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P. 28

Van de Redactie...
Hey hey! Het is weer zover, na een moeilijk jaar en een lange vakantie gaan we er eindelijk weer voor! De redactie van dit jaar presenteert met trots de nieuwe Korven Courant met nieuwe en oude rubrieken, een leuke wedstrijd en nog veel meer! In deze editie stellen de
redactie en het bestuur zich voor, maken we kennis met één van de
nieuwe Hebbes leden deelt iemand hun ervaring met de kick-off dag!
We hopen dat jullie veel plezier hebben met het lezen van de Korven
Courant!
Groetjes,
Kyra

VACATURE
Ben jij net als wij dol op het schrijven van leuke stukken, het redigeren van ons mooie krantje en het contacteren van gezellige medehebberts? Wij zoeken nog mensen die de Reko willen komen versterken! Wij brengen maandelijks de Korven Courant uit. De stukken
schrijven we deels zelf, maar we benaderen ook onze hebbescollega’s om bepaalde rubrieken aan te leveren. Hierdoor ben je lekker in contact met anderen, en weet je als eerste wat er speelt binnen
de vereniging. Ben jij nou helemaal enthousiast geworden of heb je
nog vragen over deze commissie? Neem gerust contact op met Elske
(06 18168298) of Kyra (06 34091711).
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Van de Voorzitter...
Hii lieve Hebberts,
Daar is die dan, de allereerste Korven Courant. Voor mij ook de allereerste keer dat ik een stukje voor jullie mag schrijven, want vanaf
7 september zijn wij officieel bestuur van Hebbes, nog niet eens een
maand. Maar wat een maand was het!!; in naborrelen zijn we inmiddels weer professionals, mede door de vele nieuwe leden die nu ook
gezellig mee korfballen en daarna een drankje krijgen van de Prik. De
eerste maandelijkse borrel werd ook goed bezocht en wij kijken nu al
uit naar de volgende keer.
De commissies zijn ook allemaal al druk bezig en zo hebben we onze
eerste toernooien al gehad (smaakt naar meer!!) en hebben we volgende week het LANHKE van de Feko.
Ook weet ik dat de teamuitjes gepland worden/zijn en dat er sinds
gister een gloednieuwe muziekbox naast het veld staat, voor nog
meer gezelligheid buiten het veld.
Ik kan me voorstellen dat je als nieuw lid misschien niet eens weet
wie er nu eigenlijk in het bestuur zitten, we willen ons daarom graag
even aan jullie voorstellen. Voor nu nog veel lees plezier bij deze geweldige uitgave van de Korven Courant en ik zie hoop jullie allemaal
snel weer te zien op trainingen, borrels en activiteiten!
Liefs namens bestuur Drie Dozijn,
Maria
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Even voorstellen...
Bestuur Drie Dozijn
Maria
Ik zal ook gelijk beginnen: ik ben Maria Groenenberg, 22 jaar en zoals je
net hebt kunnen lezen ben ik dit jaar
voorzitter

van

Hebbes.

Korfballen

doe ik al sinds mijn 5e, eerst altijd
bij KV Dos Kampen, maar nu al voor
mijn derde jaar in Hebbes 1. Niet het
enige wat ik bij Hebbes gedaan heb
trouwens, ik heb een jaar in de Feko
gezeten en vorig jaar in de Kasko en
de Lucie. Hieruit kun je wel concluderen dat ik op wel van activiteiten
en feestjes houd, daar kun je mij dan

ook dit jaar heel veel vinden. Maar
ook de training zal ik niet snel overslaan, na 17 jaar ben ik het korfballen nog steeds niet zat, wel wissel ik het graag af met andere sporten. Zo ben ik ski- en snowboardlerares, in een winter, zonder corona,
ben ik dan ook vaak meerdere weken in de sneeuw te vinden. In een
normale week vind ik tennissen, Rocycle (soort spinnen) en skeeleren
ook erg leuk om te doen.
Verder kan het zijn dat wanneer je klant bent bij de Triodos Bank, je
mij aan de telefoon krijgt, hier werk ik namelijk bij klantcontact.

Twee dagen in de week spendeer ik op het kantoor in Driebergen om
daar telefoontjes te beantwoorden van mensen die vooral gepanikeerd zijn omdat er iets niet goed gaat met hun betaalrekening.
Voor nu zal ik jullie mijn verdere levensverhaal onthouden, maar hoop
jullie snel beter te leren kennen op activiteiten!
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Even voorstellen...
Bestuur Drie Dozijn
Rochèll
Hi allemaal! Mijn naam is Rochèll Mebius, ik ben 22 lentes jong en vervul
dit jaar de functie van secretaris bij
USKV Hebbes. Geboren en getogen in
het Enschede, nu al een aantal jaren
woonachtig in Utrecht. Gelijk ook de
verklaring voor mijn – lichtelijk? –
Twentse

accent.

Met

mijn

Mbo-

diploma Mediaredactie op zak, ben ik
inmiddels alweer gestart aan mijn
vierde en hopelijk ook laatste jaar
aan de opleiding Journalistiek aan
Hogeschool Utrecht.

Ik ben sinds ik vier jaar oud ben al
op het korfbalveld te vinden. Met trots kan ik zeggen dat mijn korfbal
skills gelukkig wel iets beter zijn dan destijds. Althans, dat mag ik
toch hopen.
Dit bestuursjaar is tevens ook het derde jaar dat ik lid ben bij Hebbes.
En het derde jaar dat ik deel uitmaak van het midweekteam. Bevalt
me wel goed, zo. Vorig jaar was ik lid van de Feko. Want als ik dan
toch al een commissie zou aanvullen, dan vond ik de feestcommissie
een meer dan geschikte keuze. Samen hebben we geprobeerd om, ondanks corona - ja sorry ik moet het woord toch één keer laten vallen online activiteiten te organiseren en op een afstand toch gezellig samen te kunnen zijn.
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Even voorstellen...
Bestuur Drie Dozijn
Naast studeren en korfballen ben ik ook freelancer bij de Girlscene.
Daar schrijf ik artikelen over alles wat te maken heeft met ‘fashion,
beauty en lifestyle’. Denk hierbij aan content als ‘next level shotjes
doen: er bestaan nu Haribo opkickertje shots’ en ‘17 herkenbare moment tijdens all you can eat sushi’. We hebben het hier over echte
kwaliteitsjournalistiek, inderdaad. Ook loop ik momenteel stage bij
Doclines, waar ik veel leer over het maken van documentaires. Verder
ben ik niet zo goed in het schrijven van korte stukjes tekst, zoals jullie wellicht al merken. Maar voor nu is het denk ik even genoeg over
mij. Ik kijk ernaar uit om ook jullie allemaal beter te leren kennen en
samen heel veel mooie herinneringen te maken, nu dat eindelijk weer
kan.

Gertjan
Hey

lieve

Hebberts,

mijn

naam

is

Gertjan, en ik ben dit jaar de bestuursBrabo en penningmeester. Met 21 zomers ben ik ook het bestuursjonkie. Ik
speel dit jaar (voor het eerst!) op de zaterdag bij Hebbes, in het eerste, nadat
ik zo’n twaalf jaar bij KV Klimop uit het
pittoreske Asten heb gekorfbald. Mijn
tongval verraadt ook wel waar ik vandaan kom, maar waag het niet om te
zeggen dat ik uit Limburg kom!
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Even voorstellen...
Bestuur Drie Dozijn
Naast ons aller favoriet mandjebal doe ik ook graag hardlopen en
wielrennen, hoewel dat er de laatste tijd te vaak bij inschiet haha. Ik
houd ook van een goede borrel: het sportcafé uitspelen is een van
mijn hobby’s, en ook de maandelijkse borrel in het Pandje ben ik
graag bij (tip: bestel de tosti gehaktbal, is echt de ultieme vette bek!)
Natuurlijk moet er ook gestudeerd worden, of in ieder geval gedaan
alsof; vorig jaar heb ik mijn bachelor Geschiedenis gehaald, en dit
jaar ben ik bezig met een minor/premaster economie. Verder werk ik
nog als schrijfcoach voor de universitieit en als examentrainer bij
AthenaStudies. Mocht je dus zieke scriptiestruggles hebben, mag je
altijd een afspraak maken!
Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het geld van de vereniging, en voor het contact met de sponsoren. Mocht je nou iets van
me willen weten, en word je niet afgeschrikt door een zachte G en

wat flauwe grapjes, spreek me dan vooral aan op een borrel, training
of waar dan ook.
Houdoe
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Even voorstellen...
Bestuur Drie Dozijn
Jelle
Hallo hallo! Ik ben Jelle Peperzak,
23 jaar oud, en ik ga dit jaar de taken van wedstrijdsecretaris op mij
nemen. Hoewel ik qua leeftijd niet
de jongste ben van het bestuur, durf
ik wel te zeggen dat ik met mijn ene
jaar lid zijn het jongste Hebbeslid
ben om plaats te nemen tussen dit
gezelschap. Ondanks dit heb ik tot
nu toe al veel geweldige herinneringen aan de vereniging, en ik kan absoluut niet wachten om te zien wat
dit (hopelijk Corona-vrije jaar) zal

bieden! Je zult mij dan ook vrijwel
altijd wel tegen kunnen komen op
de borrels en andere activiteiten die onze lieftallige commissies gaan
organiseren, én natuurlijk de maandelijkse toernooien waarover ik
mijn mond niet houd tot zoveel mogelijk mensen meegaan. Wanneer
ik niet korfbal ben ik sinds afgelopen week op het tennisveld te vinden als opkomend talentje in een beginnersklas op laagste niveau.
Verder ben ik altijd bij voor een (drank)spelletje en kan ik stiekem
wel een beetje zingen als ik daar zin in heb. Fun fact: ik heb vlak

voordat de V&D failliet ging daar in de winkel opgetreden. Coincidence? I think not.
Mocht dit verhaal nou naar meer smaken? Wees dan vooral niet bang
eens een gesprek met mij aan te gaan op de activiteiten!
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Even voorstellen...
Bestuur Drie Dozijn
Coen
Dag lieve schatten, zo begin ik elke
morgen ook bij mijn lessen en zo
kan ik jullie leden ook wel noemen.
Ondanks dat ik als oudste van het
bestuur nu een beetje gedoopt ben
tot Hebbes opa. Ben ik echter niet
het oudste lid. Dit jaar ben jullie
commissaris intern, dit betekend dat
ik mij vooral bezighoud met de commissies. Over de commissies gesproken, zelf heb ik in de Tripcie, Icie en
Feko gezeten. Verder heb ik het eerste jaar in hebbes 3 gespeeld (ja de-

ze hadden we toen nog) hierna heb
ik 2 jaar selectie gedaan en nu schitter ik elke woensdag op het veld bij de Midweek. Iets waar ik vaak al
bij was waren de hebbes activiteiten en de borrels na de training. Deze helpen je als nieuw lid snel wegwijs te maken binnen hebbes en
zorgen voor goede vriendschappen. Voor hebbes heb ik sinds mijn 3e
bij CKC Maassluis gekorfbald in (je raad het al) Maassluis.
Lang lang geleden op een plek hier ver vandaan (Heesch N-Brabant)
werd op een zonnige middag een kleine jongen ter wereld gebracht.

Jawel dat was ik! Ondanks dat ik nog niet veel gegroeid ben sinds die
tijd, heb ik ook niet zo veel van het prachtige zuiden meegekregen.
Namelijk kreeg mijn moeder na 4 jaar Brabant heimwee naar het wilde westen en zo verhuisde ik op mijn 2e van Brabantse platteland
naar Maassluis (een klein stadje onder de vleugel van Rotterdam).
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Even voorstellen...
Bestuur Drie Dozijn
Hier ben gepokt en gemazeld. Toen ik 20 was en ik van studie wisselde kwam ik van Rotterdam naar Utrecht. Hier heb ik eerst 3 jaar een
kamertje gehuurd op de zolder van een achtertante. Het was niet
slecht maar na een aantal jaar wil je toch iets voor jezelf. Zo ben ik
afgelopen Juni verhuisd naar het gooi en heb ik een huurhuisje in Huizen. De standaard reactie (ook van mijn mede bestuursleden) is;
“Wow het lijkt net of ik op de camping aankom”. Wat erg leuk is om
te horen.
De studie die ik momenteel doe is de lerarenopleiding geschiedenis.
Ik ben hiervoor mijn laatste vakken aan het afronden en werk hiernaast op een school in zuilen. Hiervoor heb ik op een hoop verschillende scholen gewerkt in Utrecht. Maar ook in Hilversum, Den-Haag,
Vlaardingen,

Nieuwegein

en

Woerden. Hiernaast heb ik nog

als bijbaan in de horeca gewerkt. ik ben hier begonnen als
afwasser maar uiteindelijk geklommen in de keuken. Hierdoor heb ik zelf leren desserts
maken en er zelf ook 1 bedacht
en bereid. Koken en desserts
bereiden blijft nog steeds iets
wat ik heel leuk vind het ook

een tijdje heb kunnen combineren met mijn stage. Ik heb namelijk in het verleden ook de
kooklessen

gegeven

op

een

school in utrecht.
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Even voorstellen...
Redactie
Kyra
Hey hey! Ik ben Kyra, ik ben 22 jaar oud
en ik ben voor het tweede jaar op rij lid
van de redactie. Daarnaast ben ik onderdeel van de midweek van Hebbes voor het
tweede jaar. Ik ben nu druk bezig met
mijn vijfde jaar Biomedische Wetenschappen waar ik het natuurlijk erg naar mijn
zin heb (tenzij we het hebben over mijn
scriptie dan…). Ik woon nu in Utrecht
maar ik ga ook nog regelmatig terug naar
mijn familie in Friesland om mijn hond,
een Friese stabij (heel typisch, ik weet
het) die Max heet, te kunnen knuffelen. Bij mijn ouders ben ik vaak in

het bos te vinden om lekker ver te wandelen met Max en een frisse
neus te halen. Zelf houd ik ontzettend veel van het bos en van buiten
zijn dus als iemand een keer een wandeling wil maken ben helemaal
voor! Daarnaast ben ik een gestoord plantenvrouwtje, ik heb inmiddels 52 planten op mijn kamer en sta altijd op het punt om meer te
halen. Ik mag alleen niet meer zonder supervisie naar het tuincentrum, anders kom ik terug met het dubbele aantal planten waarvoor
ik gekomen was… Ik kijk erg uit naar de rest van dit jaar en ik hoop
dat jullie ook veel plezier beleven aan het krantje net als wij!
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Even voorstellen...
Redactie
Elske
Lieve mede-Hebberts,
Als reko hebben we de eer om ons
als eerste commissie voor te stellen. Ik, Elskel, ben vorig jaar no-

vember lid geworden van Hebbes.
Vrijwel meteen wilde ik in een commissie, en bij de reko was nog plek.
Natuurlijk wilde ik dat! Ik studeer
communicatie- en informatiewetenschappen, dus dit was wel iets voor
mij. Ondanks het af en toe lastig
was om nieuwe stukken te schrijven tijdens de pandemie heb ik me

toch kostelijk vermaakt. Commissiewerk is namelijk ook een mooie
manier om betrokken te raken bij de vereniging.
Nu zijn we bijna een jaar verder, en ben ik redelijk ingeburgerd bij
Hebbes. Een aantal zullen me vooral kennen van de wekelijkse appjes
vanuit de TC of je alsjeblieft in kan vallen (sorry voor de spam jongens). Zelf speel ik niet in een team, maar ben ik trainingslid. Dit omdat ik in het mooie Vlierden op zondag nog op het korfbalveld te vinden ben (en in de kantine natuurlijk). Voor jullie geografische oriëntatie: Vlierden ligt bij Deurne. Deurne ligt tussen Eindhoven en Venlo.
Lang verhaal kort: Brabant.
Ik ben weer vanalles aan het lullen merk ik, dus ik zou vooral zeggen:
als je nog prangende vragen, zin in een biertje of behoefte aan een
zachte g hebt; je kunt bij mij terecht!
Houdoe en bedankt,
Elske van Rijssel
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Nieuwsgierig Naar
Nieuwe Namen
Er zijn weer een heel aantal nieuwe leden waar we natuurlijk ontzettend blij
mee zijn. Aan ons de eer om hen aan jullie voor te stellen. Deze week: Janneke en Jaèl.
Nieuwe naam 1:

Wat is je naam?
Janneke van Kessel
Wat studeer je?
Geneeskunde
Hoe zag jouw korfbalcarrière er
tot nu toe uit?
Dameskorfbal in Braboland van m’n 6e
tot 19e.

Wat verwacht je van jouw tijd bij
Hebbes?
Lekker sporten en veuuuul gezelligheid!
Wat zijn jouw sterkste punten op
het veld?
Scoren vanuit de rebound?
Hoe fanatiek ben je in de derde helft?
Errug fanatiek natuurlijk.
Op een schaal van 1 tot 10, hoeveel adjes deel jij uit aan het bestuur?
10
Verklaar je antwoord.
Meer bier = meer beter.
Heb je nog een leuke opmerking of inspirerende quote om dit diepte
interview mee af te sluiten?
Nee
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Nieuwsgierig Naar
Nieuwe Namen
Nieuwe naam 2:
Wat is je naam?
Jaèl van Drie
Wat studeer je?

Orthoptie
Hoe ben je bij Hebbes terecht gekomen?
Googelen
Hoe zag jouw korfbalcarrière er tot nu toe uit?
Vanaf 5 jaar tot een jaar of 7.
En daarna vanaf 12 jaar tot nu
(19).
Wat verwacht je van jouw
tijd bij Hebbes?
Gezellig kunnen sporten met
elkaar!
Wat zijn jouw sterkste punten op het veld?
Ik denk de doorbraak.
Hoe fanatiek ben je in de derde helft?
De ene keer wat meer dan de andere keer.
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Noppen en Zaalschoenen
Lieverds, wat heb ik ernaar uitgekeken dat alles weer mocht! We
moesten er even geduld voor hebben, maar dat werd dan ook ruimschoots beloond. Ik heb een hele waslijst aan sappige roddels voor
jullie, dus pak jij je mok, dan spill ik de tea.

Het begon allemaal al een tijdje geleden, vorig jaar nog, toen Boudewijn en Lucille elkaar wel leuk bleken te vinden. Ze draaiden wat om
elkaar heen, maar Lucille kreeg koude voeten en dit kon voor even de
ijskast in. Het leven is ook niet makkelijk. Heel wat recenter blijkt er
echter toch weer actie te zijn op dit front. De laatste geruchten zijn
dat er mogelijk een date aankomt, wat natuurlijk heel leuk zou zijn!
Hoe dan ook houd ik het voor jullie in de gaten, je hoort van mij.

Niet alleen Boudewijn en Lucille, maar ook Steff en Britta dragen hun
steentje bij aan de goede sfeer binnen Hebbes 1. Zei Britta na de ALV
nog nee, nog geen week later was het antwoord volmondig ja. Op de
borrel werden ze zoenend betrapt, en ik heb gehoord dat ze elkaar
daarna nog een aantal keer vaker hebben gezien. Wie weet wat ervan
komt; voor nu houd ik ook die twee in het oog. Eén ding is zeker: aan
de teamgeest zal het dit jaar niet liggen in het eerste!

Wat ook opeens weer mocht, zijn toernooien: van oudsher een rijke

bron van roddels. De delegatie van vier Hebberts die naar het RISK
ging stelde allerminst teleur: ze kwamen met maar liefst vier roddels
terug.
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Noppen en Zaalschoenen
Ten eerste waren er Lorenzo en Pascalle die elkaar wel beter wilden
leren kennen; en waar beter dan op een toernooi met een select aantal mede-Hebberts? De training van de trainingsgroep leent zich daar
in ieder geval stukken minder goed voor.

Beiden hadden blijkbaar echter daar niet genoeg aan. Stelden ze elkaar zo teleur? Was de lust zo groot? Ik was er niet bij, dus kan alleen maar raden: het enige wat ik weet is dat ze allebei besloten dan
ook maar wat meer te integreren bij de andere verenigingen. Lorenzo
had beet bij de collega’s uit Delft, terwijl Pascalle de nacht doorbracht
in het tentje van een Attiliaanse.

Ten slotte was daar nog Tommie, die een oude Tinderdate tegenkwam
en via hem de banden met Eindhoven nog maar eens wat sterker aan
te halen. Ook hij heeft uiteindelijk zijn eigen tentje voor niets opgezet. Al met al kunnen we als vereniging terugkijken op een zeer geslaagd toernooi: dat belooft wat voor de komende keren!

Lieve Hebberts, het doet me goed om jullie zo veel roddels te kunnen
brengen. Ik denk dat iedereen hier aan toe was na anderhalf jaar
lockdown. Als huiswerk wil ik jullie dan ook meegeven om lekker te
blijven lebberen, dan schrijf ik volgende maand het krantje weer vol!
Liefs van mij xxx
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Hebbes Memories
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Hebbes Memories
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Hebbes Memories
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Hebbes Memories
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Kick-off dag
Om het nieuwe seizoen goed van start te gaan werd de Kick-off dag
georganiseerd. Na de zomerstop had iedereen er weer enorm veel zin
in! Gelukkig zat het weer ook mee; de hele dag scheen het zonnetje
aan de blauwe hemel (wie had dat verwacht). Na het inschieten hebben we verschillende spellen gedaan, zoals trefbal en estafette inclusief

skippybal

naast.

wat

zorgde

voor

prachtige

plaatjes

zoals

hier-

Beide teams waren fanatiek en aan elkaar gewaagd. Op het

einde hebben we natuurlijk ook nog partijtje gespeeld. Ondertussen
zorgde Maria ervoor dat er de hele dag leuke muziek te horen was; de
nieuwste hitjes en natuurlijk de meezingers van ABBA zijn voorbij gekomen.
Na het sporten hebben we met z’n allen genoten van een verdiende
lunch. Want na een zomer met veel ontspanning, lekker eten en
drankjes viel deze sportdag van 3 uur toch best zwaar. Het was een

gezellige dag en een leuke aftrap van een veelbelovend seizoen vol
korfbal en gezelligheid!
Bedankt TC voor het organiseren van deze leuke dag!

Groetjes,
Emma
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Keizerscup
Zondag 19 september was het alweer tijd voor de Keizerscup in Nijmegen. Na zaterdag een goed feestje te hebben gehad stond de wekker weer om half 9 en was opstaan erg lastig. Snel wat ontbijt naar
binnen geschoven en met de sporttas onderweg naar centraal. Daar
zouden Gertjan, Jelle en ik om half 10 vertrekken in de bacotrein richting het prachtige Nijmegen. Net onderweg voegde de brakke Maria
zich bij ons en de bacotrein kwam moeizaam op gang.
Na een klein uurtje waren we aangekomen in Nijmegen en we stapten
over op de bacobus waar we onze tegenstanders tegenkwamen. Eenmaal aangekomen op de campus zat de sfeer er al lekker in. na enige
tijd voegde de andere Hebberts zich ook bij ons en HEBBES was compleet. We hadden 2 teams dus dubbel zoveel kans op de winst.
HEBBES 2 trapte ons toernooi af met een leuke beach korfbal pot.
HEBBES 1 begon met een mono korfbal wedstrijd. Na allebei 3 wed-

strijden gespeelt wisselde we van beachkorfbal naar mono en andersom. De bacardi fles begon al redelijk op te raken en dat was te merken aan het schotpercentage van Jelle, Gertjan en mij. De andere bleven lekker door knallen en zo wisten beide teams nog een aantal winsten te pakken.
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Keizerscup
Na een loodzwaar toernooi was het eindelijk tijd voor de prijsuitreiking en de traditionele taarten. HEBBES 2 eindigde het toernooi met 4
punten en HEBBES 1 met 6 punten. De Bacardi fles was leeg en hoefde niet mee terug gesleept te worden. Al met al dus een geslaagd
toernooi en de meeste Hebberts gingen weer huiswaarts.
Mathies, Jelle, Gertjan en ik bleven nog even borrelen met Melmac
aangezien we ons hadden opgegeven om onbeperkt spareribs te gaan
eten in het centrum met de andere verenigingen wat erg gezellig en
lekker was. Na genoeg gegeten te hebben liepen we terug naar Nijmegen centraal en keerden we uitgeteld terug naar ons Utrecht.
Op naar de volgende (Bacotrein).

Groetjes,

Justin
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Hoe overleef ik...
De start van een nieuw collegejaar (Door: Redactie)
Wellicht ben je ondanks de beperkingen en de coronacheck weggevlucht voor het weer hier, #TestenVoorZon. Of heb je lekker thuis
kunnen genieten van een paar weken met weinig tot geen teams. Na
een lange, waarschijnlijk welverdiende vakantie moeten we er in ieder geval aan geloven: de colleges gaan weer van start. Hopelijk kun
je de tips gebruiken als olie om de motor weer te smeren en het iets
draaglijker voor jezelf te maken.
1.

Ga tussen het studeren door ook voor wat lichamelijke beweging.
Inkoppertje: lekker op maandag en woensdag de wei in om gezellig een potje te korfballen. En mocht je nou een extra gaatje in je
planning hebben is het pilsje in de kantine ook van harte aan te
raden.

2.

Geniet en profiteer van de fysieke aard waarin het onderwijs weer
grotendeels gaat plaatsvinden. In plaats van het eenzame kopje

koffie wat je in de sneue pauze in je online college opslurpt mogen we weer samen naar de koffieautomaat.
3.

Doe om heimwee te voorkomen nog regelmatig je huispakkie aan.
Je kan dit langzaam afbouwen, maar het is echt te heftig om meteen afscheid te nemen. Het is immers toch anderhalf jaar je veilige coconnetje geweest.

4.

Om nog even in te haken op ontspanning; kom lekker naar de
Hebbes-activiteiten! Er zijn weer een hoop nieuwe leden dus weer
een uitgelezen kans om mensen te ontmoeten en onze studententijd voort te zetten.
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Het Hebbes Quoteboek
Jelle: “Ik ga dit niet met zekerheid zeggen maar, 100% niet!!”
Inge: “Rij die mensen aan!”
Jelle: “Als ik een lul in m’n keel kan stoppen kan dat watten staafje ook wel.”
Thijs: Over kaassouffles - “Een negerzoen gevuld met punaises.”
Sanne: “Ik wil met Thomas in bed liggen. Dat is het enige wat ik wil.”
Inge & Coen: C: “Wat voor ijsje heb je?” I: “Ik heb een kroket!”
Lian: In de kroeg - “Ja is dit je eerste keer? Leek net een ontmaagding.”
Inge: “Laat me met rust ik wil nu gewoon even een toetje eten!”
Maria: “Als we Jelle slachten kunnen we ook bacon maken.”
Han: Bram praat over de dierenarts - “Ik ben natuurlijk wel een beest in het
veld.”
Tuur: “Wat voor pornografisch instrument is dit?”
Rosalie: Over sex - “Ik ben gewoon een grote geluidsproducent.”
Gertjan: “Ik ga over jou heen Roos”.
Esther: “Je moet turen naar Tuur.”
Rochèll: “Straks zijn we allemaal dood want Han wilde een lied!”
Han: Tijdens ALV - “Waarom praten we al 10 minuten over sokken?”
Ruben: Tijdens ALV - “Ja, nou, de Tripcie.”
Amber: “Loes, heb jij kleren aan?!”
Marit: “Dan doen we allemaal onze kleren uit.”
Marly: Coen en Inge maken ruzie - “Zwitserland!”
Esther: Vervolg - “China!”
Bram: “Ik wil gewoon innig oogcontact zoeken met Wanda.”
Esther & GJ: E: “Justin heeft voor een man wel goeie billen.” GJ: “Dat dacht
ik pas ook al.”
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Het Hebbes Quoteboek
Jelle & Melmac: M: “Hoe omschrijf je je gezicht?”. J: “Spastisch, maar elastisch.”
Coen: “Zo Ruben, lekkere ballen!”
Jelle: “Het zijn intense ballen.”
Esther & Mirjam: E: “Vanavond kwartet in de douche. M: “Omg de foto’s zagen er zo goed uit!”
Esther: “Liefde is het mooiste in het leven, anders maak je elkaar dood!”
Gertjan: “Sanne heeft het ooit bij mij gedaan, eerst was het pijn, toen klaarkomen.”
Jelle: Gertjan eet een broodje bal - “Wat doe je met die bal?! Ballen zijn mijn
ding.”
Esther Tegen Justin: “Goh, jij bent best wel lang!”

GJ & Esther: GJ: “Deze mening is ongeveer net zo fout als vinden dat de Holocaust allemaal wel meeviel.” E: “Ik weet even niet meer wat de Holocaust
is.”
Esther: Vervolg - “Oh, dat is niet christelijk.”
Inge: “Mannen hebben zaken.”
Jelle: “Als ik dronken ben, ben ik ook nog gezellig, alleen iedereen om mij
heen wat natter.”
Jelle: “Ik zet een teen in het zand en het zit gelijk in m’n naad.”

Nadine: “Hij zit te diep, deze moet ik doorslikken.”
Jelle: “Een spelregelbewijs is als wiet.”
Nadine & Renske Tegelijk: “Liever dood dan lelijk.”
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Reko Recommends
Deze keer in Reko Recommends: Series! Deze lijst heeft series van verschillende
genres (alhoewel er misschien een lichte bias voor crime series aanwezig is), dus
voor iedereen is er wel wat te vinden om te kijken!

Brooklyn Nine-Nine
In Brooklyn Nine-Nine volgen we de avonturen van de briljante re-

chercheur Jake Peralta. Doordat hij de ene na de andere zaak oplost,
zien zijn bazen door de vingers dat hij het niet zo nauw neemt met de
regels. Maar daar komt verandering in wanneer Raymond Holt de leiding krijgt over het politiebureau. Deze strenge politiecommandant
heeft discipline hoog in het vaandel staan en verlangt van zijn team
hetzelfde. Maar al snel blijkt dat orde scheppen in de chaos van de
Nine-Nine makkelijker is gezegd dan gedaan… Afgaande op bovenstaande beschrijving, zou je kunnen dat Brooklyn Nine-Nine weinig
meer is dan een zouteloze update van de Police Academy-formule. Maar deze serie zit gelukkig een stuk beter in elkaar! Geen wonder, Brooklyn Nine-Nine is bedacht door Daniel

Goor en Michael Shur. Dit schrijversduo tekende eerder voor comedyhits als The Office,
Parks and Recreation en redactiefavoriet The Good Place. En net als zijn voorgangers zit deze serie vol droge humor, slimme woordgrapjes, snelle slapstick en talloze popcultuurverwijzingen. En dat alles gefilmd als een gelikte politieserie vol actie, spanning en avontuur!

La Casa de Papel
La Casa de Papel gaat over criminelen die de Koninklijke munt in
Spanje gaan overvallen. Het is echter niet zomaar een overval, maar
een perfect uitgedacht plan. Ze gaan niet alleen geld stelen, maar eigen geld maken met de drukpersen in het gebouw. Het zal geen ge-

makkelijke klus worden en hiervoor hebben ze veel tijd nodig. Deze
tijd moeten ze winnen door de overheid om de tuin te leiden. Het
brein achter deze operatie is een geheimzinnige man, genaamd ‘de
professor’. De criminelen die het plan uiteindelijk gaan uitvoeren zijn
door de professor geselecteerd omdat ze allemaal niets te verliezen
hebben. Zowel de kant van de politie als van de overvallers wordt belicht in La Casa de
Papel, waardoor de kijker de spanning van beide kanten ervaart.
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Reko Recommends
New Amsterdam
De briljante en charmante Dr. Max Goodwin is de nieuwste medische
directeur van het oudste openbare ziekenhuis in Amerika. Zijn doel is
om de bureaucratie te bestrijden en uitzonderlijke zorg te bieden.
Hoe kan hij helpen? Dr. Goodwin wil de status quo verstoren en bewijzen dat hij er alles aan zal doen om dit onderbezette, slecht gefinancierde en ondergewaardeerde ziekenhuis nieuw leven in te blazen. Het enige ziekenhuis ter wereld dat ebola patiënten, gevangenen van Rikers Island en de president van de Verenigde Staten onder één dak kan onderbrengen. Hij wil het ziekenhuis terugbrengen
naar de glorietijd waarin het op de kaart werd gezet.

Black Sails
Black Sails vertelt het verhaal van piraten als Zwartbaard, Long John
Silver, Anne Bonny, kapitein Flint en Billy Bones. Bekende namen?
Kan kloppen: deels leefden ze echt, deels zijn het personages uit R.L.

Stevensons kinderboek Treasure Island (de oer-incubator van alle
piratenfictie). Black Sails is een soort prequel van het boek, maar
dan historiegetrouwer. Deze lekkere doorkijkserie draait om de verwikkelingen in en rond de Caribische havenstad Nassau, aan het begin van de achttiende eeuw een vrijhaven voor piraten. Fijn is dat clichés uit kluchtige films als Pirates of the Carribean vermeden worden
ten faveure van een historisch genuanceerder beeld van piraterij. Laat je niet ontmoedigen
door het wankele eerste seizoen, waarin de decors van Nassau er nog wat houtje-touwtje
uitzien. Per seizoen schiet namelijk het budget en daarmee de kwaliteit omhoog. Vooral de
vierde en laatste akte is geraffineerd en spectaculair. Een aangrijpende, minutenlang uitgesponnen kielhaalscène van kapitein Teach vormt daarin het absolute hoogtepunt. En dan al
die verrassende kongsi’s, tijdelijke allianties, dat scala aan vriendschap en verraad dat het
nogal eens aflegt tegen blinde hebzucht.
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Reko Recommends
Lupin
Als je een keer iets anders wil proberen, kan je de Franstalige serie
‘Lupin’ overwegen. Deze serie is inmiddels al een aantal maanden te
vinden op Netflix en ook is laatst het tweede seizoen uitgekomen.
‘Lupin’ vertelt het verhaal van Assane Diop, gespeeld door Omar Sy,
ook wel bekend van de indrukwekkende film ‘Intouchables’. Assane
zijn grote inspiratiebron is Arsène Lupin, een personage gecreëerd
door de schrijver Maurice Leblanc. Hij is een legende in Frankrijk, ook
wel de ‘gentleman thief’ genoemd. Arsène Lupin was een intelligente,
hoogopgeleide inbreker die misdaden beging om andere misdaden
recht te zetten.

Peaky Blinders
Peaky Blinders is een Britse historische drama Serie die gebaseerd is
op de echte ‘Peaky Blinders’, een criminele jeugdgroep in Birmingham
in de late 19de eeuw en vroegere 20ste eeuw. Cillian Murphy

speelt Thomas Shelby, een gangster die operatief was na de eerste
wereldoorlog. Het verhaal wordt ook wel een "gangster family epic"
genoemd en gaat over het verhaal van de Peaky Blinders en hun baas
Thomas Shelby. Chief Inspector Chester Campbell wordt opgeroepen
vanuit Belfast door Winston Churchill om te werken als dectective om
de gestolen wapens bedoeld voor libië terug te halen en om de opstand in Birmingham te onderdrukken.
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STOM!
Volgens Tessa van Antwwerpen


Mensen die langzaam en in het midden van het fietspad fietsen
zodat je ze precies niet kunt inhalen;



Mensen die niet reageren op appjes die dringend zijn;



Als er niet op al je vragen in een mail of appje gereageerd wordt,
maar alleen op de laatste;



Hoorcolleges met teveel info dat het langs je heen gaat en je het
dus nog een keer moet kijken;



Fietsen in de regen;



Telefoon vergeten op te laden 's avonds en dat merken als je weg
moet de volgende ochtend;



Te volle vuilniszakken wegbrengen;



Boodschappen doen en net teveel hebben voor in je tasje;



Dat het altijd (te) koud is in mijn uni gebouw (HvdB);



Pauzes van 5 min bij online college, daar heb je niks aan namelijk;



Keuzestress op Netflix en daardoor halverwege je maaltijd nog
steeds niks aangezet hebben;



Als je bestelde hoofdgerecht in een restaurant net niet zo lekker
uitpakt als je je voorgesteld had;



Naar bed willen gaan en dan merken dat je je bed nog moet opmaken.
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Raad de Hebbert
In deze nieuwe rubriek geven we jullie iedere week een omschrijving
in de vorm van een starterpack van een mede-Hebbert. Weet jij wie
het is? Stuur je antwoord dan in naar Elske (06 18168298) of naar redactie@uskvhebbes.nl. Snelheid wordt beloond, maar je hebt tot de
uitgave van de volgende editie om je antwoord in te sturen! Degene
die aan het einde van dit jaar de meeste punten heeft gescoord ontvangt van ons een mooie prijs :)
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HSL Stand
De Hebbes Super Lid-competitie is een competitie die elk jaar bepaalt
wie het meest actieve Hebbes-lid is. Je kan Hebbes Super Lid (HSL)
worden door punten te verdienen. Deze punten zijn te verdienen door
het fluiten van interne en externe wedstrijden, bijwonen van ALV's,
activiteiten en toernooien, coach zijn van een team, mee te doen aan
een commissie en nog veel meer. Aan het eind van het seizoen wordt
de titel HSL uitgereikt aan de persoon het de meeste HSL punten. De
winnaar krijgt dan een mooie trofee mee naar huis.
De huidige HSL top 10 (26 September 2021) ziet er als volgt uit:

Lid

Score

Maria Groenenberg

26

Loes Vermeer

18

Mirjam Geschiere

18

Justin Burg

12

Jelle Peperzak

12

Emma Lendering

9

David Boesjes

7

Tessa van Antwerpen

5

Rochèll Mebuis

5

Coen van de Weem

5
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Wedstrijdprogramma
& uitslagen
Datum

Wedstrijd

Tijd

Locatie

25-9-2021

De Eemvogels 3 - Hebbes 2

11:30

De Blaeck - Soest

Hebbes 1 - Koveni 1

14:45

Olympos - Utrecht

29-9-2021

Hebbes MW1 - De Vinken MW 1

20:30

Sportpark Hoograven
- Zuid Utrecht

2-10-2021

RDZ 5 - Hebbes 2

14:00

Bisonpark - Zeist

OJC ‘98 1 - Hebbes 1

15:30

De Rauwbraken Berkel

5-10-2021

De Vinken MW1 - Hebbes MW1

20:15

De Molmhoek - Vinkeveen

9-10-2021

Hebbes 2 - Antilopen/Lancyr 6

15:00

Olympos - Utrecht

Hebbes 1 - Arena 1

16:50

Olympos - Utrecht

13-10-2021

Fortissimo MW2 - Hebbes MW1

20:15

IJsseloever - IJsselstein

16-10-2021

Hebbes 2 - De Eemvogels 3

15:00

Olympos - Utrecht

Hebbes 1 - SGV 1

16:50

Olympos - Utrecht

20-10-2021

Hebbes MW1 - Nova MW2

20:30

Sportpark Hoograven
- Zuid Utrecht

23-10-2021

De Hazenkamp 1 - Hebbes 1

14:00

Veld De Hazenkamp
- Nijmegen

30-10-2021

Melmac 1 - Hebbes 1

12:30

Universiteit Tilburg Tilburg

Datum

Wedstrijd

Uitslag

11-9-2021

Hebbes 2 - RDZ 5
Hebbes 1 - Melmac 1

8-5
15 - 6

15-9-2021

Hebbes MW1 - Fortissimo
MW2

11 - 14

18-9-2021

Antilopen/Lancyr Deelen 6 Hebbes 2

19 - 10

22-9-2021

Nova MW2 - Hebbes MW1

13 - 10
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Agenda
25 September

Start Week van de Scheidsrechter

30 September

LANHLKE

1 Oktober

Deadline Olympas

3 Oktober

Alf Trophy

10 Oktober

Einde Week van de Scheidsrechter

13 Oktober

SPOKO: Master’s Open dag

31 Oktober

SPOKO: Urban trail
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