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Training geven, wie wil dat
nou niet?
USHC | Robin Brouwers - Trainster H6 & H8

Lieve USHC'ers,
Ik denk dat ik niet de enige was die bij haar eerste USHC training in het begin
even moest schakelen: we werden getraind door mensen van dezelfde
leeftijd! Op mijn oude club was ik, zoals vele anderen, gewend om getraind
te worden door ouders of door leden die in ieder geval toch wel een stuk
ouder waren. Toch stond ik daar tijdens de selectietrainingen en wist ik niet
wie er training ging geven en wie er mee ging trainen. Al snel had ik door dat
dit toch eigenlijk wel een stuk leuker en vooral stuk gezelliger was dan op
mijn oude club en aangezien ik al jaren training had gegeven, begon het
toch ook wel te kriebelen. Gewoon anderhalf uur extra voor of na je eigen
training nog op het veld staan, om vervolgens met heel veel meer mensen
te kunnen borrelen, dat is toch genieten? Na overleg met de TC (technische
commissie), en na mijn mede-trainer te hebben gevonden (shout out
Tessa de Jong) stond vervolgens na de vakantie een prachtig team op ons
trainingsschema: Heren 4.
Daar stond ik dan aan het begin van mijn tweede USHC seizoen: training
goed voorbereid, maar toch wel erg zenuwachtig om met mijn 19 jaar een
groep van 16 studenten training te geven. Of die training een succes was
moet je maar aan Heren 4 vragen, maar gelukkig waren mijn zenuwen snel
weg. Ik bleek het uiteindelijk zo leuk te vinden, dat ik mijn voornemen om het
bij 1 team te houden niet echt vol kon houden. Daarom sta ik nu met heel
veel plezier met zowel Heren 4 als Heren 6 op het veld (en in de Vrienden).
Na de training begint het grote feest natuurlijk pas echt. Ondanks dat dat
vorig jaar allemaal niet zo makkelijk ging, zijn de borrels na de trainingen
voor menig trainer misschien wel interessanter dan de training zelf. Het
allerleukst is het contact met zoveel extra mensen die je op en rond de club
tegenkomt, en met wie je zondag in de Vrienden weer heerlijke avonden kan
beleven. Al deze mooie mensen die je leert kennen als je training geeft,
maakt je tijd bij USHC toch net een stukje beter.
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Gelukkig is er voor de mensen die denken van: 'joh! Misschien vind ik dit
wel interessant' ook een manier om dit training geven eerst heel lowkey mee te maken! Stuur een mailtje naar tc@ushc.nl en we zorgen dat
je een keer met een trainer mee kan kijken of het wat voor jou is.
Volgens mij is de conclusie van deze column inmiddels wel redelijk
duidelijk, maar wil je in jouw tijd bij USHC heel veel meer mensen leren
kennen, gezellig met nog een extra team het veld op te gaan én twee
keer zo veel borrels meemaken? Geef je op als trainer voor volgend jaar
en geniet nog meer van je tijd bij USHC!

SuperSunday!!!

Op Oly én in de vrienden

Meters schilderen

En hóe mooi zijn ze wel niet geworden!

Meterschilderen
Was jij er ook bij?

Wat was het zondag gezellig onder de feest
tent van Olympos! Er werd druk
geschilderd, bier gedronken en goede
muziek gedraaid. Een dag vol creativiteit en
gezelligheid. De meters zijn prachtig
versierd en klaar voor gebruik. Kom ze
bewonderen in De Vrienden wanneer het
weer kan!

Wat voor
hockeyer ben jij?

Quiz

1. Ben jij een feestbeest?
A. Feestje is prioriteit nummer 1, hockey komt later.
B. Als er een feestje is waar jij niet voor bent uitgenodigd, is het eigenlijk
geen echt feestje.
C. Ja hoor, als ik maar genoeg mensen ken… Nieuwe mensen zijn eng.
D. Hihi soms wel! Zou leuk zijn ook als iemand een keer met me wil zoenen.

2. Wat is het moeilijkste (hockey)trucje dat jij kan?
A. Thuis op de bank liggen tijdens de training.
B. Wat is dit voor een vraag? Ik kan alle trucjes en het is allemaal
aangeboren talent, want ik ben gewoon de beste.
C. Toen ik een bal in m’n nek probeerde te leggen kwam de bal keihard op
mijn hoofd dus ik doe niet meer aan trucjes.
D. Ik kan een stickflip! Heb ik mega veel op geoefend.

3. wat voor soort coach/trainer zou jij zijn?
A. Ik zou iedereen thuis laten trainen en mezelf een avondje vrij geven.
B. Ik kan wel mijn best doen om spelers iets over hockey te leren, maar er
wordt natuurlijk niemand zo goed als ik.
C. Ik zou veel fluisteren tijdens de wedstrijd. Je wil natuurlijk niet dat je team
wordt afgeleid door je geschreeuw en coaching. Daarnaast weet ik eigenlijk
niet echt iets over hockey.
D. Heel betrokken. Mijn team wordt kampioen!

ZIE VOLGENDE PAGINA VOOR MEER!

Wat voor
hockeyer ben jij?
Quiz
4. Wat is jouw rol in je team wanneer jullie in de Vrienden staan?
A. Zorgen dat iedereen goed veel drinkt zodat we de meeste meters hebben gedronken aan het
eind van de avond.
B. Ik ben niet alleen de beste in mannen/dames regelen in de Vrienden, maar je kan bij mij ook
terecht als het bij jou even niet lukt, ik fix het voor je!
C. Als iemand een beetje verdrietig is of als iemand te veel gedronken heeft ben ik er altijd bij. Ik
help mijn teamies graag. Verder blijf ik zo ver mogelijk van iedereen die niet in mijn team zit uit de
buurt. Stel je voor dat zo iemand tegen me gaat praten! Doodeng.
D. Ik sta meestal een beetje toe te kijken. Ik ben wel mega gezellig hoor! Gewoon niet zo’n
extravert persoon… Ik word toch altijd afgewezen als ik probeer te regelen.

5. Ben jij heimelijk verliefd op je coach?
A. Ik blijf zelfs liefst op de bank tijdens de wedstrijd voor mijn geweldige coach.
B. Ik zou het snappen als mijn coach voor mij zou vallen (ik ben zo lekker).
C. Is het zo duidelijk?? Ik heb nog niet de moed kunnen verzamelen me voor te
stellen, maar volgens mij weet diegene mijn naam onderhand wel!
D. Nee man, ik doe niet aan crushes. Niemand vindt mij ooit leuk.

6. Hoe goed denk je zelf dat je bent?
A. Mwha kan aardig balletje tikken maar een biertje staat me beter.
B. Ik ben gewoon DE beste, maar iedereen weet dat. Als je mij niet de beste vindt
heb je overduidelijk geen verstand van hockey.
C. Ik blijf liever zo ver mogelijk van de bal uit de buurt. Dat ding is vet hard hè, ik
heb niet zo’n hoge pijngrens snap je...
D. Best decent! Ik doe hard mijn best en mijn teamgenoten zeggen best vaak dat
ik goed was.
7. Heb je een goede band met je teamgenoten?
A. Echt een top band! Ze zijn elke keer verbaasd als ze mij zien.
B. Mijn teamgenoten kunnen lang niet zo goed hockeyen als ik, wanneer ze weer
eens staan te prutsen op het veld krijgen ze van mij altijd de volle laag.
Desondanks houden ze wel allemaal van me, want ja, wie niet?
C. Jawel! De meesten kennen mijn naam en iedereen is best wel lief voor me
hoor!
D. Ja hoor, mega gezellig. Vooral op het hockeyveld is iedereen aardig.

Wat voor
hockeyer ben jij?
Quiz
8. Heb jij een leuk liefdesleven?
A. Mijn liefdesleven ligt even op een lager pitje, ik moet eerst alle seizoenen van The
Office gezien hebben.
B. Ik heb het liefdesleven al lang uitgespeeld. In de Vrienden moet ik de hitsige
dames/mannen letterlijk van me af slaan. Ik snap dat ook wel want alles is kids onder
mijn rits!
C. Nooo man doodeng. Mensen die op dates gaan, echt hoor, respect.
D. Niemand vindt mij ooit leuk, hoe vaak moet ik dat nog zeggen! Kan er ook niets aan
doen, er zal wel iets mis zijn met mijn hoofd.
.

9. Hoe goed ben jij in fluiten?
A. Ik heb een spaarrekening geopend om mensen tegen betaling te laten fluiten voor
mij.
B. Fluiten op het veld doe ik alleen naar mijn knappe fans aan de zijlijn. Na de wedstrijd
komen ze dan naar me toe voor een handtekening, maar daar heb ik eigenlijk geen tijd
voor want dat is mijn tijd niet waard.
C. Help, daar doe ik niet aan hoor. Fluiten is niks voor mij, al die boze mensen steeds,
daar schijt ik echt van in mijn broek.
D. Volgens mij snap ik wel hoe hockey werkt, nog nooit klachten gehad over mijn fluitkunsten. Teamgenoten vragen me vaak hun beurt over te nemen en dat doe ik graag,
gratis natuurlijk!
10. Heb jij je leven op orde?
A. HAHA nee.
B. Iedereen kan alleen maar jaloers op mij zijn. Mijn leven kan gewoon niet beter, want ik
ben gewoon de beste in alles eigenlijk.
C. Meestal! Ik zorg er graag voor dat alles tot in de puntjes geregeld en gepland is. Stel
dat je voor verrassingen komt te staan……… Again: doodeng!
D. Ik doe echt heel erg mijn best, maar ik heb gewoon heel veel ongeluk. Studeren is
zwaar!

Tellen maaaaar.......

Wat voor
hockeyer ben jij?
Quiz
Meeste

Meeste

Meeste

Meeste

Jij bent eigenlijk helemaal geen hockeyer, het liefst lig jij met je luie reet
op het strand met een cocktail. Tijdens de koude donkere dagen ben je
niet van de bank af te krijgen en zeg je de training af met de slechtste
smoesjes zoals ‘ik kan echt niet komen hockeyen door dat schrammetje
op mijn knie!’. Als je dan eenmaal op het hockeyveld staat ben je er
eigenlijk alleen voor de derde helft,

Jij vindt jezelf altijd het beste van het team, jouw teamgenoten afzeiken
is dan ook jouw specialiteit. Je teamgenoten durven je alleen niks te
maken, want in de Vrienden ben jij de beste wingman/wingwoman. Dit
zorgt altijd voor wat lekkere hapjes langs de lijn op zondag, yumm! Jij
bent op en top een USHC speler: Ultra Sexy Hot en Cool. In de Vrienden
moet jij letterlijk de verliefde mannen/vrouwen van je af slaan. Als er
tijdens de wedstrijd iemand anders scoort is het altijd een ‘gelukje’.
Jij probeert het wel, maar het komt er meestal gewoon niet uit. Je kan in
je hoofd nog zo’n mooi trucje doen, dat betekent jammer genoeg niet
dat je dat ook in het echt kan… Een tip: probeer niet van alle ballen weg
te rennen, het is ook belangrijk dat je probeert iets met de bal te doen,
dat is immers een groot deel van dat waar hockey om draait. Aan de
andere kant, als je de bal mijdt kan jij het in ieder geval niet verpesten
hè! Je bent een echte bangeschijterd en dat niet alleen op het
hockeyveld, in de Vrienden sta jij namelijk ook altijd in een hoekje te
bibberen. Daag jezelf een beetje uit en laat anderen zien wie jij bent. Je
bent volgens mij namelijk best gezellig!

Dé sterspeler van het team, dat ben jij. Super technisch, tactisch, snel,
bescheiden en ook nog ontzettend knap (hoe dan??). Gelukkig gunt
iedereen jou je hockeytalenten ook, omdat je verder natuurlijk niet echt
een leven hebt om jaloers op te zijn. Al ben je nog zo knap, het regelen
wil absoluut niet lukken. Ook je studie loopt in de soep en je bent voor
de derde keer aan het einde van een onderhuur-kamer periode
gekomen zonder een vaste te hebben gevonden. Hopen dat dat
hockeytalent je nog een topsportcarrière gunt, dat zou iedereen heel
leuk vinden!

Voorkom blessures nu het
kouder wordt!
Nu de dagen korter worden, wordt het ook steeds
kouder. Dit betekent dat de kans op blessures groter
wordt tijdens de hockey. Gelukkig hebben wij wat
tips om de kans op blessures te verkleinen.
Het spreekt eigenlijk voor zich, maar een
goede warming up verkleint de kans op
blessures echt! Met een warming up wordt
niet één keer het veld op en neer bedoeld,
maar een paar keer heen en weer joggen;
daarna de welbekende rijtjes zodat alle
spieren in je lichaam warm worden en aan
het eind wat sprintjes.
Strekken! Na de warming up is het heel belangrijk
om je spieren goed los te maken. Vaak wordt dit
vergeten of niet gedaan, maar nu het kouder
wordt is dat van essentieel belang.
Kleed je na het sporten meteen snel warm
aan, ook al heb je het nog warm van het
rennen. Het beste voor je spieren is om na
het sporten meteen te gaan douchen zodat je
spieren warm blijven.
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Zaalhockey
BESTUURSMEDEDELINGEN

Zin om training te geven aan
een team in de zaal? Mail dan.
naar
commissaris_hockey@ushc.nl

DAT IS HANDIG OM TE WETEN.
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Hoe ziet 'ie er ookalweer uit?
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Helaas kunnen de activiteiten van de
komende paar weken niet door gaan. We
IIII I
hopen snel bij jullie terug te kunnen
komen met beter nieuws en nieuwe
data!
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#INSTAFAMOUS

Shoutout naar Dames 4
Welkom bij de #instafamous-pagina! Hier zie je elke
maand welke teams de afgelopen tijd aan het shinen
waren op insta!
Dames 4 is de laatste
tijd zeker niet te missen
op de gram! Dit seizoen
delen ze wederom de
leukste en gekste
momenten! Check
@ushcdames4!

#INSTAFAMOUS

Shoutout naar
Heren 5
Wat begon als een potje
stoerdoenerij tussen Bouwen en
Tho is onderhand dé act van
Heren 5 geworden: de shoey! Het
is de verplichte kost voor onze
beste speler van de week en
tegelijk ook dé gouden content
die je mist als je @ushc_h5 nog
niet volgt op insta!

... Juul 's nachts nog
enorme honger had?

... Dames 6 een romantisch
datediner heeft gehad?

Zagen jullie dat:

... Jannemieke (D7)
de gezelligste
gezelligheidscaptain is?

... Jord (H4) de nieuwe
mascotte van dames 7 is?
... Dames 5, 11 en 17 super gave
nieuwe teamtruien hebben?

Jij wist eigenlijk al lang voor deze
relatiebreuk dat er liefdesverdriet
op je stond te wachten. Je bent
gevoelig en hebt een radar voor
dit soort dingen. Vanwege jouw
onrustigheid en avontuurlijkheid,
raap jij jezelf weer snel bijeen om
op stap te gaan, de Vrienden is
hiervoor uiteraard de ideale plek!
(Misschien kan je Tinder ook
proberen...)

Jij als leeuw bent dol op aandacht,
je bent sociaal, grappig en erg
positief ingesteld. Dit zorgt ervoor
dat jij binnen je team vaak degene
bent die zorgt voor de leuke
activiteiten en de gezellige borrels.
Je bent al snel geneigd om de
leiding te nemen en dat vinden
de mensen om je heen prima!

STIER (20 APRIL
T/M 20 MEI)
KREEFT (21 JUNI
T/M 22 JULI)

Uit jouw team ben jij degene die het
eerst een rode kaart zou pakken voor
iemand een mep geven met je stick.
Jij bent de stuiterbal van het team.
ADHD is voor jou een understatement. Als het trouwens op de
derde helft aankomt ben jij de
koning(in)! Jij trekt de snelste bakken
en jij bent er altijd bij tot het laatst
gedronken biertje. Ga zo door!

MAAGD (22
AUGUSTUS T/M
22 SEPTEMBER)

LEEUW
(23 JULI T/M 22
AUGUSTUS)

TWEELINGEN
(21 MEI T/M 20
JUNI)

RAM
(21 MAART T/M 19
APRIL)

der USHC
In jouw leven ontwikkelt zich een
nieuwe, prille relatie. Maar de "nietecht" status duurt misschien langer
dan je denkt, is hij/zij het wachten
wel waard? Veel tijd om hierover
na te denken heb je niet, je hebt
het al druk genoeg met het
coachen van je hockeyteam,
misschien loopt daar nog een leuk
iemand rond.
Lekker bezig!

Inmiddels hockey jij al wat langer bij
USHC en ben jij hier dan ook
meerdere keren per week te vinden.
Het begint bijna te lijken op een
tweede thuis, iets waar jij veel
waarde aan hecht! Door jouw
empathische vermogen lig je lekker
in de groep en is iedereen blij
met jouw aanwezigheid!

Op het veld ben jij de speler die het
best de rust kan bewaren. Iedereen
wil iemand zoals jij in zijn/haar
team. Je teamgenoten kunnen
altijd bij jou terecht, jij bent hun
vertrouwens-persoon.
Eigenschappen die jij op je
cv kan zetten zijn: bescheiden,
trouw, liefdevol en stressbestendig.
Jij bent lekker bezig en daar mag je
trots op zijn. keep it up!
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SCHORPIOEN (23
OKTOBER T/M 21
NOVEMBER)

Waterrrmannnn, yoo hoe issie? Er is
vrij weinig op te maken uit wat de
sterren voor jou in petto hebben... Er is
alleen maar chaos te zien, dus dat is
een beetje verwarrend natuurlijk. Of
jouw maand leuk wordt of niet, het is
me een raadsel. Misschien moet je
voor de zekerheid maar extra je best
doen in je leven, je weet maar nooit.
En verder: misschien een idee in ieder
geval te zorgen dat je zelf orde in je
leven schept, dan zullen de sterren
ook niet zoveel uitmaken.

STEENBOK (22
DECEMBER T/M 19
JANUARI)

BOOGSCHUTTER
(22 NOVEMBER
T/M 21 DECEMBER)

Boogschutter, dit is jouw maand!
Iedereen heeft onderhand wel een
beetje last van een winterdip, maar jij
hebt het nooit koud en je houdt wel
van donker weer, dus jij gaat gewoon
lekker. Gelukkig speel je beter in de
zaal dan op het veld, want je spel op
het veld blijft matig... maar goed, je
doet je best hè! Nog een paar weken
tot jouw team wel iets aan je heeft
tijdens de wedstrijd.

In de Vrienden ben jij een echte
dansmachine. Jij bent altijd van de
partij en je gaat altijd helemaal uit je
plaat. Je krijgt in de Vrienden wel erg
veel aandacht van het andere
geslacht, maar jij bent altijd veel te
druk met dansen dus je hebt daar
helemaal geen tijd voor. Ga vooral
door met die lekkere danspasjes en
vergeet je studie gewoon, avondje uit:
veel leuker!

Lieve steenbok, jij hebt in tegenstelling
tot de boogschutter behoorlijk last van
een winterdip. Alles is koud en nat en
het is al donker om zes... mega
ongezellig. Zorg dat je jezelf goed
warm houdt en koop wat lekkers
(jam)dat moet helpen! Verder zal je
de komende tijd minder makkelijk een
logeermaatje in de Vrienden kunnen
oppikken, dus ik zou maar snel Tinder
weer downloaden!

VISSEN (19
FEBRUARI T/M 20
MAART)

WEEGSCHAAL
(23 SEPTEMBER
T/M 22 OKTOBER)

Jij bent écht altijd al je spullen kwijt.
Elke zondag kom jij aankakken en je
bent standaard wat vergeten of je
hebt weer iets verkeerd gedaan. De
ene keer heb je de verkeerde kleur
sokken aan, de andere keer ben je je
stick vergeten. Het is altijd wat met jou.
Tip van de dag: het beter op je spullen
en lees de team-app! Je kan net zo
goed stoppen met hockey en gewoon
op dammen gaan.

WATERMAN (20
JANUARI T/M 18
FEBRUARI)

Deel 2

Lieve vissen, wat is jouw leven toch
zwaar... Je grote liefde heeft je net
gedumpt (of oeps spoiler, kans is
groot dat dat ergens de komende tijd
gebeurt, sorry) en heb jij überhaupt
één tentamen wel gehaald? Gelukkig
ben jij helemaal geen aansteller toch?
Grapje, jij bent echt het meest
dramatische sterrenbeeld van
allemaal, dus zorg een beetje dat je
jezelf in bedwang houdt, niemand
houdt van te veel gepiep. Verder veel
sterkte met je leven!
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16. Annebe Fransen, Merle Scholten, Janneke Smit

December

17. Quirien Slaghekke, Stijn Vermeulen
18. Danielle Burger, Niels Kocks, Stein Lindeboom, Claire
Oosterwaal, Leonie Wagner
19. Jessie Brinkman, Clara Looijschelder
20. Sabine Musterd, Pepijn Naus
21. Anne de Leeuw, Mas van Meurs, Kirsten Molenaar
22.
23. Tessa van Aspert, Inez Meulenbeld
24. Anne Sophie van Mazijk
25. Lonneke Elders, Emily Hegener, Sebastiaan de Vries,
Vera van Wallene
26. Jilles ter Ellen, Joep van Lith, Katja van der
Meulen, Famke Zandman
27.
28. Karlijn Alberts, Elaine - Bogaer
29. Julie Geerdink, Karsten Knol, Bastiaan de Leeuw,
Matthijs Molendijk

1. Jort Wolda
2. Evelien Baas, Pieter Goudswaard, Yentl Hoogenboom, Krissy
Kort, Jelle Teijema, Roos Verhagen
3. Lieke Nijland, Maarten Ploemacher, Wouter van den Reek, Lotte
Schouten, Anke Schreurs
4. Marije van den Bosch, Jochem Kolsteeg
5. Sinterklaas
6. Susanne de Boer
7.
8. Isabelle Bax, Russell Coates, Elisabeth Pel
9. Kiki van den Bosch, Sophie Stokbroekx
10. Josefien Cator
11. Daan Mares, Annebeth Noordhoff, Gijs Schiebroek
12. Robert-jan Bodar, Jaap Tump
13. Olivier Bakker, Frederique Bennink, Esther Hurks, Pepijn de Visser
14. Djoeke Beerda, Imme Giesen, Ilja Timmermans, Noa Wijnstok
15. Tim Goei
16. Barbara van Dijk, Sophie van de Lande
17. Robin Blokhuis, Anna Pernice, Tamara Recourt
18. Rosa de Jong, Mart Sander
19. Dries van der Meer, Pien Stadman Robaard
20. Judith Berkloo, Carolien van Houdt

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

