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SuperSunday!!!

Op Oly én in de vrienden

Woordzoeker

ANTOON
BLOEIEN
DERDEHELFT
DEVRIENDEN
EITJES
HOCKEYSTICK
KONINGSDAG
LENTE
OLYMPOS

PAASHAAS
SCHEENBESCHERMERS
STRAFCORNER
STUDENT
SUPERSUNDAY
USHC
VOORJAAR
WEDSTRIJD

29 april
8 mei
22 mei

Lustrum Gala
KB onthulling
Super Sunday

Uitschrijven/dispensatie
aanvragen
BESTUURSMEDEDELINGEN

Zorg dat je je op tijd uitschrijft of
dispensatie aanvraagt!
Informatie hierover vind je in de
laatste nieuwsflits en in de mail
van de secretaris van 29/03/2022

DAT IS HANDIG OM TE WETEN.
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TOP DINER
3 APRIL

Misschien heb je het op de socials al voorbij zien komen.... het TOPDINER
#dankfotocie. Zondag 3 april was de Grote Catacomben 'the place to be' voor
dit prachtige evenement. Als sexy CEO's en Business Hoes werd er gegeten,
gedanst, gesjanst en getapt door de mannen en dames van onze eerste twee
teams. Elk jaar vormen twee feuten uit ieder team een mooie commissie om
dit geweldige evenement te organiseren. Het was weer geslaagd!
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Zoals ieder jaar kun jij weer gaan
raden wie jij denkt dat er in het
IIII I
kandidaatsbestuur zit, én zijn zelfs
hele fijne prijzen te winnen!
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Via de link in de bio van @u.s.h.c
IIII IIII
kun je raden!

En zorg dat je 8 mei bij de onthulling
aanwezig bent.
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I
I
I

II
IIIII
III III
IIII
III III
IIII
IIIII I

16

14

COMMISSIE ETEN
Pizza’s, bier en de vrienden, dat klinkt als
een goede combinatie, right ??
Maandag 28 maart vond het commissie
eten van U.S.H.C plaats ! Alle
commissies waren aanwezig, zo ook de
Introcie. Om ervoor te zorgen dat de
commissies goed te herkennen waren,
kwam iedereen in commissie kleding
(nouja, bijna allemaal dan). Omdat een
groot deel van de shirts van de Introcie
een paar maten waren gekrompen in
de was en deze dus niet aan konden,
kregen wij regelmatig de vraag ‘in welke
commissie zit jij?’ Een goede manier om
de andere commissies beter te leren
kennen dus.
Al snel kwamen de pizza’s en begon de sfeer steeds beter te worden. En of dat
nog niet leuk genoeg was, werden er ook nog een paar gratis kannen bier
uitgedeeld (zou de avond daarom zo snel zijn geëscaleerd)? De pizza’s waren
nog niet op, of de tafels die eigenlijk bedoeld waren om aan te eten werden nu
gebruikt om op te dansen. Je kan dus zeggen dat dit een groot succes was.
Wij hebben genoten! Liefss Elaine van de IntroCie
Jaaa jaa 28 maart was het tijd voor commissie
eten. Met drie man sterk van Toecan waren we
aanwezig. Waarbij onze Guus geluk had dat de
twee dames niet dronken door tentamens
(saai…). Mooi voor hem, hierdoor kon hij heerlijk
een hele gratis kan bier van het bestuur in z’n
eentje leegdrinken. Na heerlijk pizza’s eten en
socializen met andere commissies in de vrienden
is het feestje nog verplaatst naar de kneus waar
ook nog genoeg is gedronken en zeker wat af is
geflirt!

COMMISSIE ETEN
Wij (Lucas, Duarte, Renée, Matthijs, Silke en June) zijn de
commissie !EINDSIGNAAL! Een supertof eindfeest op 3 juli
tijdens het lustrumweekend, zorg dat je erbij bent #promo!!
Naast het organiseren van het eindfeest ondernemen we ook
leuke dingen met elkaar. We waren onder andere aanwezig bij
commissie eten waar we lekker hebben gebond met andere
commissies en genoten van de pizza's en de welbekende
kannetjes. Verder zijn we gaan flaneren in Groningen waar
heel wat legendarische herinneringen zijn ontstaan. Daarnaast
hebben we de LuCo ontzettend hard ingemaakt met bowlen
en hebben we binnenkort een datediner met ToeCan. Nog een
fun fact over ons, we zuipen meer IceTea Green dan bier!
Wij hebben super veel zin om een GE-WEL-DIG eindfeest neer
te zetten! Schroom niet om ons aan te spreken langs het veld
of in de vrienden (waar we vaak te vinden zijn) met leuke
ideeën of vragen!! Tot op het eindfeest (of in de vrienden)
#nogmeerpromo. Heel veel liefs, van ons!!

Daar zaten we dan, in de
Vrienden met z'n allen
biertjes te drinken. Er werd
stiekem
een
beetje
opgezien
tegen
droge
lasagne, maar de avond
begon in plaats daarvan
fantastisch met heerlijke
pizza's! Ook was ons
gloednieuwe commissielid
Anne aanwezig en dat maakte de avond nóg mooier, Bier drinken kan de
PromoCie wel en de kannetjes bleven maar komen. Al snel stonden we
allemaal te dansen en ging Pepijn op zoek naar zijn zoenpartner(s) van de
avond. Bonden met andere commissies stond deze avond hoog op ons lijstje
en we besloten een keer samen met de Evco te gaan bowlen (zie een paar
pagina's hieronder!!). Ook waren een aantal van ons te vinden in de Kneus
deze avond en dat was ook zéker een succes! Of de PromoCie er volgend jaar
weer bij is? Ja duh! We kunnen niet wachten!

COMMISSIE ETEN
Met een vreemd gevoel in onze buiken stapten
we De Vrienden in! Hier waren we nog nooit
nuchter binnengelopen, maar ook op een lege
maag herken je gewoon de plek waar je vaker
bent dan in de UB. Er werden heerlijke kannetjes
bier geserveerd, die smaakvol gecombineerd
werden met New Yorkse pizza's, dus de sfeer
zat er al snel in. Zeker toen ons beruchte
kaartspel de Volle Montijnen competitie in volle
gang werd ingezet. Ole klapte op legendarische
wijze er een stuk of negen correct neer, maar
mocht daarna toch zijn verdwijntrucje met bier
laten zien.

Daarnaast mocht Sterre met frisse tegenzin haar driedubbele aurumbakkie (150ste
biertje) mogen consumeren via de jokerkaart, wat heeft ze genoten! Voor ons was
het ook schitterend om tussen al die hardwerkende USHC'ers te zitten en in levende
lijve te zien wie er de club dragen. We hadden het zo gezellig dat bij het sluiten van
De Vrienden een substantieel gedeelte van de aanwezigen weldra in de kroeg die
rijmt op neus te vinden was op maandagavond! Daar is het nog enorm laat
geworden en heeft een schrikbarend aantal van ons uit alle vrolijkheid elkaar een
kus gegeven!
Maandag 28 maart was het dan zover,
commissie eten! Binnen de TC weet je dan
nooit wat voor avond het wordt. Guus die
vrolijk klaar zit met z’n dobbels, spelletjes,
mega
opkomst
of
last
minute
afmeldingen? Nee hoor, deze keer iets
nieuws! Pizza’s in plaats van lasagne, Daan
en Rob die elkaar afwisselen als ridder en
de vice vo Stijn die gewoon even een
pitcher aan z’n smoel zet! Tho werd er weer
even fijn aan herinnerd dat Ruub hem nog
nooit een bak had zien trekken, dus zo
geschiedde. Na de Vrienden zelfs nog de
Kneus in, resultaat: alleen maar brakke
koppen op de TC snap, genieten!

COMMISSIE ETEN
Het duurde even, maar ein-de-lijk kon ook
het
commissie
eten
doorgaan!
De
Jaarboekcommissie kon dit natuurlijk niet
aan zich voorbij laten gaan en stond stipt
om half zeven al in de Vrienden. Al snel
werden er pitchers besteld en rolden de
dobbelstenen over de tafel, waarbij Suus
nog even liet weten dat ze Died nog nooit
dronken had gezien (spoiler: na deze avond
was dat niet meer het geval) en er bakken
werden getrokken door Jan en Noor. Siem
kwam ondertussen maar niet van die
verdomde ridder af en Liev genoot zoals
gewoonlijk enorm van d’r pizza Hawaii. Nog drie pitchers, een paar bakken en een
rookpauze later (met de RoCo!!) en de tafels werden aan de kant geschoven om
weer lekker in de Vrienden te dansen en andere commissies te leren kennen. De
echte fanatiekelingen eindigden in de Kneus, waar nog liefde, gelach en vooral veel
bier werd gedeeld. Kortom, een onvergetelijke avond! Tot de volgende!
Liefs, De Jaarboekcommissie

BISON BOWLING
EVCO X PROMOCIE

WIST-JE-DAT-EN-ZAG-JE-DATJES
STUUR ZE IN VIA: 06-82525584

... iedereen goed
luisterde toen Lon (D13)
op de biechtstoel zat

'Wist je dat de benen van Jip
Wesseling (D4) zwaarder zijn dan
haar leven, tijdens de wedstrijd'

... Bonno bij Dames 1 heel
enthousiast aan het aanmoedigen
was

WIST-JE-DAT-EN-ZAG-JE-DATJES
STUUR ZE IN VIA: 06-82525584

... Florien (D5)
gestopt is met
roken?!?
... Robin (D6) levende
pion was!
'Wist je dat het Pepijn (H5)
zondag weer niet is gelukt om
een echte avond met de mannen
te hebben zonder te regelen?'

... June (D1) misschien toch
liever Toecan had
georganiseerd?

... Sannah (D8) haar
prioriteiten op orde had?

COLUMN
Laagste USHC teams
"Hoe is het om training te hebben bij het laagste team van
de heren en training te geven aan het laagste team van de
dames?"
Als speler en trainer van de twee laagste teams van U.S.H.C.
kan ik zeggen dat het niveau van spelen niet onder doet aan
de gezelligheid van de respectievelijke teams. In zowel mijn
eigen team als het damesteam wordt er normaal gesproken
serieus getraind. Het is natuurlijk niet een gegeven dat er
altijd perfecte focus is, maar dat maakt deze teams juist zo
leuk. Een babbeltje hier of daar past bij deze teams en zorgt
voor goede teambuilding wanneer mensen elkaar nog niet
zo goed kennen. Er staat daarnaast geen druk op beter
moeten worden, terwijl beide teams gedurende dit seizoen
juist wel stukken beter geworden zijn. Wanneer er een
mindere actie gemaakt wordt doet daarnaast niemand
moeilijk, iedereen is begripvol naar elkaar en dit zorgt voor
een fijne omgeving om beter in te worden. Ten slotte zal er
aan het einde van de training altijd animo zijn om nog wat
biertjes met elkaar te drinken. Mensen zijn altijd in voor wat
gezelligheid. Wat mij betreft is de mix tussen hockey en sfeer
die deze teams hebben dan ook een goede reden om te
blijven bij deze teams!
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STIER (20 APRIL
T/M 20 MEI)

Jij als leeuw staat graag in
het middelpunt van de
belangstelling, gelukkig weet
je dat ook van jezelf. Het gala
binnenkort is dan ook het
perfecte moment voor jou
deze kwaliteiten dan ook
helemaal tot zijn recht te
laten komen!

KREEFT (21 JUNI
T/M 22 JULI)

TWEELINGEN
(21 MEI T/M 20
JUNI)

Altijd wanhopig opzoek naar
de liefde ben jij. Met Pasen
mag je heel veel eten en je
familie zien! Hoe leuk! Dat jij
de enige zonder aanhang
aan tafel bent is ook weer niet
zó'n groot drama. En die
relatie van je 16 jarige nichtje
gaat toch ooit wel weer uit.

Lieve stier, het is soms ook
mooi geweest met al die
koppigheid.
Je
gaat
gewoon Pasen vieren met je
familie en eten wat de pot
schaft.
Familie
is
erg
belangrijk voor jou dus je
zorgt ook maar dat jij je van
je beste kant laat zien.
Lieve Kreeft, let je een beetje
op jezelf? Zonder wedstrijd op
zondag
hou
jij
je
zaterdagavond natuurlijk niet
in. Weet wel dat zondag
eerste paasdag is. Ook dan
moet je een beetje fit zijn en
de
Paasbrunch
binnen
houden. Succes!!

MAAGD (22
AUGUSTUS T/M
22 SEPTEMBER)

RAM
(21 MAART T/M 19
APRIL)

Jij kan niet wachten op de
Paasbrunch hè Ram? Lekker
heeeeeel veel eten en je
familie zien. Let op dat je
een
goed
humeur
meeneemt, jij staat erom
bekend af en toe nogal
chagrijnig te zijn. Tip: ontbijt
alvast met mimosa's .

LEEUW
(23 JULI T/M 22
AUGUSTUS)

der USHC

Stabiliteit, betrokkenheid en op
een
rationele
manier
problemen oplossen, dat zijn
de
karaktereigenschappen
die jij zoekt in jouw partner.
Ook al past dit helemaal bij
het
sterrenbeeld
maagd,
probeer eens wat meer om je
heen te kijken en wie weet
bevalt een kreeft je ook wel?
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SCHORPIOEN (23
OKTOBER T/M 21
NOVEMBER)

Waterman, zorg je ervoor
dat je tussen het feesten
door ook nog studeert en
hockeyt? Het is algemeen
bekend dat jij vaak de
Vrienden niet uit te slaan
bent maar misschien is het
tijd om toch even je
ruggengraat weer terug te
vinden.

STEENBOK (22
DECEMBER T/M 19
JANUARI)

BOOGSCHUTTER
(22 NOVEMBER
T/M 21 DECEMBER)

Is het niet tijd om iets vaker
te komen op te dagen bij
de hockey? Je team heeft
jou talent nodig. Bovendien
missen ze ook jou humor bij
de 3e helft (en je zuip
gave). Misschien maak jij
nog wel hét verschil in de
metercompetitie.

VISSEN (19
FEBRUARI T/M 20
MAART)

WEEGSCHAAL
(23 SEPTEMBER
T/M 22 OKTOBER)

Tijd om al die extra paas
kilo's er weer vanaf te
sporten? Ach het maakt
niet zo veel uit, je houd van
balans in het leven, maar
dan
voornamelijk
het
balans tussen hockeyen en
de 3e helft, proost!!

WATERMAN (20
JANUARI T/M 18
FEBRUARI)

De
Deeeelel 2
Je hebt de behoefte om
veel, zo niet alles, van de
ander te willen weten. Jij
staat er helemaal voor open
om weer verliefd te worden,
maar misschien is het
handig om dit keer niet gelijk
all-in te gaan!

Hoe gaat het naast het
zoeken van paas eitjes met
het zoeken van de liefde?
Het beloofd een lente vol
met vlinders te worden voor
jou. Het is aan jou om te
beslissen
voor
welke
persoon of personen je deze
vlinders laat fladderen.
Vis het is tijd om je
verlegenheid opzij te zetten
en die persoon waar je
(stiekem) op verliefd bent
op date te vragen. Laat je
innerlijke romaticus los en
verras
deze
persoon
helemaal, je weet dat je dat
kan!!
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April

20. Vivienne Vermeulen (D12)
21. Ruben van den Bosch (H1), Matthijs Burger (H7), Lauri Odenkirchen (D7),
Marijn Valk (H9)
22. Anne Stegeman (D1)
23. Emily van Dijk (D6), Sara Koopsen (D10)
24. Goos van den Berg (H1)
25.
26. Matthijs Ferwerda (H4)
27.
28.
29. Kirsi de Blieck (D8), Roosmarijn Hobbelen (D5), Casper de Pagter (H3)
30. Iduna van den Assem (D10), Sophie Schwering (D2), Isabelle Stierhout
(D11), Pien Stikvoort (D12)
31.

Mei

1. Elise van den Broek (D7), Sophie van Daalen (D7), Puck van den Dijssel
(D17), Danique Geskus (D15), Kim van Schaijk (D17), Emma van der Tang
(D12)
2. Koen Buckens (H8), Nina Hoogerland (D13), Suzanne Kleiman (D16),
Hannah Oudshoorn (D13), Anouk Valk (D17), Thijs Weijling (H5)
3. Koen van Lieshout (H2), Bas de Lyon (H4)
4. Cerena de Vries (D12)
5. Florien Timmermans (D5), Kayleigh van Wijngaarden (D15)
6. Inge Ossentjuk (D4), Myrthe Rosenberg (D8)
7.
8. Charlotte Beijlevelt (D6), Richelle Traksel (D1), Jeroen van Veen (H5)
9.
10. Lisa Gijzen (D15)
11. Trisja Boom (D3), Linette Sanders (D16), Lotte Schoonderwoerd (D2)
12.
13.
14. Juul Friede (D6), Noor Verhoef (D1), Moniek van Zantvoort (D9)
15. Jorinde van den Ancker (D10), Lori Salvino (D9)
16. Dominique Lip (D3)
17. Marieke Bergman (Start.), Sam Creemers (H1), Floris ten Hacken (H7),
Maartje Woltjes (D11)

Handige info
Commissies

Bestuur

Almanak | Jannemieke Poels
almanak@ushc.nl

Lotte Kersbergen | voorzitter
(06) 51936112| voorzitter@ushc.nl

ChariCie | Juul van den Boogaard
charicie@ushc.nl

Juul Schartman | secretaris
secretaris@ushc.nl

College van Advies | Marilot Batenburg

Max Adrian Malcorps | penningmeester
penningmeester@ushc.nl

Eindsignaal | Lucas van Cleef
eindsignaal@ushc.nl
Evenementen | Sannah van der Knaap
evenementencommissie@ushc.nl
Introductie | Daniëlle Stolk
introductiecommissie@ushc.nl

Annemijn Rüger | commissaris hockey
commissaris_hockey@ushc.nl
Rosa Bosse | commissaris pr
commissaris_pr@ushc.nl

Kas | Robert-Jan Arke
kascommissie@ushc.nl
Lustrum | Sterre Kossen
lustrum@ushc.nl
DinerCie | Eva Meijer
diner@ushc.nl
Oud-leden | Emma Snijders
oudledencommissie@ushc.nl
Prestatiecommissie | Aniek Beerling
prestacie@ushc.nl
Promotie | Anna Hak & Florien Timmermans
promotiecommissie@ushc.nl
Ski-cie | Emma Sluiter
skicie@ushc.nl
SpoCo | Daniëlle Stolk
sponsoring@ushc.nl
TC | Emma van de Water
tc@ushc.nl
Toecan | Inge van de Klok
toecan@ushc.nl
Wedstrijdsecretariaat | Anneloes Bekkers
wedstrijdsecretariaat@ushc.nl

Bestuurskamer Pnyx - kamer 1.09
Princetonplein 9, 3584 CC Utrecht
Tijdelijk gesloten

Vertrouwenscontactpersoon
Annebé Fransen
vertrouwenspersoon.ushc@hotmail.com
Meer informatie? www.ushc.nl

TOT
SNEL!

Heb jij opmerkingen, content of tips voor de volgende StickPraet?
promotiecommissie@ushc.nl

