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De ChariCie heeft ontzettend
veel spullen gekregen,
waarvoor dank! Ze hebben veel
ouderen bij Maarssen blij
kunnen maken.

Even een verhaaltje
tussendoor

USHC | Eline Pieters

Lieve allemaal,
Het is nu juli. Groen licht voor
contactsporten, iets waar we zo lang op
hebben gewacht! We mogen weer. Nu
helemaal. Maar, toch, er is nog wel veel 'niet'
op het veld. Oké, geen 1,5 meter, maar ook
geen hesjes, niet uit dezelfde bidon drinken,
nog niet met het hele team het veld op, nog
geen trainingen en geen wedstrijden...
Zodra we het veld betreden kunnen we wel
meer; echt lekker een potje 'vrij' hockeyen.
Maar; wanneer onze voeten het kunstgras
verlaten, dienen we ons weer direct aan de
1,5 meter afstand te houden! Vergeet dat
niet!
De afsrpaak/regel (hoe je het ook wil
noemen) dat op het veld die 1,5 meter regel
niet verplicht is, neemt niet weg dat je op het
veld elkaar nog wel echt de ruimte mag
geven. Het virus is immers nog niet
verdwenen.
Maar de maand juli is ook; dat het sportcafé
weer open is, dat de selecties zijn afgerond
dat het kandidaatsbestuur wordt ingewerkt,
maar we genieten ook nog even van de
vakantie.

En waar kijken we naar uit? We kijken uit
naar de laatste paar weken waarin ik, samen
met mijn vijf medebestuurders ons
bestuursjaar nu echt vaarwel moeten gaan
zeggen. De laatste paar weken dat we nog
geen lustrumjaar vieren. Als het seizoen
start in september, en alles mag weer, gaan
we volgend jaar echt helemaal op z'n kop
zetten. Wij, als oud-bestuur, stiekem een
beetje met de benen omhoog. Poh wat
kijken we er naar uit!
We hebben afgelopen tijd veel leden zien
gaan, velen uitgezwaaid en hier en daar is
misschien wel een traantje gelaten. Maar
daarvoor in de ruil mogen we veel nieuwe
leden welkom heten! Dus, hierbij:

WELKOM!
We hopen de huidige, oud-leden en nieuwe
leden snel te kunnen zien in het veld of
daaromheen. Zeker als de competitie weer
wordt hervat, en we echt keihard kunnen
knallen op de super sundays.
Tot snel(?)!
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USHC - App
MEDEDELINGEN

App jij m al?
Zorg dat je de app hebt
geïnstalleerd om op de hoogte
te blijven van het laatste
nieuws en mededelingen.

DAT IS HANDIG OM TE WETEN.
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Ik ga niet op reis en neem dus ook
niets mee
COLUMN | Willem Vos - Heren 9/LuCo

DE HEMARECLAMES LIEGEN ER NIET OM - wij
blijven massaal thuis deze zomer. Misschien ook
wel goed voor de doorgereisde student van
vandaag de dag dat we ook weer meemaken hoe
mooi Nederland zelf wel niet is. De zomers worden
inmiddels steeds warmer en droger, dus daarvoor
heb je Frankrijk niet meer nodig. Daarbovenop is
het zelfs nog wel goed voor het milieu ook dat wij
allemaal het vliegtuig even niet meer nemen. Maar
dan blijven we toch met de kwestie zitten,

"is dit nou echt vakantie?"
Bij vakantie zijn wij ons zó iets anders gaan
voorstellen dan gewoon dagen vrij en misschien
een keer een museum of iets in de trant bezoeken.
Corona zet alles op de kop, ons idee van fysiek
contact is veranderd en boodschappen doen is vaak
wachten tot het gangpad leeg is.
Ik heb dan nu opeens een weekendje weg geboekt
naar Leeuwarden met mijn beste vriendin, anders
waren we naar Londen gegaan. Nu vind ik het
stiekem heel erg leuk dat ik de hoofdstad van
Friesland eindelijk eens ga bezoeken en daarmee
de lokale cultuur ook ga ontdekken. Ik ben nog
nooit in het Fries Museum geweest, ik weet
eigenlijk te weinig van de lokale cultuur.

"Als echt randstadskind
was mijn blik niet verder
dan Amsterdam en Utrecht,
heel misschien Den Bosch."
De musea die buiten de randstad liggen zijn vaak
best goed en het is eigenlijk jammer, zeker gezien
mijn studie kunstgeschiedenis, dat ik nu pas ga
waarderen hoeveel cultuur en musea in Nederland
te vinden is.

Ik wist altijd wel dat wij als land meer dan 200
musea hebben, het is immers geen beschermde
term, maar ik heb er in mijn leven maximaal 30 van
bezocht. Ik denk dat ik voorgaand getal al wat
positief schets, maar ik moet ergens doen alsof ik
een goede kunstgeschiedenisstudent ben.
Ook Utrecht ben ik anders gaan ervaren, de stad is
een heel andere plek. In het centrum kom ik opeens
nauwelijks meer. Voorheen gingen wij daar
natuurlijk altijd uit en ik had het privilege dat ik aan
de Drift college had. Ik was er laatst voor een date
pas voor de tweede keer sinds corona. Dat daten
voelde ook nog wat onwennig in het begin, wat hoe
begroet je elkaar en hoe vordert de avond daarop
weer. Verder was het overigens een leuke date (ik
hoop dat hij dit niet leest). Maar het centrum was
veel rustiger dan de overvolle straten die je soms
meemaakte, janskerkhof lag er op een
donderdagavond wat desolaat bij. Toen ik nog met
die jongen aan het praten was kwamen ook nog een
stel Belgen ons vragen of er nog iets open was,

"want zelfs de
woolloomooloo ging al
dicht."
We hebben ze uiteindelijk maar naar de
Nobelstraat verwezen, misschien dat daar een
kroeg een feestnacht inging. Maar uitgaan in
coronatijd lijkt mij wat veel gevraagd, het is ook niet
alsof België met andere regels omtrent dit punt
handelt. Maar alles goed en wel, we kunnen weer op
terrasjes zitten en misschien ontdekken we opeens
de mooiste plekjes van Nederland,

"elk nadeel heeft heel
misschien een klein
voordeel."
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Bekend Nederland
Eindsignaal
10eversus
Lustrum
der U.S.H.C.
RubriekRUBRIEK
| Wat zijn
de overeenkomsten?
| Juliette
Muller

Lieve leden,
En weer is een maandje wachten op het
lustrum voorbij. Ik weet dat het wel een
eeuw lijkt, maar wees gerustgesteld, want ik
kan jullie beloven dat de aankomende twee
maanden als een speer voorbij zullen gaan!

C 50
jaar

Daarnaast kunnen jullie een leuke verrassing
verwachten in de papieren Stickpraet. Zorg
verder ook dat je scherp blijft letten op de
hints over het thema en de kleuren van het
lustrum, want tijdens het openingsfeest is
het mogelijk een super leuke verrassing te
winnen!

USH

Sinds begin van de maand zijn we al druk
bezig met het onthullingsfilmpje en het
plannen van ons prachtig lustrumjaar! Vanaf
begin augustus gaat dan ook onze eigen
Instagramaccount van start!!!

Voor het ‘soggen’, tijdens het Netflixen op
bed of het chillen in het park hebben we hier
nog een leuke quiz voor jullie! De goede
antwoorden kunnen jullie vinden aan het
einde.
Liefs, de Luco
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Bekend Nederland
versus
Eindsignaal
Vervolg
RubriekRUBRIEK
| Wat zijn
de overeenkomsten?
| Juliette
Muller

1)
a.
b.
c.
d.

Wat was het thema van het 5e Lustrum?
Zonnig Zilverzand
Trente al Dente
Zilvere Zondes
Time Immemorial

2) Wat zat er in het logo van het
9e Lustrum?
a. Een hart
b. Fruit
c. Het teken voor oneindigheid
d. Een biertje
3) Wanneer was het 4e Lustrum der
USHC?
a. 1985 – 1986
b. 1990 – 1991
c. 1973 – 1974
d. 2000 – 2001

5) Maak het thema van het 4e Lustrum
compleet: “Lust …
a. 2 live”
b. In life”
c. 4 life”
d. 4 you”

4)
a.
b.
c.
d.

2) Wat was een van de gadgets van het
9e Lustrum?
a. Keepersbandjes
b. Een schaar
c. Een zweetband
d. Dobbelstenen
3)
a.
b.
c.
d.

Wat is het thema van het 10e Lustrum?
El Dorado
Golden memories
Ars athletica
Golden triangle

Antwoorden: a, a, b, d, c, d, wat denk je zelf …

Welk Lustrum had geen thema?
Het tweede
Het zevende
Het zesde
Het eerste
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Ook dat is USHC
THROWBACK NA THROWBACK

Het kritisch vermogen mag wel
weer herstellen
COLUMN | Rosanne de Jong - Dames 7/LuCo

Maar dit is ook gevaarlijk; hoe minder angst
voor het virus, hoe sneller ons kritisch
vermogen zich herstelt en hoe minder onze
tolerantie
voor
semi-autoritaire
maatregelen. Hoe goedbedoeld ze ook zijn.

2020 is gekaapt door collectieve gekte. Het jaar
werd afgetrapt door een virus dat we te laat
zagen aankomen. Met als resultaat een
zeldzame verbondenheid - een gedeelde
existentiële crisis waarin alle andere problemen
even van het toneel verdwenen.
Nu die storm enigszins is gaan liggen, vervalt
iedereen
weer
in
oude
patronen.
WieBetaaltWat accounts van teams lijken
weer een beetje tot leven te komen, we
kunnen deze zomer weer daadwerkelijk
hockeyen in partijvorm en (voor de
oplettende Utrechter) kreeg zelfs KB de kans
om zichzelf verkleed als smurfen (?) aan de
schandpaal te nagelen.
Nu ook zelfs een vakantietripje -

"TOCH MOGEN WE WEL
WEER WAT KRITISCHER
WORDEN. WE ZIJN
IMMERS NEDERLANDERS."
De 1,5-meterdictatuur leek overigens niet
meer ver weg. En waren hoogtijdagen voor
klikkende corona-nazi’s. Met op de
hockeyvelden zelfs een corona coördinator
kan je het bijna ironisch noemen dat we in
deze periode de oorlog en 75 jaar vrijheid
herdacht hebben.
Toch is het allemaal goed geweest. Met
zomerhockey voor de deur en een
fantastisch lustrumjaar, kijken we op deze
tijd glimlachend terug.
Immer de uwe, R.

DAT GODSZIJDANK NIET IN
FRIESLAND HOEFT TE ZIJN
– ook weer mogelijk is. Zou je bijna het
verschil niet meer merken met een paar
maanden terug.
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Tenue
MEDEDELINGEN

Het tenue van Indian
Maharadja is vanaf volgend
jaar verplicht! Zorg dat je de
polo hebt voordat de eerste
wedstrijden beginnen! Je kan
ze bestellen/kopen bij
SunnyCamp te Zeist. Voorkom
een boete en schaf 'm nu aan!

DAT IS HANDIG OM TE WETEN.
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S T I C H T I N G
D U U R Z A A M

U S H C

Wat is de SDU?

In welk opzicht verschilt de SDU van de U.S.H.C.?

Een steentje bijdragen aan een duurzame wereld, met USHC voorop, is waar de Stichting
Duurzaam USHC naar streeft!
Voor meer informatie:
bit.ly/stichtingduurzaamushc

Een greep uit de collectie
MAAR OOK DIT IS WEER USHC

Aanmelden commissies
MEDEDELINGEN

Via
bit.ly/aanmeldencommissieushc2021

kun je aangeven voor welke
commissie jij interesse hebt!
Vergeet niet je motivatie erbij
te zetten.

DAT IS HANDIG OM TE WETEN.

16

Handige info
Commissies

Bestuur

Wedstrijdsecretariaat | Roosmarijn Hobbelen
wedstrijdsecretariaat@ushc.nl

Jorn Muurling | voorzitter
06 36 10 91 88 | voorzitter@ushc.nl

College van Advies | Marilot Batenburg

Lauri Odenkirchen | secretaris
secretaris@ushc.nl

ChariCie | Pien Leerink
charicie@ushc.nl
DIES | Aniek Beerling
diescommissie@ushc.nl
Evenementen | Elke Burghoorn
evenementencommissie@ushc.nl
Introductie | Iva Klein Baltink
introductiecommissie@ushc.nl
Jaarboek | Tess Ruiter
jaarboek@ushc.nl
Kas | Robert-Jan Arke
kascommissie@ushc.nl
Oud-leden | Lucas Nieuwenhuis
oudledencommissie@ushc.nl
Dinercie | Simone Spaans
diner@ushc.nl
Promotie | Lucas Nieuwenhuis
promotiecommissie@ushc.nl
Ski-cie | Nadia Bronmeijer
skicie@ushc.nl
SpoCo | Jaap Mouton
sponsoring@ushc.nl
TC | Lieke Nijland
tc@ushc.nl
Toecan | Lotte Kersbergen
toecan@ushc.nl
Eindsignaal | Doris Hoefnagels
eindsignaal@ushc.nl
Prestatiecommissie | Kamiel Röell
prestacie@ushc.nl

Quirien Slaghekke | penningmeester
penningmeester@ushc.nl
Ruben van den Bosch | commissaris hockey
commissaris_hockey@ushc.nl
Danne Kranen | commissaris sponsoring
commissaris_sponsoring@ushc.nl
Eline Pieters | commissaris pr
commissaris_pr@ushc.nl

Bestuurskamer Pnyx - bovenste etage
Achter Sint Pieter 25, (Binnenstad) 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

