
CASTRUM COULEUR 

 

WAPENSCHILD 

  

Het wapenschild van Castrum heeft de vorm 

van het heraldisch Vlaams schild. Het heeft 

een faas aan het hoofd in zilver met de 

wapenspreuk “VIVAMUS AD CODICEM” 

daarop aangebracht in sabel. 

 

Hieronder is het schild gedeeld. Het 

rechterdeel is dubbel geschuind van rechts op 

een kwart keel, een half goud en een kwart 

keel. Hierop wordt in sabel het monogram 

VCFCa! aangebracht. Het linkerdeel is 

gesneden en vertoont bovenaan een zilver 

kasteel op een veld van keel met twee zilveren 

handjes (Antwerpen) en onderaan de 

klimmende Brabantse leeuw (een 

ongekroonde leeuw van goud, getongd en 

geklauwd van keel op een veld van sabel). In 

het midden een faas in zilver met “Anno O 

1991” daarop aangebracht in sabel.  

  

  

PRAESESLINT 

  

Het praeseslint is 2,10 meter lang en 12 centimeter breed. Het praeseslint is verdeeld in 3 

kleurstroken (rood - geel - rood) waarbij de gele strook breder is dan de rode. Het praeseslint 

wordt bijeengehouden door een gouden bandknoop met het wapen van Castrum.  

  

Op het praeseslint is het wapenschild van Castrum geborduurd. Het schild is 10,5 centimeter 

hoog en 9 centimeter breed en wordt aangebracht op 23 centimeter van de 

schoudernaad, in de richting van de banen. Boven het schild wordt "Castrum" geborduurd, 

onder het schild wordt "Praeses" geborduurd.  

  

Het praeseslint wordt boven de jas over de rechterschouder gedragen, met het schild op de 

borst.  

  

Voor de gelegenheid waarbij het praeseslint gedragen wordt, gelden dezelfde voorschriften 

als voor het clublint (zie hieronder en de Clubcodex).  

  



De (oud-)studenten die praeses geweest zijn hebben het recht op (Castrum)activiteiten een 

kopie van het praeseslint met het jaartal (academisch jaar) van hun voorzitterschap te 

dragen.  

   

CLUBLINT 

  

Het clublint is 1,20 meter lang en 27 millimeter breed en uitgevoerd in de 

kleuren van de club.  

  

Het clublint wordt boven of onder de jas gedragen, naargelang de praeses 

het bepaalt1. De ouderejaars dragen het clublint over de rechterschouder, 

de schachten over de linkerschouder.  

  

De schachtenmeester draagt, wanneer hij zijn functie uitoefent, twee 

clublinten: een over de rechter- en een over de linkerschouder. Daarbuiten 

draagt hij slechts een clublint over de rechterschouder.  

  

De club mag een ereclublint schenken aan de erepraeses, een commilito 

honoris causa en, wegens uitzonderlijke verdiensten, aan een commilito of 

oud-student. Op een ereclublint worden twee gekruiste eikenbladeren in 

goud geborduurd.  

  

Het clublint moet gedragen worden op de gewone vergaderingen, evenals 

op alle bijeenkomsten, betogingen, feesten, bals, enzovoorts door de club 

ingericht of waar ze aan deelnemen.  

  

Praesidiumleden, met uitzondering van de praeses hebben een clublint met 

knoopsgat én bandknoop. De bandknoop is enkel voor 

(pro)praesidiumleden bestemd.   

  

De functie en het jaartal van het eerste praesidiumjaar worden op de 

voorzijde van de bandknoop gegraveerd. De functie en het jaartal van 

eventueel volgende praesidiumjaren worden op de achterzijde van de 

bandknoop gegraveerd.  

  

 

 

 

                                                      
1 Clubcodex (KVHV Gent, 2001, blz. 170): Clublint en praeseslint worden op vergaderingen en feesten alsook in 

optochten liefst boven de jas gedragen, bij avondtoilet onder de rok. Buiten de vergaderingen wordt alleen het 

clublint gedragen en dat onder de jas.  



 

BIERPET 

  

Wat in de Clubcodex "clubpet" heet, wordt bij Castrum "bierpet" genoemd. Dit om het 

onderscheid met de Castrumclubpet (zie hieronder) te maken.  

  

De bierpet bestaat uit de drie stroken van de 

clubkleuren als rand en de hoofdkleur als bodem. 

Op de bodem wordt het monogram van de club in 

goud ((pro)praesidiumleden) of geel (andere 

ontgroende commilitones) geborduurd. 

 

De bierpet wordt op het achterhoofd gedragen, 

tenzij men de Castrumclubpet draagt. In dat geval 

 draagt men de bierpet op de linkerschouder.  

  

Aan de clubtafel wordt de bierpet nooit afgenomen. 

Wanneer een lid van de corona een tempus verkrijgt 

en de clubtafel verlaat, legt hij zijn bierpet op zijn 

glas. 

  

Een ex-praeses heeft het recht een clubpet te dragen met in goud geborduurd eikenloof.  

  

 

CLUBPET 

  

Iedere commilito van Castrum heeft het recht een clubpet te dragen vanaf het ogenblik 

dat hij/zij gedoopt is bij Castrum.  

  

De  Castrum-clubpet  voldoet  aan 

 volgende kenmerken:  

• Model: verbondspet (zie foto)  

• Rode kleur.  

• Zwarte (lederen), korte klep.  

• Rand in geel en rood.  

• Er wordt geen monogram op de pet 

geborduurd.  

• De bovenzijde heeft een gouden biesje.  

  

Er mogen geen versieringen op de pet aangebracht worden, met uitzondering van:  

• Faculteitssymbolen. Bij Castrum worden in principe enkel volgende faculteitssymbolen 

gedragen:  

 Passer => alle exacte wetenschappen  

 Zon => alle menswetenschappen  



 Esculaap => alle medische wetenschappen  

 Eventuele uitzonderingen (bijvoorbeeld voor studenten aan de 

zeevaartschool) kunnen toegestaan worden.  

• Gouden en/of zilveren sterren die het verloop bij de club schetsen:  

o een zilveren ster voor ieder jaar als niet-ontgroende schacht. 

o een gouden ster voor elk al dan niet volledig jaar als actief commilito. 

• Symbolen die de uitgeoefende functie binnen de club weergeven 

o een zilveren kroon voor elk jaar als schachtenmeester van de club.  

o een gouden kroon voor elk jaar als praeses van de club. 

o een gouden veer voor elk jaar als ab-actis van de club 

o een gouden harp voor elk jaar als cantor van de club 

o gouden sleutels voor elk jaar als quaestor van de club 

   

 

BIER-, WEIN- EN SEKTZIPFELS 

  

Bier- ,Wein- en Sektzipfels zijn Couleurartikel die een uiting zijn 

van een speciale studentikoze broeder- of zusterband tussen 

de commilitones die ze uitwisselen.  

  

Het onderscheid tussen de drie soorten Zipfels is het volgende:  

• Bierzipfels zijn breed en lang. Deze worden enkel 

uitgewisseld tussen een schacht en de officiële peter of 

meter van die schacht.  

• Weinzipfels zijn smaller en korter. Ze worden onder 

commilitones uitgewisseld, maar zijn – in principe - enkel 

bestemd om door mannelijke commilitones gedragen te 

worden.  

• Sektzipfels zijn nog iets kleiner. Ze worden onder 

commilitones uitgewisseld, maar zijn enkel bestemd om 

door vrouwelijke commilitones gedragen te worden. 

Omwille van de hoge kostprijs van deze Sektzipfels en 

de bijhorende broches om ze te dragen, kunnen de 

vrouwelijke leden van Castrum ook Weinzipfels dragen.  

  

Uitzicht van de Zipfel:  

• lintje in de kleuren rood-geel-rood  

• bovenaan: metalen plaatje met hanger.  

• onderaan: twee metalen plaatjes  

• midden: metalen plaatje met schild in clubkleuren  

• (links) en clubmonogram (rechts)  

• de metalen plaatjes en hanger zijn goudkleurig.  

  

Bij Castrum gelden volgende regels:  



• Commilitones (zowel studenten als oud-studenten) van Castrum wisselen onder elkaar 

Wein- en/of Sektzipfels uit tenzij het gaat om een uitwisseling tussen een schacht en 

peter/meter.  

• Commilitones van Castrum die Zipfels willen uitwisselen met commilitones van een 

andere club wisselen Wein- en/of Sektzipfels uit.   

  

• Bij het uitwisselen van Zipfels moet op een aantal zaken gelet worden:  

o De Zipfel die je wegschenkt heeft de kleuren van de club van de ontvanger, 

maar in omgekeerde volgorde. o De Zipfel die je wegschenkt heeft op de 

voorkant van het middenplaatje de monogram van de club van de schenker 

gegraveerd.  

o De Zipfel die je wegschenkt heeft op de achterkant van het middenplaatje 

een opdracht gegraveerd die steeds volgens volgende structuur met drie 

tekstlijnen is opgebouwd:  Naam van schenker (v. Clubnaam) Z!2  aan Naam 

van ontvanger (v. Clubnaam) Z!  

 Datum van de uitwisseling o De regels voor het uitwisselen van Zipfels 

tussen een schacht en de peter of meter:  

 schachten en hun peters/meters zijn niét verplicht Zipfels uit te wisselen.  

 De schacht krijgt van zijn peter/meter een Bierzipfel.  

 De peter/meter krijgt van zijn schacht een Weinzipfel.  

 In principe betaalt de peter/meter de Weinzipfel die hij/zij van de schacht 

krijgt zélf. Uiteraard kunnen hier onderling andere afspraken over gemaakt 

worden. o Het uitwisselen gebeurt steeds op een clubavond. Hierbij leggen de 

uitwisselaars de Zipfels in elkaars volle pint, deze wordt ad fundum gedronken. De 

Zipfel wordt tussen de tanden opgevist uit het glas om de uitwisseling af te ronden.  

  

 

ZIPFELHALTER 

  

De ontvangen Zipfels worden aan een Zipfelhalter gehangen die aan 

de broeksriem of op de pint vastgeklikt kan worden.  

  

Omschrijving van de Castrum-Zipfelhalter:  

o Ovaal met ornament en wapenschild waarin het 

Castrummonogram gegraveerd wordt. 

o Brede hangbeugel  

o Goudkleurig  

  

Dames kunnen eventueel een speciale 'Sektzipfelhalter' (een broche) dragen waar zij hun 

Sektzipfel aan kunnen dragen.  

  

 

                                                      
2 Z! is de afkorting voor 'Zirkel'; Duits voor clubmonogram. Bij bestelling wordt tussenhaakjes opgegeven van 

welke club het monogram gegraveerd moet worden. In ons geval dus: Castrum.  



BANDKNOPEN 

  

De clublinten van (oud-)praesidiumleden, het 

praeseslint en de kopieën van het praeseslint voor 

de pro-senioren krijgen onderaan een knoopsgat 

waarin een bandknoop komt. Gewone 

 commilitones  dragen geen bandknoop.  

  

Omschrijving van de Castrum-bandknopen:   

o De bandknoop voor de praeses en de pro-

praesides is goudkleurig.  

o De bandknoop voor praesidium- en 

propraesidiumleden is zilverkleurig.  

o De bandknoop heeft aan de voorzijde een 

(gouden of zilveren) rand en in het midden 

een ornament en schild in de clubkleuren. 

o Op de rand aan de voorzijde wordt de 

(eerst uitgeoefende) praesidiumfunctie, het jaartal en de clubnaam gegraveerd. 

 Alle eventuele volgende praesidiumfuncties worden op de achterzijde van de 

bandknoop gegraveerd.  
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