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SuperSunday!!!

Op Oly én in de vrienden

Bezig bijtje
USHC | Daniëlle Stolk - Dames 8

Hoi allemaal, ik ben Daniëlle en op de USHC ben ik een bezig bijtje. Ik ben
keeper (en aanvoerster) van dames 8 en daarnaast ben ik voorzitter van 2
commissies: de SpoCo en de IntroCie! Super leuk! Dit is mijn derde jaar
binnen de vereniging en ik geef toe: ik ben er hartstikke trots op. Mijn
ervaringen hier zijn gewoon fantastisch en ik zou de USHC iedereen
aanraden.
Afgelopen maand kreeg ik de eer om in ons tenue te poseren voor de
media. Zoals jullie weten, is het reglement aangepast waardoor alle leden
zelf mogen bepalen of ze in een broek spelen of in een rok. Dit vind ik een
super goed initiatief van het inclusiepanel. Zij betekenen natuurlijk veel meer
voor de club dan deze wijziging, maar dat ik ‘het gezicht’ werd van dit eerste
wapenfeit, is wel heel leuk. In het dagelijks leven draag ik geen rokjes/jurkjes,
dus op het veld zou ik dat ook niet snel doen (laten we even vergeten dat ik
als keeper nooit een rok aan heb haha). Vandaar stond ik met m’n pretbek
bij o.a. EditieNL in een broek te poseren.
Wat super grappig is, is dat ik na mijn media-avontuur werd herkend!
Mensen van m’n minor (die ik vrijwel alleen online zag) herkenden m’n stem
en sprintten naar de tv. En in de broodjeszaak waar ik werk, begonnen
klanten en collega’s ook al over een carrière-switch, omdat ze me op tv
zagen. Het modellenleven zit er voor mij niet in, maar zo’n positieve
verandering teweegbrengen of op z’n minst ‘het gezicht’ ervan zijn, vond ik
leuk. Ik krijg eigenlijk alleen maar positieve reacties, gelukkig!
Doordat ik zo actief ben bij de USHC, ken ik steeds meer mensen, en kennen
steeds meer mensen mij. En dan ook nog die media erbij… ik werd dit jaar
opeens BU’er. Mocht je me nou helemaal niet kennen, is dit misschien een
overstatement hahaha! Hoe dan ook: tot zondag in de Vrienden, ik doe
graag met iedereen een babbeltje (en drankje hè), BU’er of niet!
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Mosselen eten
November Super Sunday
21 November Commissie eten
22 November

Biercantus
15 oktober

Opruimen
BESTUURSMEDEDELINGEN

Let op: zorg dat je het veld
netjes achterlaat na je
training. Check de dug-out
achteraf en neem al je spullen
mee.

DAT IS HANDIG OM TE WETEN.

Versier je meter bier!
Samen met je team je eigen meter schilderen en
versieren. Maak met je team jullie biermeter
herkenbaar zodat je in stijl de strijd aan kan gaan
tegen de andere teams in de metercompetitie. Dit
zal op USHC zijn.
Zondagen waarneer de meters versierd worden: 31
oktober en 7 november

Update inclusiepanel
USHC | Inclusiepanel

Lieve USHC'ers
Het zal voor iedereen inmiddels wel bekend zijn dat elk individu op
de hockeyclub nu een vrije keuze voor een broek of rok op het
hockeyveld heeft. Nadat dit meer dan een maand geleden al bij
de ALV ingestemd was, was het drie weken geleden onverwachts
nationaal nieuws. Hoewel wij niet de eerste hockeyclub van
Nederland zijn die deze stap hebben gemaakt en dat de KNHB
deze regelgeving totaal niet in de weg staat, was blijkbaar de
samenkomst van omstandigheden zo dat wij het landelijke
nieuws hebben gehaald. Natuurlijk altijd positief om zo te mogen
bijdragen aan de discussie over keuzevrijheden in de sport. Dit
kwam niet echt naar voren binnen de artikelen, maar wij zijn een
van de eerste hockeyclubs met een inclusiepanel. Het
huisregelement veranderen op het gebeid van vrije kledingkeuze
was een van de eerste wapenfeiten van dit panel. Het
inclusiepanel heeft als doel om de hockeyclub een veilige en
open plek voor elke student te maken, want iedereen zou
evenveel moeten kunnen genieten van de gezellige U.S.H.C.-sfeer.
Het is niet het doel dat wij als de U.S.H.C. bewust een
progressieve rol gaan spelen in hockeyend Nederland. Mocht een
van de thema’s die wij aansnijden toevallig van breder belang
zijn, is dat toevallig zo, maar niet het doel an zich. Het panel richt
zich echt op de club zelf en wil zich daar ook echt voor inzetten.
Dit gaat veel breder dan de vrije kledingkeuze. U.S.H.C. heeft
bijvoorbeeld ook al meegedacht en geholpen aan de campagne
over consent van Veritas tijdens de UITweek.

Aankomend op de agenda staat een campagne over LHBTI+
veiligheid op het sportveld samen met SV Antheros, betere
voorlichting over en meer aandacht voor seksuele veiligheid
binnen de verenigingscultuur, Paarse vrijdag en nog een aantal
andere zaken. Zelf binnen ons gezellige clubje nog genoeg te
bespreken dus.
Binnen het panel is nog plek voor twee kernteamleden, waarmee
eens in de twee weken wordt vergaderd. Hierbinnen is het
mogelijk om je eigen projecten over het onderwerp diversiteit en
inclusiviteit op te pakken, dus wat jij belangrijk vindt binnen onze
verenigingscultuur. Daarnaast is het uiteraard erg belangrijk dat
wanneer wordt gepraat over een open en veilige sfeer op de
vereniging dat ook echt iedereen kan meepraten. Het
inclusiepanel vergadert daarom een keer per één à twee
maanden open toegankelijk voor iedereen. Zo kan elk lid vragen
stellen, luisteren, leren of een kritische blik leveren. De
aankomende open vergadering is maandag 8 november 19:3021:30 met een borreltje achteraf, de locatie volgt spoedig. Wij
nodigen jullie van harte uit om te komen. Mocht je ideeën
hebben voor onderwerpen voor tijdens deze vergadering kan je
altijd een van de kernteamleden appen of ons mailen op
inclusie@ushc.nl.
Groetjes,
Het inclusiepanel
Aniek, Lucas, Nina en Willem

#INSTAFAMOUS

Shoutout naar Dames 6
Welkom bij de #instafamous-pagina! Hier zie je elke
maand welke teams de afgelopen tijd aan het shinen
waren op insta!
Dames 6 is hun eigen Tinder
begonnen! Noodzakelijk bij het
vinden van een date natuurlijk!
Ben jij ook single? Check D6!

#INSTAFAMOUS

Shoutout naar
Heren 3
Heren 3 is de afgelopen tijd
oprecht instafamous:
gefeliciteerd met 1K! Elke
zondag weer is jullie insta een
feestje! Jullie mega actief en
de posts zijn een cadeautje
gewoon! Volg je heren 3 nog
niet? Shame on you.

Hoe ziet 'ie er ookalweer uit?
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WIST-JE-DAT-EN-ZAG-JE-DATJES
STUUR ZE IN VIA: 06-82525584

Zagen jullie dat:

... Tijn (H5) eigenlijk geen
alcohol mocht drinken

... Pieter (H5) een golden
trok na de training?

... Daan (H3) achter een
inbreker is aangerend in
z'n onderbroek
... sommige Dames 6ers
al dates gevonden
hebben! (Insta-tinder
werkt)
... de Pepijns van USHC
lekker aan het regelen
zijn
17
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STIER (20 APRIL
T/M 20 MEI)

Loyaliteit, betrokkenheid,
zelfverzekerheid & sympathie
kenmerkt jouw als persoon. Jij
bent een echte vechter in de
Vrienden en gaat rechtstreeks
op jouw doelwit af (Pepijn?)!
Daarnaast ben jij echt een
gezelligheidspersoon en maak
je anderen graag aan het
lachen!

KREEFT (21 JUNI
T/M 22 JULI)

Tweelingen! Afgelopen maand
stond weer in het teken van jouw
typische keuzestress: ga ik naar
de vrienden of toch die deadline
afmaken? Zoen ik vanavond óók
met Pepijn, of niet? You do you
tweelingen, alles is goed! Het is
wel echt de bedoeling dat je een
keer kiest, en ik kan je vertellen,
Pepijn stelt niet teleur.

Betrap jij jezelf soms op jaloers
gedrag? Dit is een kenmerkende
eigenschap van jou, maar
gelukkig compenseer jij dit met
jouw attente, betrokken en eerlijke
houding. Jij bent een echte
levensgenieter en geniet van de
mooie dingen in het leven,
vandaar dat jij ook elke zondag in
de Vrienden te vinden bent.

Levensgenieter is wat er op
jouw Tinderprofiel staat. Jij bent
een echte tijger in de Vrienden
en niemand die jou kan
temmen. Op het hockeyveld
ben jij een speler die voor het
team werkt. Als iemand je nodig
heeft sta je voor diegene klaar
en geheimen zijn bij jou altijd
veilig.

MAAGD (22
AUGUSTUS T/M
22 SEPTEMBER)

TWEELINGEN
(21 MEI T/M 20
JUNI)

Jij bent een geboren leider met
een sterk onafhankelijk karakter!
Je bent strijdlustig en dit komt
duidelijk naar boven op het
hockeyveld! Je doet alles om je
zin te krijgen, dit in combinatie
met jouw impulsiviteit en
naïviteit levert helaas niet altijd
het gewenste resultaat.

LEEUW
(23 JULI T/M 22
AUGUSTUS)

RAM
(21 MAART T/M 19
APRIL)

der USHC

Je bent onvoorspelbaar en moeilijk
in te schatten. Ook al zijn dit
absoluut niet de eigenschappen
die jij in jouw partner zoekt. Jij stelt
hoge eisen, je houdt van sleur en
wordt liever niet verrast door
onvoorziene gebeurtenissen. Een
avontuurlijke partner past absoluut
niet bij jou. Er is niks mis met een
saaie lover hoor! Sterkte wel.
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SCHORPIOEN (23
OKTOBER T/M 21
NOVEMBER)

Emoties heb je niet altijd even
goed onder controle, Je bent
koppig, tegendraads en
eigenwijs, Ook voor goed advies
moeten mensen niet bij jou zijn.
Wanhopig in de liefde? Ga eens
op date met een Tweeling,
Weegschaal of Boogschutter, wie
weet vind jij daar jouw geluk! Op
zondagen staat de Vrienden
weer vol, genoeg keuze dus!

STEENBOK (22
DECEMBER T/M 19
JANUARI)

BOOGSCHUTTER
(22 NOVEMBER
T/M 21 DECEMBER)

Je bent als Boogschutter een
gevoelig gepassioneerd mens
dat behoefte heeft aan prettige
contacten. Zoals we weten is
Pepijn een heeeel prettig
contact, dus ik zou het wel weten
hoor! Verder zijn jouw
hockeykunsten maar zo-zo;
gelukkig ben je wel grappig., dat
is dan weer mooi meegenomen

Jij bent niet snel verliefd en
wantrouwt complimenten. Toch
ben jij tijdens de biercantus
helemaal los gegaan. Niet geheel
onverwacht sinds jij graag de
aandacht trekt. Elke zondag
paradeer jij over het hockeyveld
als het paradepaardje van het
team, maar je kan ook te
zelfverzekerd zijn, doe rustig.

Op het hockeyveld ben jij een
ijskoude afmaker. 'S ochtends
neem jij je tijd voor de spiegel,
want je wil graag goed voor de
dag komen om iedereen voor je te
winnen. Verder moet je vooral zo
doorgaan met je deadlines
uitstellen, want uiteindelijk krijg jij
toch alles voor mekaar. Dat geldt
echter niet wat betreft het regelen
in de Vrienden...

VISSEN (19
FEBRUARI T/M 20
MAART)

WEEGSCHAAL
(23 SEPTEMBER
T/M 22 OKTOBER)

Weegschaal, jij bent in voor een
vluggertje maar het is tijd om de
sprintjes op het veld te maken. Je
team heeft jou snelheid nodig.
Hou trouwens eens op met dat
gejankebal, een beetje
doorzetten kan geen kwaad
hoor! Ook voor overdreven zielig
gedrag krijg je bij hockey een
kaart.

WATERMAN (20
JANUARI T/M 18
FEBRUARI)

Deel 2

Dromerige vis wat wordt het een
goede maand voor jou. Ga op
avontuur en vergroot jou
bubbel. De Vrienden wacht op
jou, hoe moeilijk beslissen ook is,
Het is tijd om te kiezen voor
losgaan, uitgaan en hard gaan.
Het nachtelijk leven van een
bezopen student gaat jou veel
brengen komende maand.
Pepijn kan niet wachten je te
zien.
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Voor alle eerstejaars
USHC | IntroCie

Beste eerstejaars USHC’er,
Wij zijn de IntroCie en je kan ons nog kennen van het introductietoernooi in
de zomer, wat volgens ons een groot succes was. Wij vinden alleen een
introductietoernooi echter niet genoeg. Het doel van de IntroCie is namelijk
alle nieuwe leden van USHC een onvergetelijk eerste jaar te geven. Wij willen
ook zorgen voor meer eerstejaarsbinding. Maar hoe krijgen we dit voor
elkaar? Hoe zien we dit voor ogen?
Wij organiseren hiervoor een super leuke eerstejaars activiteit. De activiteit
staat gepland op zaterdag 6 November, dus houd deze zaterdagavond
zeker vrij. Het wordt een avond vol met bier, bingo, pizza en natuurlijk heel
veel gezelligheid. Dit is het perfecte moment om je mede-eerstejaars
USHC’ers te ontmoeten en beter te leren kennen. Mocht je na het bier, de
pizza en de bingo zin hebben om nog even door te feesten met je medeeerstejaarsgenoten, dan kan je door naar café De Vrienden met ons! Op
deze manier hopen wij meer eerstejaarsbinding te creëren en een flinke
start te geven aan jouw tijd bij USHC de komende jaren.
Meer concrete informatie over de eerstejaarsactiviteit volgt nog, dus houd je
mailbox goed in de gaten en check ook zeker even je spam. Daarnaast
komt er ook een eerstejaars whatsappgroep voor jullie. Op deze manier
kunnen we jullie gemakkelijk informeren over niet alleen deze activiteit, maar
ook over andere leuke feestjes, borrels en activiteiten. Zorg dus zeker dat je
deelneemt aan deze groepsapp! De link voor de groepsapp zal ook in je
mail komen.
Tot slot willen wij onszelf nog even snel voorstellen, want de leden van de
IntroCie zijn deels verandert sinds het introductietoernooi. Wij zijn Vera,
Sophie, Jelmer, Elaine, Danielle, Emilia, en Robin en wij kijken er heel erg naar
uit om jullie te ontmoeten en een leuk eerste jaar voor jullie neer te zetten.
Wij hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 6 November!
Liefs,
IntroCie 21-22

GEFELICITEERD!

Oktober

19.
20. June van den Besselaar, Anne Matthijsse
21.
22. Roos Visser
23. Paul Duncker
24.
25. Daan Overwater, Babet van de Graaf, Roos Welle
26. Vincent Landes, Danique Rijken
27. Faas van der Heijden
28. Niels van Kuik,
29. Willemien van der Wielen
30. Loes Reusen, Gianni D'olivo
31. Nadia Bronmeijer, Merel Boonstra

November

1.Anouk van Lent
2. Pepijn Kuijpers
3. Mei an Jager
4.
5.
6. Imme Regenboog
7. Veerle Wijnberg, Rosanne Lans
8. Suzanne den Haan, Just pé Jonasse, Owen van
der Spoel, Madelief Goosens
9. Patrice Hage, Imme Baaijens, Raoul Daniëls
10. Marijke Bredee, Claire Valkenburg, Niels Burgers
11. Daniël van Midden, Teun de Graaf
12. Maarten De Boeck
13.
14. Anne Nagelhout, Sophie Kokkeler
15. Joost Wolvius

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

Vertrouwenspersoon
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

