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Waarde nieuwe potentiële leden,

Na een welverdiende vakantie is het dan zo ver. Jullie studenten tijd 
begint. De studie is uitgekozen, het kamertje is ingericht, de stad zal 
worden verkend en nieuwe vrienden zullen worden gemaakt. Dit is 
dan ook HET moment om deze tijd van je leven compleet te maken 

door deel uit te gaan maken van onze vereniging.

Een vereniging die al sinds 1966 bestaat en sinds dat jaar een promi-
nente rol binnen en buiten het studenteleven van Breda heeft. Als 
grootste studentenvereniging van Breda is er altijd wat te beleven. 
Van de vaste baravonden op de dinsdagavond tot de Phileas cup, 

dispuutsfeesten en andere evenementen die jouw studententijd tot 
een succes gaan maken.

In deze tijd ontmoet je de vrienden van je leven en ga je momenten 
mee maken die je nooit meer zal vergeten. Waar je het over 50 jaar 

nog over zult hebben en als een geweldige tijd zal zien. Door de 
jaren heen hebben er zich 11 disputen en meerdere jaarclubs 

gevormd waardoor er altijd een geschikt plekje binnen 
deze vereniging is voor jou. Het is dus aan jou. 

Op welke manier ga jij je studententijd invullen? 

Om een goed beeld te kunnen krijgen van wat deze vereniging rijk is, 
zul je het natuurlijk zelf moeten beleven. Kom naast het lezen van de 
brochure of het bekijken van de website eens gezellig langs! Bezoek 

de open feesten en praat vooral met de leden van de vereniging. 
Drink een biertje op het aanstaande lidmaatschap dat jij wellicht kan 

bemachtigen en stel alle vragen die je kan bedenken.

Ik kijk ernaar uit om binnenkort met jou een biertje te doen aan de 
bar van onze sociëteit en om samen te proosten op het begin van de 

mooiste tijd van jouw leven!

Wessel Spee
Voorzitter der Studentenvereniging Phileas Fogg
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Als nieuwe student heb je vast wel eens van een studentenver-
eniging gehoord. Oudere broers en zussen die misschien al lid 
zijn, verhalen van ouders of misschien alleen van TV. Alleen wat 
houdt een studentenvereniging nou eigenlijk in? Studentenver-
eniging Phileas Fogg is de oudste en meest traditionele studen-
tenvereniging van Breda. Deze vereniging werd opgericht op 26 
september 1966 en is sindsdien niet meer weg te denken uit 
het Bredaasche studentenleven.

Een studentenvereniging is eigenlijk een club mensen die zich 
naast hun studie verenigen, omdat ze iets met elkaar gemeen 
hebben. Dat kan een sport zijn, zoals hockey, voetbal of roeien. 
Maar vaker zijn dat de normen en waarden die zij nastreven. 
Onze studentenvereniging is een gemengde vereniging, dit 
betekend dat er zowel dames als heren lid zijn. Deze dames 
en heren verdelen zich vaak onder in kleine ‘subverenigingen’, 
genaamd: disputen. Een dispuut wordt gevormd door leden uit 
verschillende jaarlichtingen die zich na een aspiranten tijd 
aansluiten. Elk dispuut heeft zijn of haar eigen normen, waarden, 
tradities en activiteiten om zich te profileren binnen studerend 
Breda.

Naast de mogelijkheden om je aan te sluiten bij een dispuut kent 
SV. Phileas Fogg ook losse leden. Deze losse leden nemen vaak 
deel aan een commissie om betrokken te blijven bij de vereni-
ging. Ook zijn er binnen de vereniging verschillende jaarclubs. 
Deze bestaan uit een selecte groep studenten die allemaal in 
hetzelfde jaar lid zijn geworden. 4
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Een studentenvereniging heeft naast leden, 
een sociëteit en veel plezier ook structuur nodig. 

Daarom heeft studentenvereniging Phileas Fogg een 
Dagelijks Bestuur. Dit bestuur bestaat uit leden van 
de vereniging uit verschillende jaarlichtingen die zich 

een jaar lang inzetten voor de vereniging. 
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Het Dagelijks Bestuur der studentenvereniging 
Phileas Fogg bestaat momenteel 

uit de volgende leden:

voorzitter
WESSEL SPEE

VICE-VOORZITTER
FLOOR MOS

SECRETARIS
EMMY SCHULTZ

PENNINGMEESTER
JIMI BONNEMAIJERS

PR-FUNCTIONARIS
MAX BAKKER

SOCIETEITSCOMMISSARIS
RENEE VAN DE MORTEL
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HET PERSONAGE
In een bistro jaren 70 café van de 19e eeuw in de 
stad Parijs zat een lid van de gemeenteraad. Jules 
Verne was zijn naam. Hij las de krant zoals hij dat 
altijd deed, met grote aandacht voor het heden en 
de toekomst. Het was de tijd van de 80 jarige oorlog, 
de periode waarin ontwikkelingen elkaar in rap 
tempo opvolgde. Verne las in de krant dat dit onder 
andere een groot effect op de huidige 
vervoersmiddelen had.

Tijdens zijn kop koffie en inmiddels slap 
geworden croissant kreeg Verne het idee om een 
novel te schrijven. Het zou een novel worden 
gebaseerd op de huidige technologische 
ontwikkelingen in combinatie met zijn voorliefde 
voor avonturen. 

Phileas Fogg de wereldreiziger was geboren.

GESCHIEDENISGESCHIEDENIS
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VERENIGING
Studentenvereniging Phileas Fogg is een gemeng-
de, traditionele Nederlandse studentenvereniging 
in Breda en is opgericht op 26 september 1966 en 
daarmee ook de oudste studentenvereniging van 
Breda. Onze vereniging staat open voor heel stude-
rend Breda en is dus niet direct verbonden aan een 
studierichting of Hogeschool. De verenigingsnaam is 
afgeleid van de hoofdpersoon uit het boek 
“De reis om de wereld in tachtig dagen” van de 
Franse schrijver Jules Verne.

Lid zijn van studentenvereniging Phileas Fogg heeft 
vele voordelen. SV. Phileas Fogg is een ondernemen-
de en actieve vereniging die jaarlijks verschillende 
activiteiten organiseert waaronder een introductie-
weekend, een kerstgala, de greppeltocht, de ‘Phileas 
Cup’, een almanak en natuurlijk de vele borrels en 
feesten. De vereniging wordt draaiende gehouden 
door het bestuur en de verschillende commissies. In 
die commissies kan je veel leren en zelfs studiepun-
ten halen voor je studie. Dit biedt veel mogelijkhe-
den om jezelf te ontplooien.

GESCHIEDENISGESCHIEDENIS
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OPEN FEESTENOPEN FEESTEN
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DONDERDAG 
   5 SEPTEMBER  

21.00 UUR

WOENSDAG 
     18 SEPTEMBER  

21.00 UUR

Sociëteit Passe Partout



DISPUTEN

Binnen SV. Phileas Fogg vind je 
verschillende disputen en genootschappen 

die zich kenmerken door eigen normen, 
waarden en tradities. 

De verschillende disputen en 
genootschappen organiseren verschillende 
feesten en borrels, maar organiseren ook 

verschillende activiteiten binnen Breda.

SV. Phileas Fogg telt 5 damesdisputen 
en 6 herendisputen. Wij stellen ze hier kort 

aan je voor...

DISPUTEN
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Welkom eerstejaars dame in de bourgondische stad Breda!

Je staat aan het begin van de mooiste fase van je leven: je studententijd. 
Een nieuwe stad, een nieuwe opleiding en nieuwe mensen leren kennen. Het 
onvolprezen Bredase studentenleven zit op jou te wachten. In 1986 werd 
de tijd rijp geacht om in het Bredase studentenleven wat structuur aan te 
brengen. Een negental dames besloot zich te verenigen in het eerste dispuut 
van Breda: Dames Sophisticats.

Nu, 33 jaar later, zijn wij nog steeds trots op onze ‘state of mind’. Met 
elegantie, aanwezigheid, eigenzinnigheid en een tikkeltje arrogantie onder-
scheiden wij ons van menig ander ‘clubje’. Wij verrijken het Bredaase stu-
dentleven met een menig aantal feesten, waaronder onze befaamde Cantus.

Continuïteit vinden wij erg belangrijk, wij kijken daarom ieder jaar weer naar 
nieuwe dames die het in zich hebben om een Sophisticat te worden.
Ben jij geïnteresseerd? Neem dan een kijkje op onze website.

‘Je komt niet ter wereld als vrouw, je wordt vrouw!’
Simone de Beauvoir 1908

DAMES SOPHISTICATSDAMES SOPHISTICATS
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Heerengenootschap SWAF is het oudste heerendispuut dat Breda kent en 
met de oprichting van dit illustere genootschap werd tevens de start ge-
maakt met het echte studentenleven van Breda. Echter, de kracht die ten 
grondslag ligt aan Heerengenootschap SWAF tot op de dag van vandaag, is 
dat het nog steeds het meest gerenommeerde gezelschap is binnen Breda.

De Heeren van SWAF zult u vaak samen in de kroegen van Breda het glas 
zien heffen en horen discussiëren over onderwerpen waar u nog niet het 
flauwste bestaan van af weet. De leden van Heerengenootschap SWAF ken-
merken zich dan ook door hun welbespraaktheid, stijl en klasse. Het woord 
zelfingenomen passeert regelmatig de revue, maar wanneer u een lid van 
Heerengenootschap SWAF leert kennen, zult u direct uw mening bijstellen.

Om lid te kunnen worden van Heerengenootschap SWAF moet u aan een 
aantal kenmerken voldoen. Uiteraard moet u een man zijn, beschikken over 
een ruime vocabulaire, maar bovenal; u moet gevraagd worden. Het voor-
recht gevraagd te worden is slechts voor enkelen weggelegd.
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Lang geleden, in de lente van 1989 
..kwamen dertien vrouwen met het lumineuze idee om 
een ‘pit’ te planten in de moestuin van SV. Phileas Fogg. 
Gedoopt tot damesdispuut PEPE is deze paarse pit 
uitgegroeid tot een fenomeen binnen en buiten Breda. 

Enthousiasme, betrokkenheid en onvoorwaardelijke vriendschap hebben 
ervoor gezorgd dat damesdispuut PEPE zich al vele jaren het grootste dispuut 
van Breda mag noemen. PEPE bezit een grote hoeveelheid pit, 
creativiteit en ambitie en is het beste te omschrijven met de woorden: 
eenheid door verscheidenheid. Alle dames zijn door hun eigen uinieke inbreng 
lid geworden, iets waarop wij erg trots zijn!

Gedurende haar bestaan heeft damesdispuut PEPE haar netwerk binnen en 
buiten Breda uitgebreid tot een waar boekwerk. Vriendschap en integratie 
staan bij deze dames dan ook zeer hoog in het vaandel. Damesdispuut PEPE 
koestert haar tradities en door de grote betrokkenheid van alle leden zullen 
deze nooit verloren gaan. 

Kijk snel op www.damesdispuutpepe.nl of op Facebook: damesdispuut PEPE!



HEEREN FIOD VHEEREN FIOD V
Na een aantal jaren middelbare school, resulterend in een diploma, 

ben je er klaar voor: studeren in het Bredaasche! 

Student zijn is echter iets anders dan alleen studeren. Om je te onderschei-
den van de medestudent moet je kansen aangrijpen om een meerwaarde 
uit misschien wel de mooiste tijd van je leven te halen. Als student kun je die 
meerwaarde bij de Heeren FIOD V vinden.

Momenteel bestaan wij 29 jaar. Daarmee zijn we het oudste dispuut van de 
Avans hogeschool. In de afgelopen 29 jaar excelleren we zowel intern als 
in de kroeg door gepaste scherpte en een onvoorwaardelijke vriendschap. 
Deze combinatie vindt zijn oorsprong in de diversiteit van de leden. Je kan 
stellen dat onze enige overeenkomst is dat iedereen verschillend is

Mocht je ons eens in de komende weken ergens in de stad treffen, schroom 
dan niet om eens onder het genot van een biertje een goed gesprek aan te 
gaan met een van onze leden.

“Dat wordt er met de paplepel ingeslagen!”
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FRISSE JONGENS
Ga jij komend jaar in de Parel van het Zuiden studeren? 

Begin jij aan de mooiste tijd van je leven? 

Vanuit het mooiste studentenhuis binnen de Singels nemen wij jou mee op 
de befaamde nachtelijke escapades in onze Brabantse metropool. Het bier 
staat altijd ijskoud voor eenieder, die zich op residentie “Frisse Jongens”    
begeeft. En wanneer je erin bent geslaagd om het einde van de avond te 
halen, hoef je enkel de treden van de trap van de ‘Vismarkt’ te betreden, om 
in ons studentenpaleis te geraken. 

Tot slot, omringd door vrienden, begin je een nieuwe dag. De zon schijnt en 
het bruisende centrum van Breda is al lang op gang. Zo stiefel je, brak doch 
soepel, af op de Havenmarkt om jezelf te trakteren op twee heerlijke Ad van 
Geloven kroketjes. Je bent weer het mannetje.

Herendispuut Frisse Jongens
Vismarktstraat 18, 4811 WE Breda
E: secretaris@frissejongens.nl  // T: +31 6 81 49 68 15 16



Matadoren, de stierenvechters.

Onbevreesd en vol moed stappen zij de arena binnen, het gevaar met open 
vizier tegemoet tredend, zullen zij proberen een veel grotere en sterker 
avontuur te lijf te gaan. 

Je studententijd staat voor een nieuw hoofdstuk in je leven: je bent nog jong, 
maar het is wel een tijd waar je je eigen keuzes maakt en je eigen pad in 
gaat. Je studententijd is een belangrijke basis voor de rest van je leven, 
en ook de tijd waarin je nog veel vrijheid hebt. Matador gelooft dat het 
belangrijkste is dat je in die tijd (en de tijd er na) zo veel mogelijk geniet. 

En dat doen we ook, door verschillende borrels en de gekste feesten te 
geven. Tijdens deze tijd ontstaat er meer dan vriendschappen, Matadoren 
zijn broeders, en niet alleen tijdens je studententijd, maar voor de rest van je 
leven.

Facebook: Herendispuut Matador

HERENDISPUUT
MATADOR

HERENDISPUUT
MATADOR
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Herendispuut Dutch Intelligence werd 1992 door vijf vrienden opgericht. 

Zij zijn van mening dat er al genoeg grijs in de wereld was en dat het hoog 
tijd werd dat de zwart-witten hun intrede deden.
 
Tegenwoordig bestaat ‘Dutch’ uit 14 leden en 66 oud-leden. Er bestaan veel 
misverstanden over de naam Dutch Intelligence en daarom hier één keer 
een uiteenzetting wat betreft de naam. Dutch Intelligence is een internatio-
nale uitdrukking en betekent intelligent op een typisch Nederlandse manier. 
“Dutchies know better” en dat is natuurlijk altijd het geval.
 
Een Dutchie wordt gekenmerkt door sportiviteit, trots, (eigen)wijsheid, 
Heineken, hedonisme, trouw en vriendschap. De tinten zwart-wit vormen een 
paradoxale tegenstelling als de leden van het dispuut. Totaal verschillend 
doch afhankelijk van elkaar zijn zij tegenwoordig een diverse club. 
Herendispuut Dutch Intelligence staat altijd open voor kwaliteit om hun 
gelederen te versterken. Dus “Have the Guts to go Dutch”, want:

 
                 “No Dutch, 
        No Glory!”



DAMESDISPUUT 
CHIQUE

DAMESDISPUUT 
CHIQUE

Bijna 25 jaar geleden; zestien dames met een grote glimlach op hun 
gezicht,aan de voet van hun studententijd in Breda. 

Saamhorigheid, dynamiek en kracht verbond deze dames tot een diepe 
vriendschap. Samen stonden zij, met een biertje in de hand, als één, tot laat 
in de stad. Een gevoel van trots droegen zij bij zich en straalden zij uit, als het 
symbool waarvoor zij even later bekend stonden; de diamant.

De diamant symboliseert volmaaktheid, zuiverheid en onkwetsbaarheid. De 
dames Chique zorgen er dan ook voor dat iedereen zichzelf kan zijn, waar-
door ieder op haar eigen manier volmaakt en onkwetsbaar is. Mede door de 
weg van pieken en dalen, en onze kundige besturen, stoomt Damesdispuut 
Chique al jaren tientallen mooie, slimme vrouwen klaar voor het zakenleven 
en het leven an sich. 

Een Chique dame worden is een felbegeerde titel, 
die het leven lang gedragen wordt met trots.

18
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Op 23 februari 1994 is Damesdispuut Dylectus opgericht, 
wat de naam ‘uitverkorene’ betekent. 

De kleuren oranje en blauw werden een symbool. Wij hebben gekozen voor 
de onvoorwaardelijke vriendschappen. Elke dinsdag komen wij bij elkaar om 
te eten en te borrelen. Daarnaast borrelen we buiten Breda, gaan wij op 
vakantie en hebben we activiteiten zoals een vader-dochterdag, weekendjes 
weg, soosfeesten en onze befaamde bierestafette. 

Op dit moment viert Damesdispuut Dylectus haar vijfde lustrum, 25 jaar vol 
vriendschap en plezier. Het jaar staat in het teken van Argentum, dat zilver 
betekent. De dames van Dylectus zijn allen verschillend, maar samen een 
eenheid. Inmiddels bestaan wij uit 69 leden, waarvan 11 actief. Als dame 
van Dylectus eet je samen, studeer je samen en vieren we het 
studentenleven in onze sponsorkroeg Café de Kater of in de sociëteit. 

Dit is het studentenleven in Breda. 
Dit is leven van een dame van Damesdispuut 19



“Klondike (1853), there was nothing – Because I took it all” 
– Scrooge McDuck

Naast zijn ontelbare bergen goud staat Dagobert bekend om zijn ontembare 
ondernemersdrift. Iets waar wij ons maar al te goed mee identificeren. Om 
maar een voorbeeld te geven; ons jaarlijks terugkerende kerstdiner waar 
meer dan 100 man schitteren op prachtige locaties. Bekend binnen Breda 
en ver daarbuiten. 

Naast ondernemerschap staat Herendispuut Dagobert al 25 jaar voor cre-
ativiteit en onvoorwaardelijke vriendschap. Om lustrum V in te luiden, zeilden 
wij met ruim 50 heren over de Middellandse zee om Kroatië kennis te laten 
maken met Herendispuut Dagobert. Dit was slechts het begin van wat het 
meest legendarische lustrumjaar sinds mensenheugenis zal worden.

Je aandacht gewekt? Je bent van harte welkom om met de Heren van
 Breda te proosten op het onuitputtelijke goud. 

20
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Op 24 oktober 2012 schreven zeven dappere dames 
een bijzonder stukje geschiedenis. 

De vereniging werd een genootschap rijker; Damesgenootschap Acidalia’s. 
Er werd er een eeuwig verband gesloten, waarbij onvoorwaardelijke 
vriendschap altijd centraal zou blijven staan. 

Inmiddels zeven lentes later is ons genootschap gegroeid tot 18 actieve 
leden en 18 trotse oud leden. Gehuld in de kleuren bordeauxrood en goud 
genieten wij van menig avond in de kroeg of in het park. Niet alleen in de
Parel van het Zuiden zul je ons tegen komen, we hebben inmiddels ook   
hechte vriendschappen gesloten buiten Breda, zoals in Tilburg en Nijmegen.

Een echte Acidalia herken je aan haar eerlijkheid, spontaniteit, souplesse en 
een tikkeltje eigenwijsheid. 

Meer weten over ons? Neem een kijkje op onze Facebook en Instagram 
@dgacidalias of bezoek onze website: www.dg-acidalias.nl

Fortis Mulieres! 21



JAARCLUBSJAARCLUBS
Naast de disputen en genootschappen die de vereni-
ging rijk is, vind je bij Phileas Fogg ook jaarclubs.

Wanneer je lid bent geworden van de vereniging 
vorm je direct een jaarclub met anderen uit je jaar-
lichting. Makkelijk gezegd is een jaaclub dus een 
clubje vrienden of vriendinnen uit hetzelfde jaar van 
Phileas. Samen met je jaarclubgenoten denk je na 
over de identiteit van de club, een naam, een logo, 
kleuren en jullie normen en waarden kunnen hierbij 
niet ontbreken.

Een jaarclub bestaat uit 8-12 personen en er wordt 
onderscheidt gemaakt tussen damesjaarclubs en 
herenjaarclubs. De leden van een jaarclub kunnen 
bestaan uit losse leden en leden die zich bij een 
dispuut hebben gevoegd.

Voordat de jaarclub officieel wordt, zal de jaarclub 
zich presenteren voor de leden van de vereniging. Na 
instemming van de leden, ben je 
officieel een jaarclub der SV. Phileas Fogg en kan je 
vollop van je studentenleven gaan genieten! 

Om de leden van een jaarclub dichter bij de 
vereniging en elkaar te brengen worden er 
regelmatig speciale jaarclubavonden gehouden.

22



Dames Jaarclub Oliva, alweer bijna twee jaar een begrip binnen 
Phileas Fogg. Twaalf meiden gezamenlijk geworteld in de Parel van het 
zuiden in de bloei van hun studentenleven. Je beste vriendinnen als je 
huisgenoten waardoor samen koken, theeleuten en Netflix&chill iets 
te vaak als prioriteit boven studeren wordt verkozen. De olijfgroene 
met geel bedrukte truien worden vooral spontaan uit de kast 
getrokken voor een catch-up diner met afsluiting in de soos. 

Liefs, ons.

DAMESJAARCLUB
OLIVA

DAMESJAARCLUB
OLIVA
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SV. Phileas Fogg zal tijdens de introductie weken van de 
verschillende opleidingen en hogescholen van Breda 
aanwezig zijn.

UNEXPECTED YOURNEY BUAS  // 26 - 30 AUGUSTUS
CAMP LOST   BUAS  // 30 AUGUSTUS
KROEGENTOCHT BUAS + AVANS // 28 AUGUSTUS

Ook zal SV. Phileas Fogg samen met de andere verenigingen 
van Breda een eigen stage hebben op de Hang Out van het 
jaarlijkse HBO Intro Festival! 

HBO INTRO FESTIVAL 2019 BREEPARK // 5 SEPTEMBER

25
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KENNISMAKINGS
WEEKENDEN

Er worden jaarlijks twee kennismakings weekenden 
georganiseerd bij studentenvereniging Phileas Fogg. 
Het is verplicht om een van deze weekenden bij te wonen 
om lid te kunnen worden bij Phileas Fogg. Tijdens deze 
weekenden zal je kennismaken met jouw jaarlichting en 
met de vereniging. Inschrijven kan via onze website
www.phileasfogg.nl

EERSTE KENNISMAKINGSWEEKEND  //  KMT I
13-15 SEPTEMBER

TWEEDE KENNISMAKINGSWEEKEND  //  KMT II
27-29 SEPTEMBER

Weet je nog niet helemaal zeker of onze vereniging iets voor 
je is? Kom dan langs tijdens onze open feesten. Daar kan je de 
smaak van het leven bij een studentenvereniging alvast proe-
ven. Woon je nog niet in Breda, maar wil je naar een van onze 
open feesten komen? Stuur dan een van onze disputen of het 
Dagelijks Bestuur een berichtje, wij hebben slaapplekken zat!
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