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Geachte Castrumiaan, 
 
In dit werk kan u de vrucht van talloze uren onderzoek naar de oorsprong van de 
clubnamen gedragen door de Castrumianen terugvinden.  
Ter volledigheid, de clubnamen zijn in alfabetische volgorde gerangschikt en worden 
gepresenteerd met de volgende informatie: De burgerlijke naam, de bron van de 
informatie, het soort clubnaam, of de clubnaam binnen Castrum gegeven is, het 
schachtenjaar (indien gegeven) en het verhaal dat leidde tot de clubnaam. 
 
Voor de bron maak ik een distinctie tussen een primaire bron (aka, de castrumiaan die 
de clubnaam draagt) en een secundaire bron (in welks geval ik altijd de naam van de 
bron zal meegeven.) 
 
Voor de soorten clubnamen gebruik ik vier grote categorieën: Zelf-gekozen clubnamen, 
Corrupties van de burgerlijke of andere naam van de castrumiaan, fysieke clubnamen, 
gebaseerd op een fysieke eigenschap, en anekdotale clubnamen zijn de clubnamen die 
hun oorsprong in een gebeurtenis, verhaal of plaats vinden. Sommige namen zijn ook 
een combinatie, in dat geval zal ik alle aspecten proberen vermelden. 
 
Indien er mensen zijn waarvan niet met volledige zekerheid geweten is dat zij bij 
Castrum gedoopt zijn worden zij worden aangeduid met de term: betwist. 
 

relevante afbeelding 



Een paar appendices worden ook toegevoegd aan dit werk, waaronder een 
ontstaansrelaas van Castrum in de woorden van 1 van haar stichters, Vork. 
 
Deze kan u achteraan het werk vinden. 
 
Verder wil ik graag nog een aantal mensen vanuit het diepste van mijn hart en lever 
bedanken. 
 
In de eerste plaats iedereen die heeft meegewerkt aan dit etymologisch onderzoek en 
iedereen die mee clubnamen gegeven heeft voor de inhoud van dit onderzoek mogelijk 
te maken. 
 
Verder in het bijzonder: 
 
Maarten Van Ingelgem, die een belangrijke rol heeft gespeeld in het terug beginnen 
cantussen na een pauze van een paar jaar.  
 
Bolleke, Draecske, Pom, Scherf en Tirefort, het praesidium in het jaar waarin deze 
opdracht volbracht is. 
 
Bambi, Kleine, Kongo, Pelle, Rainman, Shady en Smurf voor hun hulp bij het nagaan 
van de recentere clubnamen. 
 
Chaane, FTA, Herman TD, Junior, Moby en Vork voor hun onmisbare hulp bij het 
nagaan van de historiek van de oudere clubnamen. 
 
Iedereen die geholpen heeft aan het eerste Lustrum-boek en de lijst met 
ontgroeningsopdrachten op de website van Castrum, voor een paar geweldige bronnen 
te genereren. 
 
En uiteraard, de peter die mij deze opdracht gaf en mij met de nodige raad en daad 
heeft bijgestaan gedurende dit jaar: Elvis van Limburg Strohrum 
 
Ik wens u allen veel plezier toe met het doorspitten van dit naslagwerk! 
 
UVCF Castrum! 
Friar Tuck 
 



 
 
Deze letter heeft nog geen clubnamen. U kan helpen door iemand een clubnaam 
beginnend met een A te geven. 
 

 
 
Babbel  Ans Ronse 
Primaire bron, Zelfgekozen, Gegeven Bij Castrum 
In 2013 werd Knabbel voor het eerst gevraagd om samen met haar partner Babbel te 
koken, ze noemden zichzelf Knabbel en Babbel en gezien Babbel meer praatte werd zij 
Babbel. Babbel is in tegenstelling tot Knabbel niet gedoopt bij Castrum, maar wel mee 
Castrums kookmoeder. 
 

https://www.pinterest.com/pin/102668066482028258/


Bambi  Lisa Van Hoof, schachtenjaar 2002-2003 
Primaire bron, Anekdotaal 
Op een zatte avond in het studentenleven sprak iemand haar aan: 'Ge hebt mooie 
ogen.’ 'Ge hebt mooie bruine ogen.' 'Ge hebt mooie reebruine zaadvragende 
bambi-oogjes.' Dat Bambi een jongensnaam is was er dan nog eens een 
travestietenmop bij op de koop toe. 
 
Barbazu Christophe De Maeyer, schachtenjaar 2014-2015 
Primaire bron, Combinatie (Anekdotaal, Fysiek), Gegeven Bij Castrum 
In de 2e editie van Dungeons & Dragons werden devils geen devils genoemd, en de 
bearded devil werd de Barbazu genoemd. Een toenmalige schacht (Windsor) stelde 
dan die naam voor toen Barbazu al commilito was. 
 
Bassie Peter Bastiaensen, Stichtend lid 
Secundaire Bron (Chaane), Corruptie 
Gewoon een corruptie van de achternaam 
 
Bender Thomas Van Born, schachtenjaar 2006-2007 
Secundaire Bron (Kongo), Fysiek 
Thomas had een fysieke beperking waardoor hij wat robotachtig liep, waardoor hij 
Bender genoemd werd, naar de robot in futurama. 
 
Benniciline Benny De Maesschalk, schachtenjaar 2005-2006 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Mijn clubnaam is Bennicilline, ik had die al gekregen het jaar voordien bij mijn doop bij 
Eligia en kwam omdat ik dacht allergisch te zijn aan penicilline. Dat hadden ze dus op 
mijn voorhoofd geschreven, maar op het einde van de avond was de 'P' blijkbaar bijna 
uitgeveegd en leek ze op een 'B'. Vandaar Bennicilline. Dixit Benniciline 
 
Beton Paul jr. De Vree, Schachtenjaar 1991-1992 
Secundaire Bron (Moby), Fysiek 
Ik dacht dat dit kwam van z'n gestalte, klein en geblokt, maar 100% zeker ben ik niet. 
Dixit Moby 
 
 
 
 
 
 



Blauw Stefan Meert, Stichtend 
Secundaire Bron (Junior), Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Blauw ging in het praesidium komen maar was nog ongedoopt. Gelukkig was er een 
weekendje ardennen, samen met Sergei, Junior, ... Den eerste avond werd er een 
cocktail gemaakt van de drank die iedereen bijhad voor de ongedoopte. De 
ingrediënten daarvan waren Kenya Cane, Batida de Coco, Blue Curacao, Magnum 
Maredsous en fruitsap. Uiteraard moest Blauw toen een serieuze gulp drinken die hem 
heel slecht bekomen is. Hij heeft dan heel het huisje rond gekotst met blauwe kots. 
Vandaar ook, Blauw. Dixit Junior 
 
Bloempje Pieter Vandenborne, Schachtenjaar 2011-2012 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Op een Brabo-ontgroening moesten 2 schachten een verhaaltje maken. Binnen dat 
verhaaltje speelden ze de zon die een plant verleidt. Daarom dat de zon de vader en de 
plant de moeder werd van Kornifalig. De toen aanwezige Minnie en Bambi noemden 
hem terstond Bloempje en sleurden hem mee naar Castrum. 
 
Bob  Michael Van Craen 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Michael (wereldse naam Bob) heeft om de cirkel rond te maken dan maar Bob zijn 
clubnaam gegeven. 
 
Bolleke  Emma Van Malderen, Schachtenjaar 2016-2017 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Naam die ze kreeg van haar vader, maar ook en vooral van haar grootvader. 
 
Böm Hans Bombeke, Schachtenjaar 2003-2004 
Primaire Bron, Corruptie, Gegeven Bij Castrum 
Hans Bombeke -> Boem -> Bom-> Böm -> Herr Böm 
 
Boskeun Nick Mersie, Schachtenjaar 2002-2003 
Secundaire Bron (Kongo), Anekdotaal 
Boskeun is gewoon een grote fan van het zo genoemde bier. Interessant genoeg is 
Boskeun (konijn van het bos) ook gewoon de bijnaam van 1 van de brouwers van dat 
bier. 
 
 
 
 



Braille(s) Brice Visterin, Schachtenjaar 2016-2017 
Primaire Bron, Combinatie (Anekdotaal, Corruptie), Gegeven Bij Castrum 
Brice heeft als ontgroeningsopdracht (als persoon met een visuele beperking) 
braillepartituren leren lezen. De naam Braille lag voor de hand. Brice ging akkoord, op 
voorwaarde dat het Brailles werd, omdat zijn voornaam ook kan uitgesproken worden 
als brICE ip Bries, wat Brailles niet alleen anekdotisch maakt, maar tegelijk ook een 
corruptie. Er is ook een link met het Afrikaanse Braai, voor BBQ. 
 
Brambeer Bart Vangramberen, Schachtenjaar 2017-2018 
Primaire Bron, Corruptie, Gegeven Bij Castrum 
Contractie van volledige naam 
 
Bruno C. Van Brabant Herman Segers, Stichtend 
Secundaire Bronnen (Chaane en Junior), Combinatie (Zelf-gekozen, Anekdotaal) 
Bruno C. Van Brabant was zijn schrijversnaam. Hij heeft een hoop niet gepubliceerde 
dingen geschreven en was indertijd ook secretaris van Mota, waar junior en T.D. ook 
bestuur waren. De Van Brabant was omwille van zijn affiniteit met oud-Brabant (waar 
ook Antwerpen en een deel van Nederland toe behoort.) Vandaar ook de Brabantse 
leeuw op het Castrum schild. Dixit Chaane en Junior 
 
Buddy  Peter Moelants, Schachtenjaar 2007-2008 
Secundaire Bron (Pelle), Fysiek 
Dat had te maken met zijn uiterlijk. Zijn bril met dik montuur deed hem enorm hard lijken 
om Buddy Holly. Dixit Pelle 
 
Buurman Aart Dekkers, Schachtenjaar 2006-2007 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Mijn doopnaam is Buurman. Dit omdat ik in het leven buiten Castrum de buurman ben, 
van Mil (Wim Malfait). Wij kwamen altijd met ons tweeën naar een cantus en zijn ook 
samen gedoopt. Hij was al gekend als de buurman binnen castrum voor zijn doop. Dixit 
Buurman. 
 
 
 
 
 



 
 
Chaane Christian Taeymans, Stichtend 
Primaire Bron, Corruptie 
Scoutsclubnaam, welp of jongverkenner, verschillende christiaans en christophen, dus 
1 christiaan, 1 christoph, 1 chaane, 1 chris,... Chaane koos dan voor chaane. Een paar 
jaar in het studentenleven kwam er een scoutslid van toendertijd bij hem in het 
studentenleven en daarmee was de (toen weer even als Christiaan bekende) Chaane 
terug bekend als Chaane. 
 
Chucky Bart Lauwers, Schachtenjaar 2004-2005 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Het eerste jaar dat ik op kot zat, had ik inderdaad een poster ophangen van Child’s play 
(de horrorfilm) waar de beruchte ‘Chucky’ op staat. Daarnaast was ik (destijds) ook nog 
een fan van de ‘Thunderdome’ muziek, waarop ook op 1 van de cd’s het fraaie gezicht 
van Chucky stond. Ik zette mijn eerste stappen in het studentenleven met de 
kotgenoten die allen behoorden tot ‘de bende’ en ook allen een bijnaam hadden voor 
elkaar. Zo had je de ‘Popeye’, de ‘Kwak’, den ‘Boemel’, de ‘Lemmi’ en Bella. De poster, 
de cd en het feit dat ik voor, tijdens en vooral na het feesten wel eens ‘stoute’ toeren 
kon uithalen, zorgden er uiteindelijk voor dat ik als ‘Chucky’ verder ben gegaan door het 
studentenleven. Dixit Bart 
 
Congé Philippe Rongé, Stichtend 
Secundaire Bron (Vork), Anekdotaal 
Die heeft hij van de pedagoog in de hogeschool gekregen.Hij was meer niet in de les 
dan wel, omdat hij Castrum en Norma mee aan het oprichten was, dus Rongé => 
Congé. Dixit Vork 
 
 



 
Decibel Geert Brouwers, Schachtenjaar 2009-2010 
Secundaire Bron (Pelle), Anekdote 
Decibel had de neiging om altijd zeer luid en gedragen (en met een beetje vertraging) te 
zingen. Dixit Pelle 
 
Die Lore Inge Mendes 
Primaire Bron , Anekdotaal 
Toen Herr W. en ik samen met Elvis op een fuif waren, gingen Herr W en ik even weg. 
Elvis kwam ons zoeken en zong ‘Die Lore’ toen hij ons ‘betrapte’ zodat wij wisten dan 
hij er aankwam. Hij heeft die naam dus eigenlijk bedacht. Dixit Die Lore 
 
Die Rietjie Margareta Venken 
Primaire Bron, Corruptie 
Haar gebruikelijke roepnaam is Rietje (via Marghareta) - de zijsprong naar Die Rietjie is 
niet ver te zoeken. 
 
Dim Sum Johan Klaps, Schachtenjaar 1998-1999 
Primaire Bron, Anekdote, Gegeven Bij Castrum 
In een ver verleden was ik quaestor bij Castrum. Net toen was ik 3 weken op rondreis in 
Thailand, waar ik voortdurend een internetcafé moest zoeken omdat de rest van het 
praesidium geen flauw benul had van rekeningbeheer. Na de zoveelste mail heb ik ze 
laten weten: laat me gerust, ik ga nu mijn dim sum opeten. Vandaar dus… Dixit Dim 
Sum. 
 
Ditch Diederik Van Alsenoy 
Secundaire Bron (Kongo), Corruptie 
Clubnaam bij Brabo samentrekking van Diederik -> Didde -> Ditch 
 



Draecske Milena De Paepe, Schachtenjaar 2017-2018 
Primaire Bron, Zelf-Gekozen, Gegeven Bij Castrum 
Draakje was haar eigen voorstel, Sintel vond dat te "disney" en stelde Draecske(n) 
voor. 
 
 

 
 
Elvis van Limburg Strohrum Tanguy de Schaetzen, Schachtenjaar 1996-1997 
Primaire Bron, Combinatie (Zelf-gekozen, Corruptie, Fysiek en Anekdotaal) 
In zijn eerste week van het studentenleven in Turnhout was Elvis een bezeten 
Rock&Roll danser met een vetkuif, en werd hij dus vernoemd naar de king of rock n roll, 
Elvis. Toen hij na zijn studies voor StudentikooS ging werken bestond zijn job er onder 
andere uit een vinger aan de pols te houden in het studentenleven, waarvoor hij 4 
cantussen per week in heel Vlaanderen. Dan waren er uiteraard Elvissen in Antwerpen, 
Gent, Limburg,…Dus besloot Elvis dat een achternaam waarschijnlijk wel nuttig was. In 
zijn zoektocht naar een familienaam kwam hij als Limburger zijnde uit bij een bestaande 
familienaam van iemand waar hij ooit mee op reis was geweest: Tanguy de Limburg 
Stirum. Om geen proces aan zijn been te krijgen (en het grappiger te maken) heeft hij 
dan die familienaam vervlaamst (van ipv de) en verbasterd (Strohrum ipv Stirum.) 
 
 
 
 



 
 
Franky Gert Verelst 
Secundaire Bron, Anekdote 
Franky komt van Franky Verelst de wielrenner ivm zelfde achternaam. Dixit Bambi 
 
Friar Tuck Philippe Anné, Schachtenjaar 2019-2020 
Primaire Bron, Anekdote, Gegeven Bij Castrum 
Had al clubnaam van een andere club (Flappie), maar dat was een corruptie. Vertelde 
zijn peter net voor hij aan deze opdracht begon dat hij liever een naam op anekdotische 
basis had. Omdat dit soort opdracht een enorm monnikenwerk is kreeg hij dan maar de 
bijnaam Friar Tuck. Vandaar ook de geïllumineerde openingsletters voor elk hoofdstuk 
en de slakken die verslagen worden door dappere ridders eerder in dit werk. 
 
Frodo Stefan Meyntjens, Schachtenjaar 1991-1992 
Secundaire Bron (Bruno C. Van Brabant), Zelf-gekozen 
Deze schacht - die, jaren voor we overspoeld zouden worden met LOTR-films, de 
clubnaam Frodo kiest. Dixit Bruno C. Van Brabant 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FTA (Filip Tom Andy) Filip Eeckelaert 2002-2003 
Primaire Bron, Anekdote 
Ergens begin jaren 2000 was ik cantor bij Eligia. In die hoedanigheid was ik een trouwe 
bezoeker van cantussen van de verschillende Antwerpse clubs. Op een gegeven 
moment ben ik bezoeker op een cantus in de Aalmoezenier. Ik denk dat het een cantus 
van Aymie was, maar zeker ben ik daar niet meer van. Tussen 2 liedjes in was ik wat 
aan het praten met anderen die in de buurt zaten. De senior wilde mij het volgende lied 
laten inzetten en zei: "het volgende lied wordt ingezet door Tom". Ik had totaal niet door 
dat de senior mij hiermee bedoelde, dus ik reageerde niet en zette het gesprek verder. 
Om de ene of andere reden moet de senior doorgehad hebben dat hij een verkeerde 
naam gebruikte en hij herpakte zich. Hij lied het lied inzetten door "Andy". Nog steeds 
bedoelde hij mij hiermee. Ik had dit nog altijd niet door tot een van mijn buren mij 
influisterde dat ik het lied moest inzetten. Ik ben dan recht gestaan en heb mij bij de 
senior verontschuldigd door te zeggen "sorry senior, mijn naam is Filip en had niet door 
dat u tegen mij bezig was". Daarop antwoordde de senior "Filip, Tom, Andy, whatever 
zet het lied nu maar in". Op de cantus waren (praesidium)leden van Castrum aanwezig, 
die ik al kende hoewel ik nog niet bij castrum aangesloten was. Deze hebben mij de rest 
van die cantus blijven aanspreken met "Filip Tom Andy" .... en dat is blijven hangen. Nu 
was "Filip Tom Andy" natuurlijk wat lang om altijd te zeggen en werd het bijgevolg 
afgekort tot FTA.  
 

 
 
Gniffeltje Anne Poelmans, Schachtenjaar 2004-2005 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Volgens mij was het Smoel die daar eerst mee begonnen is bij Brabo/Castrum. Het was 
een verwijzing naar mijn gegniffel als ik lach. Dixit Gniffeltje 
 

https://www.pinterest.com/pin/493003490448190497/


 

 
 
Hämsterlein Inge Brouwers, Schachtenjaar 2007-2008 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Komt van het liedje hanselein dat ik in mijn schachten jaar bij het khvh zo vaak heb 
moeten horen dat ik het beu werd. Op een bepaalde dag zocht men een clubnaam voor 
me. Ik heb bolle wangen zoals een hamster klonk het en toen men weer hanselein zong 
s avonds werd het algauw hämsterlein. Dixit Hämsterlein 
 
Henk Michaël Nuyts, Schachtenjaar 2011-2012 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Het verhaal achter mijn clubnaam is dat ik tijdens mijn verkoop bij vulcanis verkleed was 
met een medeschacht als cowboy. Hij heeft de bijnaam Lucky Luke gekregen, want hij 
had donker haar. Ik kreeg de clubnaam Cowboy Henk omdat ik blond was.. Dixit Henk 
 
Herman TD Herman Van Deuren, Stichtend 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Die naam komt van Tennisclub Ter Dennen (TD) die hij uitbaatte, de link met het 
studentenleven kwam vanuit Mota, wiens studentencafé werd overgenomen door Mike. 
De junior praeses (Mike) kwam goed overeen met TD, dus konden ze bij Ter Dennen 
binnen. 
 
Herr Fertig Dave Suetens, Schachtenjaar 2014-2015 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Een vijftal jaar geleden, in Wenen, sprak Manfred Fertig niet goed uit. Herr Fertig 
maakte dan Manfred wijs dat dat voor dikke tetten stond. Sindsdien geeft Herr Fertig 
zijn clubnaam. 
 
 
 



 
Herr W Akim Willems, Schachtenjaar 1998-1999 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Ik kreeg die clubnaam niet bij Castrum, maar bij studentenclub Sepulcrum 
(lerarenopleiding in Turnhout), die clubnaam kwam er omwille van mijn (toenmalige) 
afkeer van het Duits, met de W (eigenlijk doppel fau ipv Wee, zoals in het Duits) van 
Willems. Dixit Herr W 
 

 
 
James Giovanni Van Geel, Schachtenjaar 1997-1998 
Primaire Bron, Fysiek 
Komt van James Dean, omdat ik in een motoclub zat en boots en zwarte leren vest 
droeg. Maar weinig mensen bij Castrum kennen die origine. Dixit James 
 
Jezus Reinout Minnaert, Schachtenjaar 2019-2020 
Primaire Bron, Fysiek 
Ik werd niet van in mijn eerste jaar Jezus genoemd, ondanks dat ik al vanaf mijn eerste 
jaar gedoopt was bij de VEK. Ze hadden tegen 't einde van 't eerste jaar wel zoiets van 
"dieje mens moet ook nen bijnaam hebben", maar er was nog niet echt iets uitgekomen. 
Nu, midden in mijn 2de jaar ('t moet maart geweest zijn ofzo) hing er plots ne pro-senior 
van 2007-2008 aan den toog in de Yucca (het café van de VEK, toen de enige fakbar 
van Gent), en die zei "eigenlijk trekt die mens zot hard op Jezus".  
 
Nu, de week nadien was 't verkleedcantus. Ik woon tegen Aalst dus ik naar ne 
Carnavalswinkel om een Jezuskostuum. Een Jezuskostuum an sich hadden ze niet 
maar wel da van nen arabier (lang wit kleed, 'k heb het ook aangehad me de 
Krambamboeliecantus). Dan naar de kringwinkel, waar ik een gordijnkoord heb gekocht 
om rond mijn middel te binden, en dan heb ik aan 't Esplanadeplein in Aalst nog wa 
takskes bijeen gezocht om met behulp van een andere koord een kruis van te maken. 



Allemaal uiteraard op de dag van de cantus zelf, want zo ben ik wel. Nu, 's avonds da 
aangedaan, maar er bestaat ook een cantusstraf die de Jezus heet.  
't Hoeft niet te verbazen dat ik die kreeg, natuurlijk. En van die ad pistum is een foto 
getrokken die nogal viral is gegaan, ook vooral omdat het de foto was met de meeste 
likes op de toen net opgerichte pagina "brakkers van UGent". 't Is die foto waar ik naar 
op zoek was. Die gebeurtenis is nogal blijven hangen en dus vanaf dan noemde 
iedereen mij Jezus. Dixit Jezus 
 
Jo Jolanda Maes, Schachtenjaar 2000-2001 
Secundaire Bron (FTA), Corruptie 
Jolanda was te lang, dus maakten ze er maar Jo van. Dixit FTA 
 
Joxer Kenneth Moons, Schachtenjaar 2006-2007 
Secundaire Bron (Shady), Anekdotaal 
In zijn doopweek bij Eligia moest hij zich verkleden in Joxer, personage uit Xena. Dat 
was zo schitterend verkleed dat die naam is blijven plakken. Dixit Shady 
 
Jungle Jill Jill Soels 
Secundaire Bron (Pelle), Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Puur gegeven op 't gevoel: een wilde vurige madam. Dixit Pelle 
 
Junior Herman Jr. verschooten, Stichtend 
Primaire Bron, Corruptie 
Er bestonden al twee Hermannen: Herman junior werd Junior, (Juniors vader was ook 
een Herman.) 
 
Juust Joeri Van Cauteren, Schachtenjaar 2010-2011 
Secundaire Bron (Smurf), Anekdotaal 
Smurf was zijn peter bij het KVHV. Juust studeerde rechten, dus noemde Smurf hem 
naar zijn studie: Ju(u)stitie!  
 
 
 



 
 
Kabouter Danny Vanhoutte, Schachtenjaar 2005-2006 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Tijdens de doop van Eligia moest hij (als de kleinste van de groep) zich verkleden als 
Ierse kabouter, dat heeft hij dan ook ten verve uitgevoerd, met groene jas en hoge hoed, 
en daarvan heeft hij dan zelfs een afbeelding van op zijn doopjas gezet. 
 
Kayak Egwin Van Den Heuvel, Schachtenjaar 1991-1992 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Wel mijn doopnaam was Kayak, dat komt omdat ik in mijn jeugd waarschijnlijk meer 
gekayakt heb dan iets anders. Mijn leven was pretty much dat en studeren Er zit dus 
eigenlijk een heel saai verhaal achter en geen verbastering of zo. En het is inderdaad een 
naam die uniek bij Castrum bleef. In de andere studentenverenigingen waar ik actief was, 
was ik praeses en spraken ze me aldus aan. Dixit Kayak 
 
Kip Geert De Donder, Stichtend 
Secundaire Bron (Moby), Anekdotaal 
Geert De Donder, ik meen me te herinneren dat hij nogal vaak praatte tijdens de cantus 
dus vermoedelijk komt kip daarvan. Dixit Moby 
 
Klak Kevin Herremans, Schachtenjaar 1998-1999 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Ik ben klak, deze clubnaam is bij castrum gegeven omdat ik tijdens mijn 4e jaar bij 
castrum erin geslaagd ben om in 3 cantussen tijd, 3 keer mijn klak kwijt te spelen. Dixit 
Klak 
 
Kleine Koen De Haes, Schachtenjaar 1996-1997 
Secundaire Bron (Pelle), Fysiek 
Niet de grootste van de commilitonen. De running joke is dat hij nog eens gevraagd 
heeft om recht te staan wanneer hij al rechtstaat om iets te zeggen. Dixit Pelle 



Kleine Benji Joeri Anckaer, Schachtenjaar 2019-2020 
Primaire Bron, Fysiek 
in mijn schachtenjaar bij Brabo werd ik zo genoemd omdat ik op de jongere versie van 
een ouwezak "Benji" leek. Dixit Kleine Benji 
 
Knabbel Lut Lenie, Schachtenjaar 2016-2017 
Primaire Bron, Zelf-Gekozen, Gegeven Bij Castrum 
In 2013 werd Knabbel voor het eerst gevraagd om samen met haar partner Babbel te 
koken, ze noemden zichzelf Knabbel en Babbel en gezien Babbel meer praatte werd zij 
Knabbel. 
 
Knorrie Els America, Schachtenjaar 2002-2003 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Mijn bijnaam is er gekomen omdat ik heel graag lach en bij het lachen wel al eens een 
knor produceer. Ik zat in de schachten bak met Evy Tinel (tinkerbel) en zij had denk ik 
als opdracht om voor iedereen een bijnaam te kiezen. Dixit Knorrie 
 
Koekie Koen Van Der Donck, Schachtenjaar 2002-2003 
Primaire Bron, Corruptie 
Ik heb sinds de kleuterklas de bijnaam Koekie, ben zelf niet verder geraakt dan schacht 
bij Castrum wegens verhuis naar buitenland. Zit volgens mij geen extra anekdote aan, 
voor zover ik mij kan herinneren. Dixit Koekie 
 
Kongo Luk Malfait, Schachtendag* 1995 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Kongo had ooit gebowld in Belgisch Zaire, en was dan in Leuven gaan bowlen, vertelde 
dat verhaal, en werd door 1 van de mensen daar die zijn naam niet kenden 
aangeroepen als Kongo 
Kongo is op één avond gedoopt, ontgroend en cantor geworden. Zijn 
ontgroeningsopdracht was dan ook “word cantor komend academiejaar.” 
 
Krin Karin Troost, Schachtenjaar 2002-2003 
Secundaire Bron (Bambi), Corruptie 
Gewoon een afkorting. 
 
Kwatta Joost Malfait, Schachtenjaar 1997-1998 
Secundaire Bron (Kongo), Anekdote, Gegeven Bij Castrum 
Heeft op cantus ooit de volgende legendarische uitspraak gedaan: 'Staat er Kwatta op 
mijn voorhoofd soms?' En sinds dan wel. Dixit Kongo 



 
 

 
 
l’Ours Kristel De Beer, Schachtenjaar 1991 
Primaire Bron, Corruptie 
Frans voor (in haar eigen woorden) lief schattig beertje. Het is een clubnaam die nog 
altijd in gebruik is, maar ze weet niet meer of die oorspronkelijk Castrumiaans was. 
 
Ludo Koen Vrijsen, Schachtenjaar 2005-2006 
Secundaire Bron (Bambi), Anekdote 
Er waren teveel Koenen bij Brabo (zelfde verhaal als Manfred). Dixit Bambi 
 

 
 
Maarten Martien Van Den Heuvel, Schachtenjaar 2008-2009 
Secundaire Bron (Bambi), Corruptie 
Corruptie van de voornaam.  
 
Maes Christophe Maes, Schachtenjaar 2016-2017 
Primaire Bron, Corruptie 
Gewoon de achternaam 
 



 
 
Manfred Pieter Sneyers, Schachtenjaar 2011-2012 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Op WINAK openingscaféavond (30/09/2009) waren er teveel Pieters, 1 van die Pieters 
(Belmans) probeerde dan Manfred een bijnaam te geven. Hij probeerde eerst Joske, 
maar dat werkte niet, hij probeerde dan Manfred. Manfred stribbelde nog 2 weken tegen 
maar aanvaardde de naam daarna. 
 
Markske Stijn Claessens, Schachtenjaar 2010-2011 
Secundaire Bron (Pelle), Fysiek 
Gebaseerd op zijn uiterlijk, naar Markske van De Kampioenen (tv-reeks op 1.) Dixit 
Pelle 
 
Matrose Wim Mersie, Schachtenjaar 1998-1999 
Primaire Bron, Anekdotaal 
De oorsprong is mijn lijflied "Ein kleiner Matrose" in 3 toonhoogtes, deze clubnaam had 
ik reeds tijdens mijn Aymie studentencarrière 1979-1983. Dixit Matrose 
 
Mazikeen Rekha Van Heirzeele, Schachtenjaar 2019-2020 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Bloempje had deze clubnaam aangeraden, gebaseerd op het character uit de Lucifer 
serie. Ondertussen had Friar Tuck de clubnaam al in de annalen opgenomen en was 
het dus duidelijk te laat om nog te veranderen. 
 
McMurdock Benny Vos, Schachtenjaar 2014-2015 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
De naam is begonnen als Murdock omdat ik mechanieker was als beroep en mensen 
het gevoel hadden dat ik een hoek zou missen. (Verwijzing naar Murdock van the 
a-team). Als ontgroening heb ik een cantus, volledig in schots thema georganiseerd en 
is mijn naam verbasterd naar McMurdock. Dixit McMurdock 
 
Michael Bob De Maeier 
Secundaire Bron (Pelle), Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
In 01-02 was er een castrumiaan met clubnaam Bob die de als wereldse naam Michael 
droeg. Dit was een mooie cirkel. 
 
 
 



 
 
Mil Wim Malfait, Schachtenjaar 2006-2007 
Primaire Bron, Secundaire Bron (Pelle) voor het andere verhaal, Anekdotaal 
Mil zat in de klas en probeerde zich te concentreren, er werden namen afgeroepen en 
hij draaide zich om op Mil, en dat is blijven plakken.  
Een ander verhaal dat de ronde doet: "Ik heb een ander verhaal gehoord over het feit 
dat hij zo vaak vloekte (miljaar), maar zich dan inhield (mil). Maar dat kan verzonnen 
zijn." dixit Pelle 
 
Minnie Kevin Kaers, Schachtenjaar 2010-2011 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Minnie is bedoelt om te rijmen (want de zedenmeester wou dat) op Mankey, een collega 
schacht van Minnie. Op een café avond waren ze met 2 schachten die op de knieën 
moesten gaan, maar zijn collega-schacht kon niet knielen door iets aan zijn knie. Op 
zijn knie leek Minnie uiteraard kleiner, dus gaven ze de 2 de bijnamen Mankey en Mini. 
Wat grappig is, want iedereen die Minnie al gezien heeft weet dat hij best groot is. Dus 
hebben ze de schrijfwijze maar aangepast naar Minnie. 
 
Moby Filip Varewyck, Stichtend 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Mijn clubnaam bij Castrum was Moby, Waar deze vandaan kwam, laat zeggen dat deze 
verwees naar de boektitel "Moby Dick" en waarschijnlijk toch iets (of veel) te maken had 
met mijn iets zwaarder-dan-gemiddeld postuur. Deze clubnaam had ik reeds eerder 
gekregen bij studentenclub Mota van mijn toenmalige doopmeester Herman 
verschooten jr, ook wel bekend (berucht?) bij Castrum. Omdat de harde kern van Mota 
ook actief was binnen Castrum, heb ik logischerwijs deze clubnaam meegenomen naar 
Castrum. Dixit Moby 
 
Mostie Peter Mostmans, Stichtend 
Secundaire Bron (Moby), Corruptie 
Ik dacht dat het Mostie was maar niet zeker, geen idee wat de juiste oorsprong is, 
mogelijk gewoon een verzinsel gebaseerd op z'n achternaam. Dixit Moby 
 
Musje Naomi Riemis, Schachtenjaar 2013-2014 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Op haar verkoopscantus zong Musje La vie en Rose van Edith Piaf; Piaf betekent mus. 
Vandaar, musje klonk gewoon leuker. 
 



 
 
Muzikantje Anke Mersie 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Ik ben de dochter van Matrose, petekind van Kongo. Ik heb deze bijnaam gekregen in 
Castrum. Op de 40-uren cantus om het wereldrecord cantussen te verbreken ben ik 
langs geweest om mijn vader Matrose en de andere leden aan te moedigen. Ik heb toen 
op 11-jarige leeftijd het liedje "Ik ben een muzikantje en ik kom uit Zwitserland" 
gezongen met ongeveer 20 tot 30 verschillende instrumenten. Voor vele oudleden ben 
ik hierdoor gekend. Dixit Muzikantje 
 

 
 
Nellina Nele Rombouts, Schachtenjaar 2007-2008 
Primaire Bron, Corruptie 
Na mijn middelbaar ben ik een jaar in Italië op uitwisseling geweest. Daar konden ze 
mijn naam niet uitspreken. De doffe "e"-klank op het einde van mijn naam kennen zij 
niet. Mijn naam werd constant verbasterd: "Niela, Neeloe, Neelee" tot iemand het op 
een gegeven moment beu was en zei: “ik noem u Nelli.” En kort later beginnen ze me 
Nele-ke of Nellina te noemen. Aangekomen in Antwerpen enkele maanden na mijn 
avontuur zei mijn schachtentemster van Socio dat ik niet Nele mocht genoemd worden 
omdat zij al Nele heette. Geen probleem, ik ben het al gewend Nellina genoemd te 
worden. En zo geschiedde. En mezelf op mijn eerste castrum cantus als Nele aka 
Nellina voorgesteld te hebben. Geschiedde het weer... 
 
Neus Patrik Wegner, Stichtend 
Primaire Bron (Neus), Fysiek 
Neus heeft een nogal uitgesproken, wel, neus. 
 
 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fb5%2F18%2Fa2%2Fb518a2a1725a379ece8de66ed6783f7d.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F472948398362958362%2F&tbnid=zlvx9_UQttt9ZM&vet=12ahUKEwja_In90MPqAhUMIMUKHdgsCt0QMygAegUIARCnAQ..i&docid=yEdKKRqk1ptPUM&w=232&h=255&itg=1&q=n%20illuminated&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwja_In90MPqAhUMIMUKHdgsCt0QMygAegUIARCnAQ


Neuzin Christel Franken, Schachtenjaar 1991 
Secundaire Bron (Neus), Anekdotaal 
Ex-vrouw van Neus. 
 

 
 
 
Deze letter heeft nog geen clubnamen. U kan helpen door iemand een clubnaam 
beginnend met een O te geven. 
 
 

 
 
P’ke Petra Praet, Schachtenjaar 2006-2007 
Secundaire Bron (Pelle), Combinatie (Corruptie, Fysiek) 
Gewoon een afkorting voor Petra. Ze was niet zo groot en was wat schattig.  
 
Pasha Tarik Kekeç, Schachtenjaar 2004-2005 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Pasha ging met zijn partner naar Istanbul. Daar genoot hij zo hard van de waterpijp dat 
hij later een waterpijp meenam naar de zomercantus. Ook daar genoot hij van de 
waterpijp, zo hard dat hij ernaar vernoemd werd. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages.fineartamerica.com%2Fimages-medium-large-5%2Filluminated-o-cari-buziak.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffineartamerica.com%2Ffeatured%2Filluminated-o-cari-buziak.html&tbnid=jvknH2ZQK6flEM&vet=12ahUKEwiC14W40sPqAhWSPOwKHWBIDAcQMygDegUIARCyAQ..i&docid=Lis29mzIpLDRpM&w=648&h=900&q=illuminated%20o&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwiC14W40sPqAhWSPOwKHWBIDAcQMygDegUIARCyAQ
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Pelle Jan Pellegrims, Schachtenjaar 2006-2007 
Primaire Bron, Corruptie 
Als sinds zijn derde kleuterklas heeft Pelle, net zoals al zijn neven, nonkels en vader de 
naam Pelle. 7 jaar nadat hij begon te studeren echter, dankzij facebook, leerden 
mensen eindelijk dat zijn naam ook Jan was. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij 
jarenlang niet reageerde op de naam Jan. 
 
Pidpa Arnout D’Hanis, Schachtenjaar 2010-2011 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Opgegeven als potentiële schacht bij castrum, ziek bij verkoopscantus, van 
kraantjeswater van pidpa, had verkoopkans gemist. Is dan op galacantus gedoopt 
geweest, wat later een traditie geworden is. https://m.nieuwsblad.be/cnt/c233h2l1  
Een nuance: "Daarvoor werd er ook al gedoopt op de galacantus hoor" Dixit Pelle 
 
Pijl Hilde Kestelyn, Schachtenjaar 1991 
Secundaire Bron (Chaane en Junior), Anekdotaal 
Had bij MOTA geen clubnaam, dus hebben ze haar gewoon een clubnaam gegeven om 
een clubnaam te geven. 
 
Polo Paul-Henri Cuvelier, Schachtenjaar 2005-2006 
Primaire Bron, Corruptie 
Mijn clubnaam ‘Polo’ is inderdaad een verbastering van mijn volledige naam Paul-Henri. 
En ik had die al gekregen in mijn eerdere club waar ik praeses van was: Moeder 
Ronsische. Dixit Polo 
 
Pom Myrthe Bombeke, Schachtenjaar 2018-2019 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Eerdere clubnamen waren 'pinklady', Beumpje,... door de roze kleur van haar haar, 
maar die werden afgekeurd. Pom werd dan door haar peter (Kongo) voorgesteld omdat 
pom zijn favoriete tekenaar is en dit de vorige clubnamen met elkaar verbindt. De naam 
zelf heeft een diepere betekenis, omtrent haar vader en haar connectie met hem. 
 
 
 
 



Poohbeer Gregory Van de Vloet, Schachtenjaar 2012-2013 
Primaire Bron, Secundaire Bron (Pelle), Anekdotaal 
Poohbeer had de naam al van ervoor. Hij weet zelf niet meer waar de naam vandaan 
kwam. Maar Pelle herinnert zich nog dat het de troetelnaam was van zijn toenmalig lief.  
 
Poppel Bart Olislager, Schachtenjaar 2012-2013 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Poppel komt uit Poppel, bij Brabo is er ook een liedje over de Poppel koeien op de wei 
dat Poppel tot heden toe mag aanhoren op hun cantussen.  
 
Poutrel Nathan Carpentier, Schachtenjaar 2016-2017 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Mijn clubnaam is Poutrel, en die is inderdaad bij castrum zelf gegeven geweest, 
aangezien ik daarvoor geen clubnaam had. Deze clubnaam is mij gegeven tijdens een 
cantus door de pelle en dit was tevens mijn verjaardag. Het verhaal hierachter is echter 
net iets minder spectaculair . De voortafel gaf het commando dat iedereen een lied 
moest inzetten tot aan de eerste poutrel van de cantuszaal en rarara, wie zat daar... Ik 
inderdaad. Vervolgens heeft Pelle mij een hele oorkonde geschreven en mij deze 
clubnaam officieel geschonken op deze cantus. Dixit Poutrel 
 
Python Evert De Rijcker 
Primaire Bron, Combinatie (Anekdotaal, Fysiek), Gegeven Bij Castrum 
Python heb ik bij Castrum gekregen na mijn doop toen ik in het praesidium kwam. Het 
lange smalle dier symboliseert enerzijds mijn toen fysieke verschijning en was tevens 
mijn scoutstotem. Daarom heb ik deze gekregen. Dixit Python 
 

 
 
Q Quentin Van der Brempt, Schachtenjaar 2011-2012 
Primaire Bron, Corruptie 
Quentin (op zijn Frans) is voor sommige mensen blijkbaar moeilijk uitspreekbaar. 



 
 
 
Rainman Stijn Dierckx, Schachtenjaar 2012-2013 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Tijdens een cantus probeerde de cantor de liedjes te kiezen met mathematische in 
jokes. Uiteraard kon befkonijn (What happens in München, stays in München,) ehm, 
Rainman deze grapjes onmiddellijk identificeren, wat hem de naam Rainman opleverde. 
Een nuance dook ook op met de volgende bewoording: “De cantor van dienst stopte 
graag thema's en links in de liederenlijst. Rainman, wiskundige, zocht het altijd veel te 
ver.“ Dixit Pelle 
 
Rapunzel Kirsten Proost, Schachtenjaar 2012-2013 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Mijn clubnaam bij Castrum is Rapunzel. Deze clubnaam komt eigenlijk van een kleine 
anekdote. Toen ik jobstudent was aan een kassa bij een supermarkt, kwam er op een 
bepaald moment een klein jong meisje achter mij langs en die zei tegen haar mama: " 
kijk mama, Rapunzel bestaat echt!" En ik vond dat toen zo mooi om te horen...Mijn haar 
is ook gewoon heel lang. Dixit Rapunzel 
 
Roeland Jelle Smedts, Schachtenjaar 2013-2014 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Pelle hoorde Roeland zingen en zei 'Ik wist dat je goed kon zingen maar niet dat uw 
stem zo'n klok was.’ Vandaar Klokke Roeland. 
 
Rum Karel Crombecq, Schachtenjaar 2009-2010 
Secundaire Bron (Pelle), Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Karel is een aantal jaar zonder clubnaam geweest. Toen hij cantor was haalde hij 
geregeld 'de versie van Rum' (de groep) aan, waarna hij begon te zingen. Zijn 
clubnaam is dan Rum geworden. 
 



 

 
 
 
Sailor Steven Van den Hout, Schachtenjaar 2005-2006 
Secundaire Bron (Shady) , Anekdotaal 
Ik vermoed dat het iets met het liedje drunken sailor te maken heeft, maar helemaal 
zeker ben ik niet. Hij had zijn clubnaam al bij Brabo voor hij bij Castrum kwam.  
Dixit Shady. 
 
Sarie Olivier Slachmuylders, Schachtenjaar 1991-1992 
?? , ?? 
404 Betekenis niet gevonden 
(Iets te maken met Sarie Marais?) 
 
Scherf Douwe Vanneste, Schachtenjaar 2017-2018 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
2 cantussen als schacht op rij heeft Scherf veel laten vallen, met als belangrijkste 
wapenfeit het laten vallen van een fles Strohrum op de Krambambouli cantus (en hij at 
ook alle hapjes op een cantus, wat hem uiteraard super populair maakte.) 
 
Schnitzeltje Heidi Hoberger, Schachtenjaar 2002-2003 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Eigenlijk maakte Schnitzeltje haar ontgroeningsopdracht bij Castrum niet af. Schnitzeltje 
werd af en toe door een enkeling gebruikt, maar niet algemeen in het studentenleven. 
Eigenlijk was ze vergeten dat iemand bij castrum die kende. Tomπ gebruikte die wel 
eens. Maar de meerderheid zei Heidi! Dat is een bijnaam die ze kreeg van haar zus. De 
link is haar grootmoeder, die van Oostenrijk, Wenen, is. 
 
 



Schuiver Jochen Drijkoningen, Schachtenjaar 2006-2007 
Primaire Bron, Combinatie (Zelf-Gekozen, Corruptie) 
Mijn clubnaam is inderdaad 'schuiver.' Ik heb die clubnaam reeds eerder opgelopen in 
het Leuvense studenten-milieu en deze is bij Castrum gewoon overgenomen. Of er een 
interessant verhaal achter zit? Vrij saai eigenlijk. Mijn screen-handle op IRC en ICQ 
(eind jaren '90) is altijd 'slider' geweest. Toen ik ben verder gaan studeren is dit in de 
clubs overgenomen en verbasterd / vertaald naar 'schuiver'.  Dixit Schuiver 
 
Seabird Ilse Knockaert, Schachtenjaar 1998-1999 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Mijn naam was seabird... Die komt voort uit mijn manier van schaterlachen.. ik kreeg die 
naam bij castrum. Dixit Seabird 
 
Seba Sebastiaan Verhoeven, Schachtenjaar 2012-2013 
Primaire Bron, Corruptie 
Samentrekking van de voornaam 
 
Seppe Sebastiaan Stevens, Schachtenjaar 2012-2013 
Primaire Bron, Corruptie 
Een corruptie van zijn voornaam die al meegaat vanuit zijn kindertijd. 
 
Shady Michael Tourné, Schachtenjaar 2005-2006 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Shady is een fan van Eminem, en ontleent zijn clubnaam van Slim Shady. 
 
Shampoo Bart Heyninck, Schachtenjaar 2017-2018 
Primaire Bron, Speciaal Geval 
Nu mijn clubnaam bij Castrum is niet helemaal duidelijk maar ik zal het effjes uitleggen. 
Ik zat reeds bij enkele verenigingen (in Gent) en had daar de clubnaam Shampoo, deze 
heb ik al schacht ook mee over genomen naar Castrum Op de ontgroeningscantus 
werd echter gezegd dat deze niet echt bij het beeld van Castrum past dus ik moest een 
andere clubnaam krijgen. Dit was nu bijna 2 jaar geleden maar jammer genoeg heb ik 
na mijn ontgroening een hele hoop gezondheidsproblemen gekregen waardoor 
cantussen niet echt een prioriteit was, ik ben bijgevolg sinds mijn ontgroening niet meer 
kunnen langskomen en heb dus ook geen nieuwe clubnaam. Dixit Shampoo 
 
 
 
 



Sintel Marylyn Mys, Schachtenjaar 2014-2015 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Sintel kreeg haar clubnaam van Pelle bij Castrum, omdat een sintel het laatste 
brandende kooltje is in een vuur en kan gebruikt worden om het terug aan te steken, en 
Pelle vond dat passen bij Sintels karakter. 
 
Skippy João Pedro dal Bosco, Schachtenjaar 2019-2020 
Primaire Bron, Corruptie 
Joao Pedro is moeilijk uitspreekbaar en werd dus JP, en van daar is Skippy een 
gemakkelijke sprong. 
 
Slimmy Andie Similon, Schachtenjaar 2009-2010 
Secundaire Bron (Rainman), Corruptie 
ik denk dat dat een verbastering is van Similon. Dixit Rainman 
 
Smoel Koen Van Huyneghem, Schachtenjaar 2005-2006 
Secundaire Bron (Kleine), Anekdotaal 
Smoel was gewoon heel goed in smoelen trekken. 
 
Smurf Nick Van den Bosch, Schachtenjaar 2006-2007 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Verkleed komen als smurf tijdens de doopweek. Random slogans roepen als "meer 
blauw op straat" "Ik geloof dat dat binnen Castrum eigenlijk begonnen is als 
'Smurfenhater. Dixit Smurf 
 
Stampertje Lissa Smeuninx, Schachtenjaar 2012-2013 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Tijdens het jaar dat Bambi onze senior was kwam Stampertje er bij. Ze had de neiging 
om met haar schoenen tegen de grond aan te tikken, bijna als een rusteloze tapdanser. 
Vandaar dat iemand de opmerking maakte dat ze Stampertje moest heten. 
 
Stanny Christophe Standaert, Schachtenjaar 2006-2007 
Secundaire Bron (Stanny), Corruptie 
Corruptie van zijn achternaam 
 
Stino Stijn Vuerstaek, Schachtenjaar 2000-2001 
Primaire Bron, Corruptie 
Er zijn geen speciale anekdotes aan Stino verbonden. Het is een naam die hij vermoed 
gekregen te hebben van zijn saxofoonleraar. 



 
Swa Black Magic Jean-François Lahaut, Schachtenjaar 2002-2003 
Secundaire Bron (Kongo), Combinatie (Corruptie, Anekdotaal) 
Dennis Black Magic is een porno-acteur uit die periode. En Swa ligt voor de hand 
komende van Jean-François. 
 
Sylvester Jürgen Bollansée, Schachtenjaar 2005-2006 
Secundaire Bron (Pelle), Anekdotaal 
Op de eerste familiedag van Castrum heeft hij samen met Inge de kindercantus geleid. 
(Dat was 1 van zijn 3 ontgroeningsopdrachten) Ik denk niet dat hij toen al een clubnaam 
had. Ze waren dan 'Tweety en Sylvester', maar ik weet niet vanwaar dat komt. Dixit 
Pelle 
 

 
 
Tatoe Barbra Roggeman 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Mijn clubnaam is Tatoe. Ik liet een tattoo(tje) zetten op mijn linkerenkel. 25 jaar geleden 
hadden nog niet veel mensen een tattoo en velen waren gechoqueerd... Het was een 
ander tijdperk. Dixit Tatoe 
 
Tijger Saskia Van Noort, Schachtenjaar 2011-2012 
Secundaire Bron (Pelle), Anekdotaal 
Ze leek hard op de juffrouw op de pakjes sigaretten van Tigra. Dixit Pelle 
 
 
 
 
 
 
 



Tinkelbel Evy Tinel, Schachtenjaar 2002-2003 
Primaire Bron, Combinatie (Anekdotaal, Corruptie) 
Tinkelbel komt van buiten de club en is ontstaan door een miscommunicatie, ze zeiden 
eerder tegen Tinkelbel decibel en iemand verstond Tinkelbel en dat is zo gebleven. En 
de decibels kwamen door dat ze een nogal luide stem had. 
 
Tirefort Michiel De Roover, Schachtenjaar 2015-2016 
Primaire Bron, Anekdotaal 
Op een mooie Wisselcantus moest Pelle de rol van Tirefort nemen, en vroeg hij of hij 
zichzelf een clubnaam mocht geven. Gegeven dat Tireforts lintje nog al te hard spande 
vernoemde hij 'zichzelf' dan naar een staaldraadkabel. 
 
Tomπ Tom Jeurissen, Schachtenjaar 2003-2004 
Primaire Bron, Corruptie 
Tom pi of Tom 3.14 zo je wil. Naam is vervolksing van zijn gewone voornaam waarbij 
het leuk meegenomen dat dit ook een of ander wiskundig dingetje is blijkbaar als 
industrieel ingenieur zijnde. Deze clubnaam was bij brabo gegeven. 
 
Trommel Tom Desmet, Schachtenjaar 2013-2014 
Primaire Bron, Corruptie 
Iemand in een zatte bui kon Tom niet uitspreken. 
 

 
  
Ukkie Christiaan Van Goethem, Stichtend 
Secundaire Bron (Vork), Fysiek, Gegeven Bij Castrum 
In de eerste jaren van Castrum was het de gewoonte clubnamen te geven als pesterijtje, 
die de persoon zelf niet graag had.Ukkie was breed, sterk, vriendelijk en goed gezind, 
maar niet erg groot. Meer was het niet, hij haatte die naam. Dixit Vork 
 



 
 
Vinni Vincent Van der Heyden, Schachtenjaar 2015-2016 
Primaire Bron, Corruptie 
Vinni heeft zijn clubnaam al van ver voor Castrum, en zijn vader riep hem vroeger 
dikwijls met de woorden: “Vinni, vinni, vici” naar de bekende uitspraak van Julius 
Caesar. Vinni is wel nooit ontgroend geweest bij Castrum. 
 
Vork Dieter Van Ouytsel, Stichtend 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Nu, goed, mijn naam is "Vork". De meesten dachten dat het te maken had met mijn 
struise lichaamsbouw, niet dik, maar stevig, waardoor ik veel kon eten. Dat is het niet. 
Anderen dachten dat ik ooit een pint had moeten leeg-lepelen met een vork en dat ik 
die vork in mijn pet had gestoken als aandenken, daarvan mijn clubnaam had gekregen. 
Dat is het ook niet. Toen ik, na lang wachten, eindelijk mijn pet aankreeg (de maat was 
niet op voorraad), hadden de meesten hun labojassen en petten al origineel betekent 
en bekleed met van alle aandenken. Gekleefd, geschilderd, bespoten, gekleurd, 
zeefdruk, je kan het zo gek niet bedenken. Om origineel te zijn, had ik de vork van het 
internaat, die altijd maar los kwam van zijn handvat, door mijn pet geduwd. Dat was 
groter dan alle andere opsmuk stukken en was nog origineel. Al 45 jaar de bijnamen 
Diet en Neus om dan uiteindelijk hier als Vork te staan. Dixit Vork 
 
 



 
 
Waterhoofd Mark Van den Heuvel, Schachtenjaar 2006-2007 
Secundaire Bron (Pelle), Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Hoewel hij meer bekend staat als Murk (van bij Rucantores), is zijn clubnaam in 
Castrum eigenlijk waterhoofd, omwille van zijn petmaat 64,5 , wat buiten de gewone 
maten viel. 
 
Wawa Koen Hoefman, Schachtenjaar 1993-1994 
Primaire Bron , Anekdotaal 
Flashback naar 1988, vijfde middelbaar. Het jaar dat de richting 
Boekhouden-Informatica het licht zag in onze school. Eerste les kregen we een 
floppy-disk (je weet wel, die dingen met een opslagcapaciteit van 360 KB en die je nu 
enkel nog kan gebruiken om je wat koelte toe te waaien) die we moesten labelen. 
Indertijd was de lengte van die label 11 karakters groot en laat mijn naam er nu net 12 
zijn. Na even denken, had ik de oplossing gevonden: “Willy Worst”. Exact 11 karakters. 
Problem solved. En als goede student bracht ik uiteraard ook de nodige tijd door in het 
studentencafé met bijbehorende flipperkast en arcade spelautomaat. Na een tijdje bleek 
toch wel dat ik daar redelijk bedreven in was en begon de highscore list te tekenen met 
“W W” of “”W_W” (hetgeen leuker oogde dan mijn eigen initialen). Mijn middelbaar 
afgewerkt en in 1990 begonnen met Informatica aan het toenmalige Sint Lodewijk aan 
de Groenplaats. Na enkel weken (2 ofzo?) ontdekte ik den Troc(adero) en laat daar nu 
net ook een flipperkast en arcade-game staan. Het duurde niet lang vooraleer de 
initialen WW in de bovenste regionen van de highscore lists begonnen op te duiken. En 
nu komt het: iemand (geen idee meer wie) vroeg zich luidop af wie Wawa was. Ik was 
toen toevallig aan het spelen en knikte: “That’s me”. En die naam is voor altijd blijven 
hangen. Dixit Wawa 
 
 
 



Willem Van Saeftinghe Willem Janssens, Schachtenjaar 2001-2002 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Om eerlijk te zijn, ik kan me het niet meer heel goed herinneren hoe ik aan de naam 
Willem Van Saeftinghe kwam die dan al snel werd afgekort naar WVS. Ik denk dat het 
in een jaar met Kleine als praeses was waarin ik ab-actis of cantor was. Vermoedelijk 
cantor maar ik weet ook niet meer 100 procent zeker of ik in één van zijn jaren wel 
cantor ben geweest. In ieder geval hangt het samen met Juto vooruit, het lied waarin 
wordt bezongen hoe Willem Van Saeftinghe, priester in het klooster van ter Doest, mee 
ten strijde trok en de Guldensporenslag mee deed overwinnen. Mijn eigen naam is 
Willem en je moet het al niet meer zo ver gaan zoeken. Ik zong dat lied in ieder geval 
ook wel graag, vermoedelijk omdat mijn naam erin voorkwam en ging al wel eens 
rechtstaan als de strofe kwam "twas Willem die uit 't klooster kwam van ter Doest, een 
vrome zieltrooster die strijden moest"… Om het verhaal te eindigen denk ik dat Kleine 
op een bepaald ogenblik mij heeft aangesproken als Willem Van Saeftinghe en dat het 
daar dan gestart is. Dixit Willem Van Saeftinghe 
 
Windsor William Mostmans, Schachtenjaar 2016-2016 
Primaire Bron, Anekdotaal, Gegeven Bij Castrum 
Windsor had bij Gaudia de clubnaam fluffy. Hij is ook een anglofiel die altijd een das 
draagt, vandaar dat Pelle en Balor hem een aan dassen gerelateerde bijnaam wouden 
geven, zoals das of cravatte. Windsor was wel de betere optie voor een anglofiel. 
 
 

 
 
Deze letters hebben nog geen clubnamen. U kan helpen door iemand een clubnaam 
beginnend met een X, Y of Z te geven. 
 
 
 



Appendix 1: Het Lied Van Poppel 
 
Poppel poppel  
koeien op de wei 
Varkens in de stal 
Kiekes op ne stok 
 

Appendix 2: Relevante Scoutstotem 
Python: Deze grote wurgslang is zeer gevoelig voor trillingen van de grond. De Python 
is snel en een goede klimmer, zwemmer en duiker. Hij is rustig, stil en eerder passief, 
maar kan ook levendig zijn. De Python handelt doordacht en jaagt door hinderlagen op 
te zetten. Zijn prooi verslindt hij gulzig. De Python beschermt het eigen nest strijdbaar. 
 

Appendix 3: Speciale Gevallen en Zoektochten 
Het is nog altijd een vraagteken of Olga Verschueren ooit echt Castrumiaan is geweest, 
en zo ja, wat haar clubnaam was. Informatie hierover mag altijd bij Friar Tuck gemeld 
worden, alsmede informatie over andere ontbrekende gegevens in dit werkstuk. 
 
Zeespreeuw echter is wel thuisgebracht. De Zeespreeuw betreft het restaurant onder 
Studio 50, waar het Castrum bestuur verschillende malen bijeen is gekomen in de 
vroegere jaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendix 4: Het Castrumvangelie volgens Vork 
Boek 1 
1 In den beginnen was er één, slechts één grote studentenclub in Antwerpen, den A1. 
2 Voor hun jaarlijkse fuif + cantus betaalden zij omgerekend 250.000€ aan huur voor de zaal. 
3 Om een idee te geven, dat werd gerund door ex-studenten die dit als full-time job deden, met een apart 
presidium. 
4 Wij vonden dat dat te commercieel was, en wilden terug een overkoepelende studentenorganisatie die 
puur voor de studenten was. 
5 Wij 3 (Vork, Congé en Blauw, red.) 18-19 jarige 2de jaar studentjes. Het was een idee tussen pot en 
pint. Het was grootheidswaanzin. 
6 Ik vertrok en ging naar de hogeschool studeren, zij bleven op het ruca. 
7 Een jaar later schreven ze zich allebei in bij mij in de hogeschool. 
8 Ik deed mijn jaar (alweer) opnieuw, dus had tijd om met hen de studentenwereld in te duiken en op mijn 
hogeschool een studentenvereniging te starten (daar was al decennia geen meer.) 
9 Norma (we volgden Regentaat = Normaalschooll) groeide uit tot een groot succes en had in haar eerste 
jaar zowel winst als contact met de nabije verpleegster hogeschool 
10 De twee anderen hadden de smaak te pakken en trokken terug naar het ruca (Blauw & Congè), Ik was 
geslaagd dus bleef en hielp de normaalschool meegroeien met Norma. 
 
Boek 2 
1 Dat tweede jaar, dus begin van het derde schooljaar, kwamen de twee mij vragen samen met de 
praeses van Norma (ik was Cantor) naar Antwerpen te komen voor hun project 'Castrum.' 
2 Ze hadden met de hulp van "de drie Hermannen" de tegenpool voor de A1 opgericht en wilden ook 
onze expertise erbij.  
3 Zo begonnen 4 studenten van 20-21, met de pamper in hun broek, aan de strijd tegen de A1. 
4 Wie de drie Hermannen waren zal je wel weten ondertussen,  hun namen waren TD, Junior. en Bruno 
C. van Brabant, waar TD mijn Vodka-buddy was, op 9u na exact 1 jaar ouder. 
5 Maar in die tijd hadden zij een soort maffia positie tussen A1 en Castrum, en wij deden het in ons broek 
voor die drie en den A1. 
6 Je moet je voorstellen, alles wat toen 'normaal' was in de studentenwereld gingen wij, zonder geld of 
macht effe veranderen en tegenspreken. 
 
Boek 3 
1 Het was een soort anti flowerpower beweging om alles weer op de rails te krijgen, tegelijk een hippie 
beweging tegen het etablissement. 
2 Als ik daar nu aan terugdenk, wat voor ballen wij hadden, man, niet normaal. 
3 Maar, en hier komt den Maar 
4 Zo goed als wij waren in het plannen, oprichten en bespelen van mensen om ons doel te bereiken. Zo 
goed als wij waren om iets nieuws uit te bouwen en te doen functioneren. 
5 Zo weinig geduld hadden wij om het te blijven volhouden. 
6 Congé heeft het nog een tijd draaiende gemaakt, dan was ik al weer zo goed als weg.  
7 Maar Ukkie is de man die de baby Castrum heeft in leven gehouden en opgevoed. 


