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 De praeses spreekt 
Beste commilitones en schildknapen, ik hoop dat jullie 

‘een goei verlof’ hebben gehad en volledig uitgerust 

zijn, want het is eindelijk weer zover: Vakantie Ex, AB-

jaar in! 

De weg van schacht tot commilito is een enorme verandering in 

het leven van een eerstejaarsstudent. De stap om in het 

praesidium te gaan is nog groter. En de keuze om het praesidium 

te sturen en alles in goede banen te leiden, die heb ik dit jaar 

gemaakt. 

Xeno De Vriendt, jullie trotse Senior voor het komende 

academiejaar, aangenaam. 

Natuurlijk ga ik hier niet lopen zeveren over mezelf, dat kunnen 

jullie verder in dit Abeeke namelijk al lezen. Neen, wat ik hier te 

zeggen heb gaat over jullie activiteiten, over jullie al dan niet 

eerste jaar bij de sterkste club van Gent, over wat den AB, mijn 

praesidium en ik jullie het komende jaar allemaal te bieden 

hebben. En geloof me, ik overdrijf niet wanneer ik zeg dat jullie 

fameus in de watten gelegd gaan worden! 

Een overvloed aan geweldige activiteiten, en natuurlijk een 

overvloed aan gratis bier.  Ik weet dat ik met die laatste twee 

woorden al 90% van jullie overtuigd heb, maar stop nog niet met 

lezen, want ik heb nog wel wat te zeggen. 

Sommigen onder jullie hebben misschien al het een en ander 

vernomen over studentenverenigingen, al dan niet positief. Wel het 

eerste dat ik van jullie vraag is vergeet dit allemaal! Niets van wat 

verteld wordt over studentenverenigingen is namelijk van 

toepassing op ons.  
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Wij zijn beter! (ik bedoel duuuuuuh, we zijn van Antwerpen) 

Den AB is meer dan gewoon een vereniging, het is een hechte 

groep supertoffe mensen, die elke avond onvergetelijk maken! 

Daarom nodig ik jullie zeker en vast uit op een van onze 

clubavonden, elke maandagavond in café Canard Bizar in de 

Overpoortstraat. Want ik kan hier wel staan zeveren, je moet het 

gewoon meegemaakt hebben! Het is de perfecte mogelijkheid om 

de mensen van den AB te leren kennen & informatie te vragen 

over wat je wil weten. Gezellige mensen en koud bier, kortom er is 

gewoon geen enkel geldig excuus om niet te komen! 

Ook voor de mensen die niet direct gelokt worden door het geluid 

van een schuimend pintje dat getapt wordt hebben we wat wils. 

Sportactiviteiten, een quiz, kortom iedereen kan zijn draai vinden 

bij ons & iedereen is welkom. 

Om af te sluiten, voor jullie mij al een zaag vinden na de eerste 

week van het academiejaar, heb ik nog twee boodschappen. 

- Voor alle eerstejaarsstudentjes: Kom naar zeker en vast 
nog eens langs, wordt lid & wij van den AB zullen er 
persoonlijk voor zorgen dat uw studententijd onvergetelijk 
wordt! 

- Voor alle comilitones: Ik hoop dat ik jullie allemaal veel 
terug zie dit jaar en dat jullie even veel zin hebben in het 
nieuwe jaar als ik! 

 

Bij deze: Senior Out! 

Ut vivat, crescat floreatque KHSM Antwerpen Boven 

Xeno De Vriendt 

Praeses 2016 - 2017 
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Zwanenzang 2k16 
Het was een hete woensdagavond in mei. Vijf prachtige zwanen 

nestelden zich in de kleine cantuszaal van de CB na een heerlijk 

diner met onze vicepraeses, Yannick. Katrine wou als eerste 

zwaan speechen. En als Katrine iets wilt, dan krijgt ze dat. Dat kon 

ook niet anders, aangezien ze al jaren een vaste waarde is binnen 

den AB. Bij den AB had ze de liefde van haar leven gevonden. De 

Matthijs. Die keek dan ook vol trots toe, terwijl zijn Katrientje haar 

AB-levensverhaal vertelde. Ze beloofde tijdens haar speech 

plechtig aan de Puts om hun eerstgeborene naar hem te noemen. 

Kwestie van respect voor de prosenioren, uiteraard. Puts Van 

Bavel in 2018? We’ll see! 

Toen Katrine met een traantje en een muiltje met jaar verloofde 

Mathijs terug op haar plaats ging zitten, begon Moreno al te stralen 

omdat hij de volgende was. Iedereen die Moreno kent, kent zijn 

eeuwige glimlach. Dieje mens krijgt alles gedaan van iedereen. Hij 

was in de lesvrije week met enkelingen van den AB op skivakantie 

geweest. Met nen hele hoop zwarte gaten maar toch 

dramaverhalen als gevolg (maar niet zo dramatisch als de kiesclub 

van in 2014, niks evenaart dat). 

Moreno versierde na het behalen van zijn diploma meteen een 

topjob (met firmawagen). Ongetwijfeld zal Yannick een serieus 

efforeke mogen doen om Moreno zelfs maar te evenaren als vice. 

Want alles wat Moreno doet, verandert in goud. 
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De volgende zwaan die speechte was Christophe, onze penning. 

Iets of wat onverwacht ontroerde hij iedereen met zijn mooie 

woorden. Ik denk dat zo goed als iedereen een krop in de keel had 

van zijn speech. Hij had het over zijn mooie jaren binnen den AB 

en over de ontstane vriendschappen. Ook nog enkele expliciete 

anekdotes die beter die vier muren van de cantuszaal niet te 

buitengaan. Na Christophe kreeg Jonas het woord. Iedereen had 

hoge verwachtingen van hem, zeker na zijn gloriejaar als praeses 

van de strafste club van Gent. Voor de tweede keer deze avond 

werd de skireis vermeld. Ik denk dat iedereen in de kleine zaal van 

de CB een vlieg had willen zijn op die reis, want dat was 

ongetwijfeld legendarisch. Veel gebleit, veel mensen die nog een 

woordje wilden zeggen, maar vooral ne schat van ne mens. 

Marc sloot het speechen af. Wie Marc kent, weet dat da gene 

gewone is (het is dan ook ne Vervecken he). Hij vond speechen 

overrated en daarom koos hij om zijn AB-geschiedenis te rappen. 

Hmm yeah yeah. Ook bij Marc had iedereen terug tranen in zijn 

ogen, maar wel van het lachen deze keer. Hmm yeah. Voor de 

laatste keer deze avond kwam ook die LEGENDARISCHE skireis 

terug naar boven. Ik denk dat het dringend tijd wordt dat den AB 

een uitstapke doet naar een of ander berggebied (opdrachtje voor 

den ontspanning?) 

Na een heel mooi (tijdelijk) afscheid van onze wondermooie 

zwanen, gaan we er dit jaar verder met nieuwe, verse 

schildknapen. Het wordt ongetwijfeld een prachtig AB-jaar! 

Ps: Katrine en Mathijs: mogen wij naar jullie trouw komen? 

Groetjes!  

Door Magalie 
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Praesidium 2016-‘17 

Praeses: Xeno De Vriendt 
Deze meneer met het breedste lint zal dit 

jaar instaan voor het reilen en zeilen van 

onze club. Natuurlijk twijfelt niemand aan 

het kunnen van deze enthousiaste jonge 

adonis, helaas voor de jonge deernes is 

deze zeer gegeerde Praeses al bezet. 

 Ook al heeft hij het uiterlijk van 'de ideale schoonzoon', zijn 

rechter arm drukt toch wel een expliciet ruwer kantje uit. Deze 

felbegeerde metal-fan heeft volgens mij al elk festival in 

vlaanderen en omstreken bezocht, betekent dit dat hij voor wat 

extra ambiance en sfeer kan zorgen op onze activiteiten en 

feestjes? 

Ik ben even benieuwd als jullie, maar we gaan natuurlijk van het 

beste uit! Mijn motto voor het nieuwe jaar is dan ook: 'Alle boeren 

kunne vertrekke, want de Xeno is ter plekke!' 

 

Door Aäron 
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Vicepraeses: Yannick 

Verhagen  
 

Dit is dan Yannick Verhagen. 21 jaar en 

Vice Praeses van Antwerpen Boven. De 

job van de vice is de senior, mezelf dus, 

vervangen als ik er niet ben en mij 

bijstaan waar nodig. Al kan dit misschien 

wel eens geïnterpreteerd worden als 

“doe waar de senior geen zin in heeft”. Yannick is naast mijn 

teerbeminde vice (lees: opknapper van taken waar ik te lui voor 

ben) ook masterstudent industrieel ingenieur en rasechte 

kempenaar.  

Maar wat nog het allerbelangrijkste is: hij kijkt niet op van een 

feestje meer of minder. Als je hem doorheen het jaar zoekt kan je 

hem vinden in de Canard, de Twitch, en zo ongeveer overal waar 

de muziek luid staat & het bier koud. Ook daar stopt het niet, want 

tijdens de zomer vind je hem het gemakkelijkste terug op Dour of 

Tomorrowland, al kan ik niet beloven dat ge hem zult herkennen. 

Yannick leidt namelijk een dubbelleven, zijn superhelden alter ego 

is vooral bekend als een van de Powerrangers al weet niemand 

exact welke Powerranger hij nu juist is. Al heb ik uit goede bron, 

dat het wel eens de zwarte zou kunnen zijn… 

Nee wacht, ik heb gelogen, der is nog een iets belangrijker… ’T is 

gewoon nen toffe jongen! Geloofde me ni? Ga dan maar is mee 

eentje drinken met Yannick & co, dan zal je het snel genoeg 

ondervinden! En dames…. Hij is misschien niet single, maar ’t is ni 

omdat er ne keeper in de goal staat dat ge niet kunt scoren! 

Door Xeno 
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Penningmeester: Laure 

Van den Hooff  
Laure Van den Hooff is een godin 

met klauwen. Met haar blauwe ogen 

en haar mooie lach kan ze ieder hart 

veroveren, maar als ze u niet moet 

kom je daar snel achter.  

Onze penning is strikt en zeer 

verantwoordelijk als het om geld 

gaat, dus schulden zullen door haar 

zeker niet geaccepteerd worden! Haar positieve pluspunten 

overheersen haar persoonlijkheid, want als er iets mis is met uw 

gezondheid zal Laure u wel redden als dokter in spe. Het is 

misschien moeilijk te geloven, maar ze is dan ook nog eens single, 

dus voor een poepke groot of klein moet je zeker bij deze dokter 

zijn! Haar goede uithoudingsvermogen dankt zij aan haar sportieve 

ingesteldheid die ze verkregen heeft als pingpongchick.  

Door haar vastberaden werk op de UZ Gent, daalt het sterftecijfer 

naar 0%. Bij den AB houden we van een feestje met veel bier en 

Laure houdt daar ook zeker van, het bewijs is terug te vinden op 

haar profielfoto op Facebook. 

Door Yannick  
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Secretaris: Magalie Meeus 
Ook dit jaar neemt deze heerlijke 

jongedame de taak van secretaris op 

zich. Ze deed dit vorig jaar ongelofelijk 

goed en ze is dan ook onze ervaren 

rots in de branding binnen het 

praesidium.  

Van tijd tot tijd, zal zij jullie verblijden 

met sappige roddels en leuke spelletjes 

in ons geliefd ABeeke. Let wel op, ze 

ziet er te vertrouwen uit, maar geef niet al je geheimen meteen 

prijs, want ze verzamelt wist-je-datjes bij de vleet! Achteraf valt ze 

wel altijd om te kopen met een vat Rodenbach (of twee). Verder 

zal deze jonge deerne haar mannenjacht het komende jaar 

ongetwijfeld verderzetten.  

Dus mannen, hou jullie vast, als ik onze ‘ik heb nog nooit’-

spelletjes mag geloven, liggen er wilde avonturen op jullie te 

wachten! 

Door Laure 

  



XII 
 

‘t ABeeke  Oktober 2016 

Ontspanning: Nick Van Deun 
Vorig jaar was Nick (Nicknack voor de 

vrienden) een van mijn favoriete 

schachten. Hij was de altijd aanwezige 

spring-in-’t-veld die den AB nodig had. 

Samen met zijn buddy Aäron (die twee 

hebben de dikste bromance aller tijden) 

kwamen ze steevast naar alles maar 

echt àlle activiteiten. Maar niet zonder 

een lege maag natuurlijk. Nick voorziet 

hem en zijn vriendje steevast van een warme maaltijd (want Aäron 

kan gene zak koken).  

Dus dames, als ge ne man/jongen/blonde god/adonis wilt die goed 

kan koken, ben je bij Nickje aan het juiste adres. Als ontspanning 

dit jaar gaat hij dat ongetwijfeld fantastisch doen! Misschien zelfs 

een cultuuractiviteit dit jaar? Wie weet! Nick jongen, regelet!  

Niet alleen voor de dames biedt Nick een luisterend oor aan, maar 

hij is ook de gewezen persoon om uw zatte verhalen aan te 

vertellen wanneer ge het efkes moeilijk hebt. Deze student 

bedrijfsmanagement zal dit jaar opnieuw ongetwijfeld alle harten 

stelen, net als vorig jaar! 

Door Magalie  
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Cantor: Gregory 

Vandermeiren 
Als cantor van het academiejaar 2016-

2017 presenteren wij vol trots Gregory! 

Deze rol is op zijn lijf geschreven 

aangezien hij een grote passie heeft 

voor muziek en ook muzikaal aangelegd 

is. Met zijn gitaar heeft hij al menig 

vrouwenharten veroverd. 

De nodige praesidiumervaring heeft hij opgedaan bij Home 

Vermeylen maar tijdens zijn schachtenjaar is Gregory er dan toch 

achter gekomen dat geen enkele studentenvereniging kan tippen 

aan Antwerpen Boven! 

Door Nick 
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Webmaster: Lennert Kenis 
Lennert Kenis, bijgenaamd Dakke 
(afgeleid van Danny, vader van 
Lennert nvdr.), is onze webmaster 
binnen den AB. Hij is de eerste 
webmaster in de rijke geschiedenis 
van Antwerpen Boven. Een functie 
waarvoor hij zonder twijfel de 
geschikte persoon is. 
 
In beperkte kring is Lennert ook 
bekend als 'Opa Dakke'. Hij wordt zo geheten aangezien hij reeds 
een gezegde leeftijd bereikt heeft. Dat hij nog steeds studeert ligt 
niet aan het feit dat hij veel bij de AB heeft rondgehangen. Hij is 
namelijk al aan zijn tweede studie bezig! 
Er zijn echter enkele vreemde verschijnselen op te merken 
wanneer het alcohol-niveau in zijn lijf stijgt. Wanneer hij zijn limiet 
bereikt heeft, begint hij namelijk nogal eens te fikfakken, om het in 
Aärons woorden te zeggen, met Marijn. Niemand weet waarom... 
Hij hoeft echter niet gedronken te hebben om zotte stoten uit te 
halen. Zo neemt gij nogal graag een duik met zijn kleren aan, met 
hilarische filmpjes tot gevolg.  
Tip aan de schachten: neem hierbij geen voorbeeld aan Lennert! 
Wil je vriendjes worden met Lennert? Blijf dan zeker van zijn staart 
en van zijn grote liefde uit het praesidium! 
 
Door Gregory 
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Schachtentemmer: Aäron 

Lieckens  
Met volle trots stel ik u  de Oryctolagus 

cuniculus voor. Ook wel eens Aäron, 

fuckboy 2.0 of gewoon onze 

schachtentemmer genoemd. 

Ik had de eer om samen met hem 

schacht te mogen zijn. Ik had meteen 

mijn grote held gevonden. Hij woont in 

Weelde en toch is hij geen boer, hij kan bier en wijn drinken als 

een echte cafébaas, spauwen als een spauwkoning en ga zo maar 

door. 

Zit je in de put, kan je het leren niet meer, is het gedaan met je 

lief? Ga naar Aäron en hij vuurt de slechtste mopjes ooit op u af en 

ge bent er meteen weer bovenop geholpen. 

Onze Aäron is de beste persoon om onze nieuwe lading 

schachten op te leiden tot een volwaardige AB’er. Aangezien hij 

een topstudentje Psychologie is, kan hij de schachten helemaal 

juist inschatten en op een persoonlijke manier opleiden. Hopelijk 

wordt het natuurlijk niet te persoonlijk met onze vrouwelijke 

nieuwelingen, wat natuurlijk meteen al zijn bijnamen verklaard. 

Onze temmer in 5 kenmerken: 

- flauwe mopjes 
- gevaarlijk voor al het vrouwelijke schoon 
- sfeer verzekerd 
- zéér gelovig, paternosterke hier en daar 
- kortom : grote mond, klein hartje 
 

Door Lennert  
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Wist je dat..? 
Jonas nen blijtmuil wordt in de berglucht? 

Laure een grote Thuisfan is? 

En ze vorig jaar in de eerste rij stond voor de thuisdag? 

Laure denkt dat 65 over 3 een uur is? 

Jonas op zijn gezegende leeftijd al brieven ontvangt over 

uitvaartverzekeringen? 

Xeno zijn eigen naam verkeerd schrijft? 

Laure haar lint wast? 

En dit zonder enige vorm van schaamte vertelt tegen haar 

medepraesidium? 

Maar dat Xeno haar ongetwijfeld gaat straffen op de volgende 

club? 

Jorden stiekem nen transfer heeft gemaakt naar Westlandia? 

En hier beeldmateriaal van is? (to be continued) 

Soummie zijn lint geeft aan schildknapen? 

Quote van de maand 
“Tis gelijk dat ze zeggen: ze hebben de aapkes aan Afrika 

gegeven en de familie Geerts aan den AB” 

-Hendrik Versmissen 
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Nageslacht van den AB 
Dat het zaad van de Verveckens onverwoestbaar is, werd al meer 

dan een keer bewezen. Maar sinds enkele maanden is de 

toekomst van den AB helemaal verzekerd. Niet een, niet twee 

maar DRIE prosenioren lieten weten dat ze voor schachten in het 

jaar 2034-2035 gezorgd hadden. Proficiat aan de trotse ouders! 

 

  

Aloïs, de zoon van prosenior Tim 

Jacobs (2002-03) 
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Lex, de zoon van 

prosenior Thomas 

Vervecken (2006-07) 

 

 

 

 

 

Nine, de dochter van prosenior  Wouter 

Lingier (2003-04) 

 

 

 

 

 

 

Door Magalie 
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En als we naar de hemel 

gaan… 
We waren 

nog geen 5 

minuten weg 

en de 

schachten 

mochten al 

een liedje 

zingen met 

deze zin in. 

“Oh nee”, 

zullen ze 

gedacht 

hebben, “wat 

staat er ons 

hier te wachten?” en zo begon de ontgroeningswandeling. ’s 

Avonds zouden ze eindelijk een volwaardige commilito  worden, 

maar deze titel krijgen ze niet zomaar. Op de wandeling mochten 

ze nog allerlei opdrachten uitvoeren met natuurlijk de bijhorende 

jenever. De ene kon er al wat beter tegen dan andere en zo kreeg 

Lennert al vrij snel een alcoholverbod, iets wat in mijn 

schachtenjaar toch niet gebeurd was. Maar ook bij de anderen 

begon de jenever al goed zijn werk te doen. Nick ging met zijn 2 

deernes (Laure en Paulien) vragen wat zijn boomhoroscoop was 

en kwam terug als Japanse Eik.  
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Naar jaarlijkse 

gewoonte mocht de 

schachtentemmer met 

haar schachten op een 

pontonneke in het water 

gaan staan. Jaren werd 

deze opdracht tot een 

goed einde gebracht, 

maar de schachten van 

vorig jaar hebben er 

een ware comedyshow 

van gemaakt.  

Lennert besloot dat het 

keislim was om zijn 

kleren uit te doen en 

naar het pontonneke te zwemmen. Echter vergat hij wel zijn 

schoenen uit te doen, waardoor hij heel de wandeling met natte 

schoenen heeft verder gewandeld. Bovendien was het ook echt 

een heel dom idee om te zwemmen, aangezien zelfs ik met mijn 

1m60 erop was geraakt. Voor het filmpje van deze geweldige actie 

verwijs ik jullie zeker naar de AB-groep op facebook. Om het nog 

beter te maken, besloot Jordi ook met zijn verkeerde voet af te 

zetten waardoor hij er niet geraakte en mooi in het water viel.  
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Op het einde van de 

wandeling werden 

we opgewacht door 

enkele oud-leden 

van den AB en 

verwarmde Arlette 

ons met haar lekker 

soep. En zo hadden 

alle schachten de 

ontgroening tot een 

goed einde 

gebracht. Het jaar 

van het praesidium 2015 – 2016 werd met de leukste activiteit 

afgesloten. ’s Avonds was er de ontgroenings- en kiesclub, waar 

de linten van de schachten plechtig verwisseld werden en ze 

zichzelf eindelijk een commilitio mochten noemen. Het praesidium 

gaf met toch wel een beetje pijn in het hart de fakkel door en zo 

staat er weer een nieuw praesidium vol met energie klaar om er 

voor jullie een geweldig jaar van te maken.  

 

Door Lotte, trotse schachtentemmer van deze ontgroende 

scha(ch)tjes 
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Woordzoeker  
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Alcoholy 
 

Examenstress 
 

Antwerpen 
 

Gent 
 

Boeren 
 

Overpoort 
 

Brossen 
 

Praesidium 
 

Canard Schacht 
 

Cantus 
 

Schachtentemmer 
 

Clubavond 
 

Semester 
 

Codex 
 

Seniorenkonvent 
 

Dafalgan 
 

Studentenclub 
 

Delirium 
 

Waagstuk 
 

Eloquentie 
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Contactgegevens 
 
 
PRAESES 
Xeno de Vriendt 
Praeses@antwerpenboven.be 
04 79 37 75 82 
 
VICEPRAESES 
Yannick Verhagen 
vice@antwerpenboven.be 
04 77 51 60 30  
 
PENNINGMEESTER 
Laure Van den Hooff 
Penning@antwerpenboven.be 
04 92 78 24 18 
 
SECRETARIS 
Magalie Meeus 
secretaris@antwerpenboven.be 
04 93 14 61 63 
 
 
 
 
 

 
 
ONTSPANNING 
Nick Van Deun 
ontspanning@antwerpenboven.
be 
04 72 05 44 42 
 
CANTOR 
Gregory Vandermeiren 
cantor@antwerpenboven.be 
04 97 87 79 79 
 
WEBMASTER 
Lennert Kenis 
Webmaster@antwerpenboven.
be 
04 79 43 17 03 
 
SCHACHTENTEMMER 
Aäron Lieckens 
schachtentemmer@antwerpen
boven.be 
04 99 43 87 88 
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Kalender eerste semester 
  

11 oktober: Schachtenkonvent @ kleine zaal Canard Bizar om 

20.30 

18 oktober: Cocktailavond @ Canard Bizar vanaf 21.00 

24 oktober: Buitendoop 

27 oktober: Binnendoop @ kleine zaal Canard Bizar om 20.30 

31 oktober: Overpoortrolling vanaf 21.00 

9 november: Alcoholy @ Overpoort om 21.00 

16 november: Gravensteenfeesten 

25 november: Vrienden- en familieclub @ Grote zaal Canard Bizar 

om 20.30 

6 december: Sintclub @ kleine zaal Canard Bizar om 20.30 

8 december: Schachteneetfestijn @ Therminal 

14 december: Massacantus 
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Clublied 
Wij zijn de mannen van Antwerpen Boven, 

door heel de Gentse stee om hun jolijt bekend. 

Aan d’Universiteit ons af te sloven, 

zijn wij sinjoorse zonnekloppers ni gewend. 

Maar ‘s avonds laat zijn wij in form om te gaan rollen, 

dan klinkt ons lied en schuimt ons bier in elk café! 

Na iedere lege pint komt weer een volle! 

Die drinken wij tesaam op het heil van de AB! 

Wij zingen om ter meest Antwerpen Boven 

En in het salamanderen zijn wij wel thuis 

We flirten als perfekte filosofen. 

En kussen maagdekens al is 't voor hen niet pluis. 

Doch komt de vader om zijn dochter bij ons grollen, 

Of horen wij ne flik die zegt M'chieu allez; 

We schenken die kadees de pinte volle; 

Ze drinken allemaal op 't heil van den AB 

Sta op, o mannen van Antwerpen Boven 

En zweert Sinjoor te blijven in de Stroppenstee. 

Bourgeois, dat zijn we niet, we staan daarboven 

We zijn student, en dit alleen telt voor ons mee. 

We blijven trouw en immer broederlijk verbonden 

En staan ons man voor alles met leus: "Recht door zee" 

Komt eens de tijd dat w'allen gaan ontbonden, 

Dan scheidt eenieder van ons 'k was van den AB. 

En als we later als gebaarde knullen, 

terug gaan reizen naar die goei Gentse Stee 

De pinten eerst geledigd weer zien vullen, 

gaat al ons denken weer terug naar den AB. 

O lang voorbije vreugdevolle studiejaren, 

gepeezuigd hebben en het nu worden valt nie mee, 

als wij vernamen wie die mannen waren, 

drinkt allen nen tournee op het heil van den AB 
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