fan van de kaasjes en Joyce kon niet genoeg krijgen van de 
lekkere worstjes. Op woensdag bezochten we zoals elk jaar de Student Kick-Off 
in de klederdracht van echte Romeinen. Jonathan zijn tepel heeft nadien een 
verkoudheid opgelopen. Om dit tegen te gaan, want alcohol verzacht, speelden 
we op donderdag drankspelletjes. Het bier vloeide rijkelijk en de ballen vlogen 
in het rond. Vrijdag kropen de oudleden vanuit hun grot, om de jonge garde te 
tonen dat ze nog serieus de bloemetjes kunnen buitenzetten. De BaCo’s vlogen 
vrijdag vlot over de toog.

Kort gezegd, het was de max!

Groetjes, 

Gerbren De Smet
PR 2017-2018
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Sportivitix 11/10
Sportivitix, ofte wat gedaan op woensdag, 11 oktober 2017?

Op een tamelijk kille, maar gelukkig voornamelijk droge avond in de herfst 
kwam een groep knappe jongelui, aangesterkt met enkele veteranen, bijeen 
voor de deur van hun thuishaven, het swingende studentencafé ’t Kofschip. Een 
knap lijf kan je niet onderhouden, noch oude gewrichten soepel houden zonder 
de nodige lichaamsbeweging op tijd en stond. 
Het uur daartoe was aangebroken. Het opzet was even simpel als geniaal. 
Anouk, de Sport van dienst, had samen met Schachtentemmer Aurieke, het 
volgende bedacht. We deelden ons in groepjes in om samen opdrachten te 
vervullen. Daarmee zou je immers punten kunnen winnen. Je moest daarbij wel 
op de tijd letten. Om het kwartier kwamen de twee spelleiders immers even een 
frisse neus halen, waarbij ze punten aftrokken van elk team voor elk sportieve 
Fixer die ze konden   spotten. Konden wij hen echter ongemerkt bespieden 
en dit ook nog eens voor het nageslacht vastleggen – lees: we raaskalden niet, 
maar konden het effectief staven – dan verdienden opnieuw punten. Eens de 
regels ons werden uitgelegd, kon de pret beginnen. 
Team Lustrum, een zeer doordachte naam voor een bende oud-gedienden 
die in het kader van het Lustrum – goh, hoe kan het ook anders! – zich in een 
comité – het kind moet een illustere naam hebben – hadden geschaard, ging 
meteen fervent van start. 

De opdrachten waren velerlei. Zo moesten er een aantal sporten worden 
uitgebeeld. De bijbehorende mime in het midden van ’t Genoegen was niet 
alleen grappig om zien, het bleek ook nog eens afdoend te zijn. Verrassend 
hoe goed een lichaam dienst kan doen als touwtje voor touwtje springen… 
Paaldansen kon het best op straat, waarbij een verkeersbord dienst deed – kon 
het ding spreken, het zou met rood aangelopen rand vertellen over zijn fijne 
belevenis met Tania. Sexstandjes uitbeelden was zelfs een tikkeltje hilarisch, 
maar vooral erg plezierig – neen, niet om de verkeerde redenen. *kuch, kuch* 
We maakten vernuftig gebruik van onze omgeving en staken ons weg aan de 
trappen voor een niet nader genoemde Nederlandse supermarkt. Onopvallend 
elkaar in allerlei poses zetten en laten fotograferen, het doet wat met een mens. 
Nadien splitsten we ons op om sneller opdrachten te kunnen uitvoeren. Tania 
en Lisa zochten verschillende praesidiumleden – allemaal lustrumleiders, als 
ik mij niet vergis, terwijl Sofie en ik elk de gevel van tien verschillende café’s in 
de Overpoortstraat fotografeerden en de foto’s ervan doorstuurden naar het 
organiserende duo.

Tussendoor werden we weliswaar gespot, maar konden ook de 
twee organisatoren verwittigen van toch wel dubieus spel door een 
concurrerend team. Nietwaar, Jonathan, Gerbren en co? Nadat het andere 
team in de soort buitenspelval was gelopen, konden we zowaar ook 
Anouk en Aurieke zelf betrappen in de Salamander, vergezeld van onze 
Senior, Louise. Haha, bonuspunten, zowaar! We naderden echter met 
rasse schreden het einde van de activiteit. 
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We verzamelden daarna allemaal voor ’t Kof, waar bleek dat de competitiedrang 
nog steeds sterk was in de oude rotten; we bleken gewonnen te hebben! 
Onze prijs was een meter bier, die we prompt deelden met de overige Fixers. 
Deelnemen is immers, competitiegeest of niet, belangrijker dan winnen. Na 
een sportactiviteit hoeft een clubavond nog niet om te zijn, daarbij. Het pintje 
smaakte des te beter! En wij, wij bleven actief, nu niet meer rondhollend in de 
Overpoortstraat, maar wel een beentje strekkend terwijl we dansten in ’t Kof.

En de poes op de toog zag dat het goed was.

Einde.

Arvidius

Arvid Cardinaels
Senior 2005 - 2006

Cantus initix egypticus 4/10
De Cantus Initix Egypticus ofwel onze openingscantus met als thema Egypte was 
een gezellige cantus die doorging in de kleine zaal van de Canard.

In het eerste gedeelte konden de nieuwe feutjes al wat kennis opdoen over hoe 
wij cantussen. Erna waren ook bezoekende clubs welkom. 

Ikzelf had hier heel erg naar uitgekeken om eindelijk nog eens te cantussen 
en ik denk dat onze leden en ook de clubs hebben gezien dat Ideefix kan 
cantussen. 

Het was een zalige cantus met veel gezang en gedrink en de occasionele ad 
pistum. Iedereen heeft zich geamuseerd, allee ik toch wel alleszins, en erna 
hebben we nog goed verder gevierd tot in de vroege uurtjes in ‘t Kofschip.

Jonathan De Bremme
Vice-Preases 2017-2018
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Cocktail Receptus Panoramix 18/10
Het was al een tijdje geleden dat ik nog even in Belgenland was, maar een 
bezoekje aan mijn club kon zeker niet ontbreken.

Naar mijn goede gewoonte toegekomen rond 22u, feestje moest nog op gang 
komen maar we zijn wel direct in de cocktails gevlogen. Ze zagen er trouwens 
fantastisch uit, geserveerd in heksenketels en met een mistige look gingen ze 
maar al te vlotjes binnen. 

Na de nodige babbels en weerziens, de vragen over al mijn buitenlandse trips 
en verdere plannen, hebben we uiteindelijk het feestje op gang getrokken. 
Uiteraard ons stekje aan het raam ingepalmd, onze kleuren al feestend aan 
‘t Kof laten zien en samen met nog andere pro’s hebben we - naar oude 
gewoontes - als echte die hards de nacht weggefeest tot in de vroege uurtjes.

Dat was nog eens een Ideefix feestje, waar is den tijd dat ik met mijn    
praesidium van ‘t Kof in de Père belande en soms ging ontbijten in de Pi, beste     
tijd ooit! 

Zal weer even duren voor ik mijn kop kan laten zien maar zowiezo tot Kofs!

Nele blansaer
Senior 2011-2012
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Babtismus & cantus babtismus 30/10
Vol moed kwamen we aan bij ‘t Kofschip. 

Met een paar lagen over elkaar, plaatsten we ons op onze knieën voor ‘t Kof 
zonder enig oogcontact te maken. Daar mochten we na geschminkt te worden 
in de kleuren van Ideefix, ‘t Kof beginnen heilen. Maarten, praesidium... . 

Na ons toverdrankje dat ons alle krachten zou geven om de doop te doorstaan, 
vertrokken we met een got your back naar het Citadelpark. Daar aangekomen 
speelden we verschillende spelletjes, een aangepaste versie van 123 piano, 
Kiekeboe, dikke Berta... En dan kwamen de vuilere spelletjes: worstelen op 
het vuile doek, naaimachine, stil liggen en gedoopt worden door andere 
praesiliumleden... 

Daar zat dan ook nog een bibberende, gehandicapte sport te lachen met 
de feuten. Dit konden we niet zo laten. Wij waren al opgewarmt in het vuile 
gedeelte... Solidair als we zijn, konden we de sport geen kou laten lijden en 
besloten we haar dan ook te knuffelen. Lekker vuil! 

Na dit te doorstaan restte ons nog 1 vuil gedeelte: het eieren gooien op de 
feuten onder de grot van het Citadelpark. 

Zo opgelucht als we waren de doop doorstaan te hebben, vergaten we de kou. 
Relatief snel onder de warme douche, om dan getrakteerd te worden op Bavet 
met alle aanwezigen. 

En dan nu op naar de doopcantus met de schachtenpap, waar we  met alle 
fierheid ons lint mochten dragen. Over onze linkerschouder onder toezicht van 
onze meter/peter.

Céline Daelman
Schacht 2017-2018



15

Gravensteen veroverix 15/11
Tranen, zweet en bloed. Dagenlang heeft het lustrumcomité en het praesidium 
gezwoegd om een wagen te maken. In ons 25e jaar moeten en zullen we 
deelnemen met een wagen! En wat voor één! Onze wagen was ingekleed als een 
heuse bankettafel bij de Galiiërs. 

De bezetting zelf was opnieuw indrukwekkend om te zien. Een heel aantal 
Proseniores Seniorum  passeerden de revue en hadden al opvolging voorzien 
voor binnen een jaar of 20. De vlaggen kleurden de kantelen in studentikoze 
geuren! De stoet liep wat vertraging op, maar de gietende regen hield ons niet 
tegen om met onze wagen te pronken. 

Snel een hapje eten, vooraleer we ons volgieten met heerlijke Rodenbach. De 
potten werden aan de lippen gebracht en het vocht vloeide naar binnen. ZALIG!
Na afloop en LITERS Rodenbach, strompelden we met goeie moed en volle 
blazen naar ‘t Kofschip om onze magen verder te vullen met schuimend blond 
studentennat. En dat bier was ook wel lekker. ;)

Op naar de volgende bezetting! 

Lisa Van Landuyt 
Feest 2017-2018

nadoop 22/11
De nadoop van Ideefix

Na weken lang gezeur van Jonathan (nu mijn peter)  en de leuke ervaring in 
t’Kofschip met bij de Cocktail Receptus Panoramix, heb ik me toch maar laten 
overhalen om me te laten (na) dopen bij Ideefix. Dit bleek een mega goed idee.  
De nadoop zelf was natuurlijk een beetje smerig en lichtelijk vernederend maar 
dat hoort er bij. Mijn mede-schachtjes goed leren kennen op een al dan niet 
voor de hand liggende manier, schept wel zeker een band. 

Het is en blijf natuurlijk een doop, maar al bij al viel alles reuze mee. Ik had 
de doop 10 keer smeeriger verwacht, maar gelukkig bleef het nog leuk voor 
iedereen. De medische fiches waren ook al doorgenomen voor de doop begon, 
wat wel leuk was voor de personen die niet alles mee konden doen. En toen de 
doop klaar was, gelijk onder de douche. Die deed zeker deugd. Hierna kwam het 
officiele gedeelde en binnen het uur was ik officeel schacht bij Ideefix. Kortom 
een hele leuke avond met lekkere pasta en het mooiste lintje van heel de 
overpoort!

Miriam Plugge
Schacht 2017-2018
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Outpost

Ottergemsesteenweg 13

9000 Gent
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Priatorix & Familiorix Cantus 24/11

Mijn allereerste ervaring met de vriendjes en familie cantus, of zeg maar eerste 
ervaring met welke cantus dan ook. 

Belofte maakt schuld en ik ben ze dan ook nagekomen, een beetje zenuwachtig 
om tussen al die mensen die ik niet ken deel te nemen aan een cantus waarvan 
ik niet weet wat het inhoud (over algemene onwetendheid gesproken). 

De wildste verhalen had ik al gehoord van mijn broer die al een volleerde 
student is met wekelijks genoeg studentenclub activiteiten op zijn agenda. Je 
zou voor minder schrik krijgen, maar ondanks alles verliep alles goeden zelfs 
beter dan verwacht. 

De avond begon rustig om de laatkomers de kans te geven zeker te kunnen 
aansluiten en dan vlogen we er direct in. Een avond vol liedjes, gelach en 
natuurlijk bier (voor sommigen misschien iets te veel, maar dat zal er dan ook 
maar weer bij horen) . 
De zedenmeester (zoals dat blijkt te heten) was dan ook in vorm met haar zoals 
ze zelf zegt ’sexy hakken’ wat natuurlijk ten goede kwam voor de sfeer. Na 
genoeg ‘ad pistums’ en die welkome tempussen (of zoals ze eigenlijk werkelijk 
zijn plas en rookpauzes) tussen het luidkeels meezingen met liedjes die ik kende 
gevarieerd met liedjes waar je eerder je tong op zou 
breken, sloten we af met een stil moment. Dit bracht bij iedereen de rust wat 
terug, maar wat mij vooral opviel was de hechtheid van deze club die niet alleen 
een club is maar een hechte vriendengroep. 

Het was een aparte ervaring maar ik heb zeker geen spijt dat ik deelgenomen 
heb, het is een herinnering die me zal bijblijven.

Narani De Smet
(Zus van Gerbren)
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Ribbekes Verslindus 29/11
Als goede vriend en aanhangsel van Ideefix rook ik al de heerlijke ribbetjes. 
Ideefix ging samen eten in De Gekroonde Hoofden en ik ging mee. 

Al snel werd het duidelijk dat het een enorm gezellige avond zou worden. 
Maarten, de cafébaas en de peter van Ideefix, een heel aantal leden, schachten 
en sympathisanten waren aanwezig. De ribbetjes (of scampi’s voor de 
triestigaards die geen ribbetjes lusten - ahum, Jonathan) gingen vlot binnen. 

Nikita heeft serieus zijn best gedaan om het record te halen, maar helaas is dit 
nipt, niet gelukt. Wel heeft hij het record gehaald op het etentje van maar liefst 
5 latten. Proficiat! Waar hij dat steekt, geen idee.

Mij is het nog steeds een raadsel hoe sommigen na à volonté ribbetjes alsnog 
een dessert konden binnenspelen. Het schijnt dat sommigen nog een tweede 
maag bezitten, speciaal hiervoor. Voor desserts, altijd plaats!

Volgende keer ga ik zeker opnieuw mee!

Steve Kusters
Sympathisant 2017-2018

Massacantus 13/12

Woensdag 13 december was het weer van dat: de jaarlijkse massacantus! 

Passend in ons lustrumjaar was dit een lustrumeditie. En je bent er fan van of je 
bent het niet, maar het was natuurlijk weer op Rodenbach te doen!.En niet een 
beetje, maar een gigantisch vat vol, dus emmers werden gevuld, potten werden 
geschept en amai er werd gedronken! 

Er worden ook altijd allerlei boodschappen op kartonnen bordjes geschreven 
(meestal iets over muilen) en daar hebben we bij Ideefix goed gebruikt van 
gemaakt door reclame te maken voor ons Galabal, natuurlijk! 

Kortom, het was weer een gezellige editie met veel zingen en drinken.

Joyce Decroix
Commilito 
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10% korting (leden)
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Speelhoekje
In een clubblad mogen ook al ééns spelletjes staan. Geniet dus van deze 
speciaal voor jullie gemaakte Ideefix spelletjes.

LOUISE IS HAAR HAMER KWIJT! 

Op 1 van haar wilde avondjes op cola zero is Louise haar hamer kwijt geraakt. 
Maar gelukkig heeft de kerstman een nieuwe gebracht. Help jij haar om hem te 
vinden? 
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Breng wat meer kleur in je leven met deze mooie kleurplaat! 
Gebruik stiften, potlood of zelfs glitter. De persoon die de mooiste kleurplaat 
doorstuurt naar de P.R. krijgt van hem persoonlijk een pintje! 
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De bladzijde kan je gebruiken voor al je kunstige creaties, notities of andere 
krabbels. De origineelste inzending krijgt gratis pintjes van de PR!
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Wist je datjes
Soms steken ze bij Ideefix wel eens een stoot uit, of zijn er gewoon van die ding-
en die je moet weten. Deze kan je hieronder allemaal lezen! 

Dus hierbij, Wist je dat...

 … Joyce wel eens aan gerben zijn paal wil komen?
 … Gerbren liever kleine palen heeft?
 … deze kleine paal van een chinees is?
 … Melissa sowieso alle gaten dat ze vind pakt?
 … de tettenkermis van Joyce opent, na enkele pintjes?
 … Vero wil trouwen met een kat, inclusief strikje en sluier?
 … een muiltje a day keeps the doctor away, tenzij dat met herpes is?
 … Anouk weeral aan Louise haar zak zit?
 … je uit een halve pot niet kunt drinken?
 … als je kneukels op het einde van een cantus niet gekneusd zijn, je het volgens 

Arvid niet goed doet?
 … je moet reflecteren om terug te blikken?
 … zwaar maar waar.
 … Tania haar poes al lang niet meer heeft gezien?
 … dat Céline dezelfde poes heeft als Melissa?
 … Aurieke een blauwe poes heeft?
 … dit eigenlijk haar foef was?
 … de anciens zeker niet onderdoen aan de jonge garde?
 … je volgens onze feest, een liedje van Celine Dion altijd vals moet zingen?
 … Annelies om 1u naar huis ging, of nee het was 2u of wacht het was 3u? 

Is Annelies eigenlijk wel nog naar huis gegaan? 
 … er al jaren vieze dingen gebeuren in de toiletten van ‘t Kofschip?
 … je alles sarcasmisch moet zeggen (en niet sarcastisch)?
 … Sofie 46 mutsen... correctie 45 mutsen heeft?
 … er één hiervan ‘gestolen’ is?
 … die zich eigenlijk gewoon in Australië bevindt (bij een lid van Ideefix)?
 … Sofie ook al een foto heeft ontvangen van die persoon die de muts draagt?
 … dit haar heel erg pijn doet?
 … Sofie dan maar haar geluk uit andere dingen haalt?
 … ze graag door de rode zee vaart?
 … zij de cantor heeft nat gemaakt?
 … platte lookboter best lekker is?
 … Louise ook lekker is?

 …HET GALABAL OP 20 APRIL 2018 IS
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Onze vice staat altijd prachtig op de foto. Vind jij alle verschillen? 
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Bewijs jij aan Nikita dat je naast drinken ook hebt wat nodig is om je hersenen 
aan het werk te zetten? Los deze binairo en sudoku zo snel mogelijk op!
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Sfeerbeelden
Hierbij nog wat sfeerbeelden van het afgelopen semester. Het perfecte moment 
om terug te denken aan het afgelopen semester en uit te kijken naar dat 
volgende.
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Voor deze editie


