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Voorwoord
Na anderhalve maand van doodse stilte in de Overpoort,
herexamensgerelateerde stress en het algemeen ontbreken van 10%
van de Gentse bevolking omdat die in colonne als massale
volksverhuizing terug naar streek (of land) van herkomst
getrokken waren (vnl West – Vlaanderen nvdr), is er opnieuw
leven in Gent. De cafebazen doen overdag de deuren open, er
worden roedels fietsende stuntrijders gesignaleerd en de proffen
zijn al gretig aan de leerstof begonnen.
Kortom de student is terug in Gent, en daar kan ik, als Praeses van
een studentenvereniging, alleen maar blij om zijn.
Daar dit jaar ons vaste stek ‟t Kof zijn 30e verjaardag viert, kan het
dit jaar alleen maar een groot feest zijn.
Ik hoop vele nieuwe en oude gezichten de revue te zien passeren dit
jaar en dat we voor eenieder van hen een plekje binnen Ideefix
vinden in het komend academiejaar.

Ut vivat, crescat et floriat Ideefix
Joey “ Indy “ Snellaert
Praeses IDEEFIX 2010-2011
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Studentenclub voor Dummies
Vele schrikken bij het idee en andere hebben dan weer wilde verhalen gehoord over dopen
en andere mensonterende, bacchanaal toestanden.
In weze en in feite is een studentenclub een groep vrienden, die samen ambiance maken,
feestjes bouwen, lichaam en geest verruimen en op regelmatige doch niet verplichte basis
dat goudgele gerstenat beminnen.
 MOET IK (KUNNEN) DRINKEN ?
Nee, absoluut niet. Je kan perfect een volwaardig lid zijn, niets van de sfeer en het
gebeuren missen, zonder een drup alcohol aan te raken. Eenieder beslist voor zichzelf of
hij/zij nou geen, 2 of 20 pintjes drinkt.
 DIE VUILE DOOPVERHALEN, WAT IS DAAR WAAR VAN ?
Er zullen wel bepaalde clubs zijn met erge tot zeer erge dopen, maar doorgaans zijn de
verhalen uit de context gerukt en meestal zwaar overdreven.
Bij Ideefix geloven we dat een doop achteraf een aangename herinnering moet zijn. Onze
doop is wel een echte doop, met een smerig/vuiligheidsgraad van scouts – of chirospelen
maar op het niveau van volwassenen, doch worden onze schachten steeds met het nodige
respect behandelt.
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Voetweg 2/4
9000 Gent
Openings uren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
11u30 - 14
11u30 - 14
11u30 - 14
11u30 - 14
Gesloten
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18 - 03
18 - 03
18 - 07
18 - 03
18 - 0

Woordenlijst Voor Beginners en Dementerende Veteranen
In Het Studentengebeuren
Praesidium: Is het bestuursorgaan dat jaarlijks wordt verkozen. Bestaat uit
een Praeses, Vice, Penningmeester, Zedenmeester, Cantor, Feest, Sport,
Cultuur, PR en Schachtentemmer.
Praeses: Dat is zowat de kapitein van het schip. De Praeses heeft de
verantwoordelijkheid en is tevens het boegbeeld van de club. Hij of zij wordt
aangesproken met Senior. Men onderscheidt ook nog Vice-, Sport-, Cultuur-,
Feest- en PR Praeses, elk met zijn eigen specifieke takenpakket.
Vice Praeses: De rechterhand v/d Praeses, springt bij waar nodig.
Penningmeester: Heerser en meester over de kas en financiën.
Cantor: zingt de liederen voor op de cantus
Sport Praeses: staat in voor de sportactiviteiten.
Cultuur Praeses: staat in voor de culturele meerwaarde (bvb Quiz,…)
PR Praeses: verzorgt reclame, sponsoring, affichage en dergelijke
Feest Praeses: staat in voor sfeer & ambiance, regelt galabal en fuiven
Zedenmeester: bewaart de orde en discipline tijdens een cantus
Schachtentemmer: Mss ergens wel de belangrijkste functie. Hij/zij zorgt
immers voor de schachten hun opleiding. Hij is zowel de strenge vader, die
op jullie vingers tikt wanneer nodig, alsook de zalvende moeder, die jullie
steunt in studie, club of zelf privé indien nodig.
Schacht: Elk nieuw lid begint in dit stadium. Een schacht is eigenlijk een
kandidaat-lid, tussen zijn/haar doop en diens ontgroening. Een schacht is
bevindt zich in een staat van ondergeschiktheid, aangezien hij of zij zich nog
dient te bewijzen, hoewel dit doorgaans in de realiteit wel reuze meevalt.
Lint: Is ons symbool dat ons verenigt en kenbaar maakt naar anderen, een
praesidiumlid draagt een breed lint, een lid een gewoon lint in onze kleuren
grijs/blauw en beiden dragen ze dit van de rechterschouder naar links, een
schacht draagt ook een gewoon lint maar vanaf de linkerschouder naar rechts.
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Doop: Een overgangsritueel van embryo of foetus (ongedoopten) naar
schacht (kandidaat-lid). Dit is in het 1e semester.
Ontgroening : Op het einde van het academiejaar, worden alle schachten die
hun steentje hebben bij gedragen of zich op de een of andere manier bewezen
hebben, bij dit gebeuren ontgroend en worden ze volwaardig lid.
Cantus: Een gezellig samenzijn waar we samen liederen zingen en vooral
ambiance maken, in een gestructureerd kader
Codex: Dit is als het ware de bijbel voor elk zichzelf respecterend student.
Alle regels en liedjes staan hierin. Een onmisbaar attribuut tijdens de cantus.
Clubavond: Elke maandag en woensdag is het clubavond. Op maandag
komen we gezellig samen om ietske drinken en wat te babbelen, of om even
een danske te placeren, terwijl op woensdag we telkens een activiteit voor je
klaar hebben, gaande van een cantus tot een quiz of een stadsspel.
Clubcafe : Je 2de thuis, je veilige haven tegen examenstress en school, je
ontmoetingsplek voor mede Fixers. Ons alomgeliefd ‟t Kofschip, waar ons
peter Antoine ons steevast van vocht en ambiance voorziet.
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OVERPOORTSTRAAT 9
9000 GENT
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Wie is Wie ?
Boem, kga hier direct met de deur in
huis vallen. Ik ben Joey of Indy voor de
vrienden. Een 25 lentes ervaren 1ste
jaarstudent Archeologie aan den unief
en dit jaar Senior van dienst. Ik ben
heel vaak en heel lang in tKof te vinden
en voor ne cantus mag je me altijd
contacteren. Tevens maak ik heel graag
een “boswandeling” (bijvoorkeur in 0.5l
formaat). Helaas ben ik niet meer
beschikbaar op de liefdesmarkt, maar
voor platonische culinaire tête a tête‟s
ben ik vrijblijvend beschikbaar („t liefst
geen vegetarisch of paddestoelen).

Joey v. INDY
Ik ben Anja Spriet, 21 jaar en woon in
het prachtige Gent. Ik hou van op reis
gaan, plezier maken (hopelijk met
jullie allemaal) en van de Super –
coolemegafantastische Ideefixfeestjes!
Een glaasje witte wijn of MalibuAnanas gaat er altijd vlotjes in! Voor
het volgend jaar ben ik jullie
penningmeester! En hoop ik jullie veel
te mogen zien op de clubavonden of
op de activiteiten van jullie nauw aan
het hart liggende club Ideefix!

Anja
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Hey! Ik ben dus Nele, Feestpraeses
2010-2011. Ze noemen mij Duracell
Konijn omdat ik soms een heel
klein beetje te veel aan energie
hebt. Tequila Sunrises gaan er
altijd vlotjes in, zeker op feestjes!
Als enige chauffeur binnen de club
ben ik dan ook de persoonlijke
Ideefix-chauffeur :p. Gelukkig
hebben mijn vriendjes af en toe
een slaapplaatsje ter beschikking
voor de zatte feestjes  Voor de
rest, der komt een super galabal en
veel beestig-leuke feestjes!!

Nele v. DURACELL KONIJN
Hallo, mijn naam is Tom, Cultuur Praeses
van Ideefix 2010-2011. Net 23 lentes jong en
afgestudeerd als Master in Strategisch
Management aan de Hogeschool van Gent,
en volgend jaar studeer ik nog een jaartje
bij, maar wat weet ik zelf nog niet. Ik sta
dit jaar in voor de culturele invulling bij
jullie.
Van
bierdegustaties
tot
operabezoeken,
van
pretparken
tot
kroegentochten. Voor een pintje
(of
meerdere) sta ik gaarne tot jullie dienst.
En voor de insiders “ Tommeke, Tommeke,
wa doe je nu toch (alweer)? “

Tom v. TOMMEKE
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Andy v. NURS
Gegroet aan één ieder van u,
Naar aanleiding van het eerste nummer van „t Obelixke dit jaar, werd me mij
vriendelijk gevraagd mezelf even voor te stellen.
Gehoorzaam als ik ben zal ik dit dan ook doen. Ik ben dus Andy, momenteel
kinderloos, maar daar komt binnenkort verandering in want binnen enkele
weken ben ik de trotse eigenaar van een hele schachtenbak. Laten we hopen
dat ze niet te lastig worden. Mijn kortstondige leven begon op dinsdag 19 mei
1987. Zoals bij iedereen is er in zo een periode al veel gebeurd, maar daar ga ik
jullie nu echt niet mee vervelen. Deze info moet je me maar vragen in ‟t
Kofschip op maandag of woensdag. Hetgeen waar ik me tegenwoordig mee
bezig hou, is nog steeds Verpleegkunde studeren en recreatief wielrennen en
atletiek (ja, gewoon joggen). And last but not least, ben ik lid van Ideefix en
verdomd trots daarop. Zoals jullie wel al gemerkt hebben, ben ik dit jaar
schachtentemmer en zal ik jullie, jonge kalveren, opleiden tot volwaardige
studenten met gevoel voor traditie en respect.
Tot kofs ! Dixi.
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Ola, chicas y chicos, ik ben Jens.
De jongste van ´t stel met een achterstand van een kleine 6 maanden, maar
toch een mooie 20 jaar. Ik studeer net als onze Praeses archeologie en net als
de Praeses ga ik fanatiek aan “take two” van mijn 1e jaar beginnen . Dit jaar
ben ik de PR (ofwel Persoonlijke ReserveBelg). Voor iedereen die mij nog
niet kent en nu dus aan ´t fronsen is, ´t zal snel genoeg duidelijk worden.
Voor de rest hou ik van een pintje op z´n tijd (´t is alleen zo dat mijn horloge
wat rapper loopt). En een goed maal gaat der ook altijd in.

Jens v. RESERVEBELG
Owja voordat ik ´t vergeet en nog een kleine honderd keer moet zeggen; “Ik
ben gene Hollander, ik ben een NEDERLANDER!!!”

14

Hey ik ben Valerie, beter
bekend bij sommigen als Brutus.
Als je wil weten vanwaar dit
komt en veel tijd over hebt,
vertel ik dit wel eens met een
drankje bij de hand.
Al jaren draai ik mee in het
studentenleven waarbij dit jaar
mijn ervaring en kunde tot
uiting komen als Zedenmeester.
Ik ben dan ook verantwoordelijk
voor de goede zeden op de
cantus. Bovenop deze functie
heb ik het voorrecht ook ProSenior van onze welgeliefde
club te zijn, waardoor ik met de
grens
kan
spelen
tussen
stoorzender en straffen van
storende factoren.

Valerie v. BRUTUS

Daarbuiten hou ik mij af en toe bezig met mijn studies, Fiscale
Wetenschappen, en kan je me regelmatig te werk zien als barmoeder. Je kan
je respect betuigen met een rode Wodka-Redbull of een Malibu-Cola
LIGHT. Dit komt altijd van pas bij een beestig feestje ;)
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Op 6/11/1988 zette ik mijn
voetjes te Torhout voor de
1e keer neer. Mama en Papa
gaven me een kort maar
krachtige naam mee: Iris.
Ze haalden de inspiratie
door de bloemetjes buiten
te zetten.
Op mijn 10e kreeg ik de
danskriebels te pakken en
startte ik met ballet. Later
leidde dit dan naar
streetdance, hip hop en
combinatie
van
verschillende dansstijlen.
Toen ik Ideefix leerde
kennen, kreeg ik de
kriebels te pakken door de
feestjes
en
de
de
activiteiten en stelde ik me
uiteindelijk voor SportPraeses, met succes 
Iris
Mijn studies had ik augustus afgerond met een diploma Modetechnologie.
Dit jaar studeer ik nog een jaartje bij, met name Bijzonder Beeldende Kunst –
Optie Mode, zodat ik langer in Gent kan blijven.
Dit jaar deel ik ook een studio met mijn vriendje Lex, aka Biggy. (die leer je
wel nog kennen ). Dus dit jaar wordt het hard studeren, even hard feesten
en mijn huishouden runnen .
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▶DIGITAAL PRINTEN

ZWART/WIT EN KLEUR TOT FORMAAT A1

▶INBINDEN

			

WIRE-O (metalen ringen)
FASTBACK (gelijmd)

▶STEMPELS
▶CARTRIDGES
▶AGENDA’S
PROMOTIE ! klasseur = 2,00 euro
groot kleurengamma
SINT-PIETERSPLEIN 52
9000 GENT

OPENINGSUREN MA - DO 8.30u - 18.30u
VRIJ 8.30u - 17u
ZA 9u - 12u
TEL 09/224 34 37
e-mail info@papierenco.be
www.papierenco.be

PRESS SHOP
V.O.F. Le Perq – Van De Walle
Zwijnaardsesteenweg 80
9000 Gent
Tel & Fax : 09/222.35.58
Dag- en Weekbladen
Lotto - Krasloten
Rookwaren – Tabak
Boeken –Strips
Telefoon – Gsmkaarten
Drank – Snoep
Wenskaarten
Nieuwkuisdepot
Schoolgerief
Nieuw Postpunt
Open:
Ma- tot Vrijdag
Zaterdag
Zon- en Feestdagen

: 05h00 tot 18h30
: 06h00 tot 18h00
: GESLOTEN
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KALENDER SEPT - OKT
Ma

27 september:

Fix The Idea Week : The Cheezy
Contest
Kaaskroketten aan €1 ,
Om 21u wedstrijd om ter meest kaaskroketten
op 1 uur tijd € 4

Di

28 september: Fix The Idea Week : Men vs Woman
Nieuwe en huidige leden worden getrakteerd
op witte wijn voor de dames en pintjes voor de
mannen

Woe

29 september:

Fix The Idea Week : Student kickoff
Met After party „t Kof
Overdag gaan we samen in groep naar de
Student kickoff, waarna we afzakken naar ons
geliefd ‟t Kofschip, waar Ideefix ons en jullie
van plateau‟s bier voorziet.

Do

30 september:

Fix The Idea Week : After Class Beach
(16u-20u)
Beachy setting, zwoele muziek, hawaiaanse
hemden en heerlijke ijsjes met of zonder vers
fruit of fruitslaatjes te verkrijgen

Vrij

1 oktober:

Fix The Idea Week: IDFX – Past,
Present & Future
Ervaringen en herinneringen uitwisselen
tussen nieuwe, huidige en oude leden, met als
promo Bacardi-Cola aan €4

Ma

4 oktober:

Clubavond @ „t Kof
Gezellig samen kletsen, dansen en/of lol
maken

Woe

6 oktober:

Kofrolling
Voor de prijs van € 10 pp (ipv 16.8) krijg je een
kaartje met verschillende suggesties en keuzes
om te drinken. Zo werkt eenieder zijn kaartje
af 
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Ma

11 oktober:

Clubavond @‟t Kof

Woe

13 oktober:

OPENINGSCANTUS (20u @ Tequila)
Cantus, het tofste gebeuren (volgens de Senior
toch :p). De cantus begint stipt om 20u en
eindigt om 00u30. Deze cantus is gesloten (=
enkel voor Ideefixleden)

Ma

18 oktober:

Clubavond @ „t Kof

Woe

20 oktober:

Quiz by Cultuur (20u @ Outpost)
Ons Tommeke gaat onze hersenen laten
pijnigen met een toffe quiz

Ma

25 oktober:

Clubavond @ „t Kof

Woe

27 oktober:

SCHACHTENVERKOOP
Alle schachten stellen zichzelf voor. Daarna
worden zij per opbod “verkocht”. De
munteenheid is 1 pint (= €0.5). Het bedrag gaat
dan naar de club. Minstens 50% van het
geboden bedrag dient betaald te worden op de
avond zelf. Schachten die iets speciaal voor
bereiden op hun verkoop, leveren meestal meer
geld op. De schacht dient dan max 24u
(onderling af te spreken) ten dienste van de
koper te staan, en de uren kunnen opgesplitst
worden. Dit mag de schacht geen geld kosten
en seksuele handelingen zijn enkel met
wederzijdse toestemming aanvaardbaar .
Doorgaans worden in deze periode meer
afwassen gedaan en koten opgekuist 

Vrij

29 oktober:

HALLOWEENPARTY
Haal je griezeligste outfit maar boven want ‟t
Kof wordt een Spooky Party
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Frituur ‟t Kot
Op het
Rerum Novarumplein (bij ‟t UZ)
Alle dagen open, ook Feestdagen
12u tot 14u30 & 17u tot 00u30
Al 18j lang:

GOE & VELE !!!
Met echte, verse frieten

21

Nawoord van de redactie
Eerst en vooral zou ik al onze sponsors willen
bedanken, want zonder hen was er geen boekje.
Verder hoop ik dat deze editie je zintuigelijk
voldoende geprikkeld heeft, opdat je je spoedig ende
haastig bij Ideefix wilt aansluiten. Want immers geldt
nog steeds: hoe meer zielen des ter meer plezier.
Wanneer er nog iets niet duidelijk is, je wilt es ‟n
filosofische vraag kwijt of mij uitnodigen voor een
etentje en/of cantus ^^, aarzel niet en mail naar:
Alc.Freyr@gmail.com
Verder willen mijn praesidium en ik er dit jaar
gewoon een fantastisch Ideefix jaar van maken, waar
traditie , jeugdig enthousiasme en vriendschap nog
steeds hand in hand gaan.

Tot Kofs,
Ut vivat,crescat et floriat Ideefix
Joey “ Indy “ Snellaert
Praeses Ideefix 2010-2011
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