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Van de redactie

Van de Redactie…

Hey hey! Het is weer zover! Tijd voor een nieuwe editie van de Korven
Courant. In deze editie hebben we oude vertrouwde rubrieken zoals de
‘Noppen en Zaalschoenen’ en de ‘Stom’, maar ook een leuke terugblik op
de ALF en het LANHLKE! En laten we niet vergeten dat we ook een nieuwe
Raad de Hebberd hebben. Kortgezegd staat deze editie bomvol van leuke
rubrieken en wij hopen dat jullie er net zoveel plezier aan beleven als wij
hebben gehad!
Groetjes,
Kyra van de Redactie! :)

Even voorstellen
Hoi lieve Hebberts! Mijn naam is Celeste, ik ben 19 jaar oud en ik kom uit
Harderwijk. Ik ben nu sinds december 2020 lid van USKV Hebbes, als
trainingslid. Nadat ik had gelezen dat er nog mensen werden gezocht
voor de Reko, dacht ik, da’s nou echt wat voor mij. Ik woon nu namelijk
nog lekker thuis in Harderwijk, maar dat betekent helaas ook dat ik niet
overal bij kan zijn. Gelukkig kan ik nu met de Reko alsnog actief zijn bij
Hebbes zonder dat m’n planning in de war komt!

Verder zit ik momenteel in het 2e jaar van mijn bachelor Psychologie aan
de UU, en dat doe ik met veel plezier. Mijn korfbal carrière begon toen ik
6 jaar was bij CKV Unitas in Harderwijk, en daar heb ik het een goeie 8 jaar
volgehouden. Daarna heb ik nog 2 jaar gevoetbald, een poosje
gekickbokst en lekker gesport bij de basic. Toch begon ik vorig jaar onze
prachtige sport te missen, en besloot ik om lekker op maandagen mee te
komen trainen bij Hebbes.
Naast korfballen ben ik graag op stap met m’n vrienden, series aan het
kijken of even lekker gamen. Ook werk ik in het weekend in een
ouderwetse buurt cafetaria, dus voor een lekker patatje of een frikandel
speciaal moet je bij mij zijn (het is PATAT trouwens, niet friet). Verder kom
ik thuis uit een groot meiden gezin, met 5 zussen en 1 broer, dus wat
drukte en gezelligheid ben ik gelukkig wel gewend. Om af te sluiten hoop
ik dat we er met z’n allen een heel mooi jaar van kunnen maken, met een
mooi krantje, veel leuke activiteiten en héél veel gezelligheid (en hoop ik
dat ik er wat vaker bij kan zijn).
Groetjess! Celeste

Even voorstellen

Hoi lieve Hebberts! Mijn naam is Sylvie en ik ben 21 jaar en ik kom uit
Bilthoven. Ik ben nog kort Hebbes trainingslid lid, maar ik kan je vertellen
wat is Hebbes leuk zeg! Ik woon op dit moment op het TWC complex in
Utrecht, waar ik met plezier mijn studententijd beleef. En daar is af en toe
ook nog een gaatje voor vrij waar ik mijn tijd besteed aan de Reko.
Op dit moment heb ik een tussenjaar om een beetje te kijken wat ik leuk
vind omdat, ik al een diploma heb behaald als interieurstylist.
Dus als je nog advies nodig hebt over je studentenkamer, weet je mij te
vinden ;) Naast het studentenmeisje te zijn van UU heb ik mijn korfbal
carrière opgepakt na een zesjarige stop. Ik heb hiervoor bij NOVA De Bilt
gekorfbald en misschien ken je ze wel als je dit leest.
Naast korfballen heb ik ook nog leuke hobby's zoals, pareltjes scoren in
de kringloop en dit op te knappen en een leuke eigenaar vinden voor de
vondst. Naast de pareltjes scoren fitness ik 3-4 keer per week om al die
biertjes af te sporten. Of ben ik aan het touren met mijn Fiat 500 club
door het mooie Nederland met mijn eigen auto. Ja je raad het al een Fiat
500 en ze heeft een naam genaamd Parolina. Verder heb ik ook twee
leuke funfacts voor jullie zoals, dat ik wel bekend sta om het panterprint
meisje van de stad en dat ik kei hard mee zing op de Hollandse pareltjes.
Dus als je nog inspiratie nodig hebt voor je playlist kan je altijd bij mij
komen.
En last but not least gaan we voor een jaar vol winnende wedstrijden,
leuke krantjes en vol leuke activiteiten en gezelligheid!
Liefs,
Sylvie

Woord van de voorzitter
Lieve Hebberts,

Het is alweer de tweede Korven Courant van dit jaar, time flies… Ik heb
genoten van de eerste uitgave vorige maand, van de volle noppen en
zaalschoenen, de bekende quotes en alle andere rubrieken. Ik kijk nu al
uit naar het krantje van deze maand en weet zeker dat hij vol lach en
knuffel buien zit.
Afgelopen weken zijn we als bestuur leuk druk geweest. Omdat zelfs wij
soms niet doorhebben van onze mede bestuursleden wat ze eigenlijk
doen worden er leuke presentaties gegeven met geweldige powerpoint
skills. Als wij later een beetje begrijpen wat de rest zoal doet zullen we ook
op de insta is een uitleg geven. Verder hebben we weer een borrel
georganiseerd in samenwerking met ‘t Pandje, de tweede borrel daar was
wederom een groot succes, er zijn genoeg pitchers besteld en de hele
avond gemext, als dat niet als vanouds voelt weet ik het ook niet meer.
Ook zijn we druk bezig met het plannen van onze constitutieborrel en zijn
we vorige week bij de eerste constitutieborrel wezen recipiëren. Een
constitutieborrel is een studentikoos fenomeen, bij deze borrels word je
uitgenodigd door een bestuur om hen te feliciteren met hun
bestuursfunctie. Bij deze felicitatie moet je het bestuur een cadeau geven
en daarbij een zo lang mogelijke speech geven. Daarnaast mogen er ook
allerlei dingen gebrast worden, zoals we kennen van de toernooien.
Hierbij mogen niet alleen spullen maar ook de bestuursleden zelf gebrast
worden, Rochèll en Coen hebben daarom ook nu al zin in onze Cobo (de
afko van constitutieborrel).

Verder zijn alle commissies aan het shinen op dit moment, het is dan ook
geen toeval dat de praatjes na de training op dit moment boordevol
zitten. De Feko is druk bezig met het organiseren van de Halloween
karaoke (4 november!), maar ook wordt er druk gewerkt aan de
Sintercantus en het welbekende kerstdiner. Verder zit de tripcie ook niet
stil, weinig leden zullen het bekende liftweekend nog kennen. Alleen de
Hebbes opa’s en oma’s hebben hier al eerder van kunnen genieten, maar
voor alle nieuwe leden; dit wil je niet missen! Dus geef je op en leer ook
deze bekende Hebbes traditie kennen.
Verder hebben we afgelopen maanden gemerkt bij de ALF en de
Keizerscup dat de toernooien dit jaar weer geweldig zijn. Iedereen pakt uit
na een jaar geen fysieke toernooien en de twee die op de planning staan
wil je dan ook zeker niet missen.
Tot slot is de TC druk bezig met de voorbereidingen voor het zaalseizoen.
Vanaf 8 november mogen we de zaal weer in. Nu het weer kouder wordt
en het ook steeds vaker niet stopt met regenen, heb ik daar heel veel zin
in. Aangezien we deze winter wat laat(lees half 12 op maandag) klaar zijn
met trainen, is het misschien een idee om voor de training al een kleine
borrel te houden met 0.0 en warme chocolademelk.
Voor nu heel veel leesplezier met de nieuwe Korven Courant, hij is weer
fantastisch.
Liefs namens bestuur Drie Dozijn,
Maria

Nieuwschierig naar
nieuwe namen
Ook deze maand zijn er genoeg nieuwe leden die nog even aan jullie
voorgesteld moeten worden. In deze editie maken we kennis met de
nieuwe Hebberts Johanna en Boris.

Hoe ben je bij Hebbes
terechtgekomen?
Ik heb een super enthousiaste
broer bij SkunK die me heeft
overtuigd van
studentenkorfbal
Hoe zag jouw korfbal
Wat is je naam?
Johanna
Hoe oud ben je?
20

carrière er tot nu toe uit?
Van m’n 11de tot m’n 16de heb
ik bij een burgervereniging in
Eindhoven gespeeld

Heb je nog andere talenten
naast het prachtige
Wat studeer je?
korfbalspel?
Diergeneeskunde
Ik kon vroeger heel goed een
hond nadoen (heb een echt
Waar kijk je het meest naar uit om
tekkelblafje)
te doen bij Hebbes?
Welke plaat is jouw guilty
De toernooien
pleasure om op los te gaan
Wat zijn jouw sterkste
in de kroeg?
punten op het veld?
Ik ga goed op alle ABBA muziek
Een goed humeur behouden

Hoe ben je bij Hebbes
terechtgekomen?
Via Justin, M’n huisgenoot
Op een schaal van 1 tot 10,
hoe fanatiek ben je in de
derde helft?
7/10
Wat is je naam?
Boris de Jong
Hoe oud ben je?
19
Wat studeer je?
Scheikunde

Wat is het lekkerste
drankje om de derde helft
mee te starten?
Salmari

Welke plaat is jouw guilty
pleasure om op los te gaan
in de kroeg?
Waar kijk je het meest naar uit om
Bon gepakt – Donnie & René
te doen bij Hebbes?
Froger
Feestjes en toernooien
Heb je nog een leuke
Wat zijn jouw sterkste
opmerking om het af te
punten op het veld?
sluiten?
Een goed humeur behouden
Het leven is een feest, je moet
alleen zelf de Salmarifles
kopen

Geen feiten maar
fabels
Halloween bestaat al 6000
jaar! Ja, je leest het echt goed!
Halloween is ongeveer 6000
jaar geleden in Ierland
ontstaan.

Ooit er over na gedacht hoe
zwaar de zwaarste
pompoen is?
Maar lieftst 1050 Kilo, dat is
veel he!

Safe the date!
4 november 20:00 Halloween
karaoke avond, trek je engste
outfit aan

Nog opzoek naar een leuke
Halloween date?
Bij boerderij Nieuw Slagmaat in
Bunnik kun je naar de
pompoen tuin!

De kleuren oranje en zwart:
staan voor Halloween, oranje is
de kleur van pompoenen en
herfst en zwart staat voor
dood en duisternis.

Pompoen carven
Het uithollen van pompoenen
kwade geesten wegjaagt?
Geloof jij dat?

Noppen en
zaalschoenen

Lieve Hebberts,
Mijn laatste stukje sloot ik af met de oproep om de stijgende lijn op het
gebied van Hebbes-roddels vooral door te zetten. Wat ontzettend goed
om te zien dat jullie dat massaal gedaan hebben; ik praat jullie hieronder
even bij.
Allereerst is er wat minder nieuws: het lijkt erop dat het tussen Lucille en
Boudewijn definitief is misgelopen. Na een aantal dates heeft Lucille toch
besloten het hierbij te laten. Dus lock up your daughters: Boudewijn is
weer op de markt…
Het andere koppel dat is ontstaan binnen Hebbes 1 lijkt wel stand te
houden: Steff en Britta zien er steady uit. Ze blijken elkaar zeer frequent
te zien: ergens wel begrijpelijk als je bij elkaar om de hoek woont. Dat ze
nog geen genoeg van elkaar hebben, is een klein wonder. Op de ALF
werden ze openbaar vozend gespot: ze leken elkaar interessanter te
vinden dan het feest. Britta, echter, kreeg ook de nodige vrouwelijke
aandacht: Roxanne en Pascalle schijnen haar ook van vrij dichtbij hebben
kunnen meemaken. De vraag is natuurlijk wat Steff hiervan vindt, en of hij
er iets van te vinden heeft.. Hoe dan ook, succesvolle Hebbesliefdes zijn
altijd leuk, en niettemin lijkt de vraag niet óf hier een relatie uit voorkomt,
maar wanneer.
Dan over naar meer incidentele gebeurtenissen: de ALF trophy bracht
ook een aantal sappige roddels voort. Nieuw lid Evelien scoorde zowel
binnen als buiten de lijnen; en dat laatste niet met de minste. Niemand
minder dan de cantuszanger moest eraan geloven, een uitstekende score
voor een eerste toernooi. Of ze haar carrière als vestjeslikker nog verder
gaat uitbouwen, valt te bezien.

Noppen en
zaalschoenen

Cantuszangers, daar lustte Roxanne ook wel pap van. Hoewel ze er niks
meer van zegt te weten, heb ik toch reden om aan te neem dat ook zij
een van de leidende heren aan de haak heeft geslagen. Een man in een
pak is blijkbaar toch onweerstaanbaar voor de vrouwelijke Hebberts.
Nog meer prima scores op de ALF: nadat Lauren in het combinatieteam
Hebbes de finaleplaats en bijbehorende barometerpunten door de neus
boorde, besloot ze op het toernooi ook nog even te integreren.
Inclusiviteit was hierbij het devies: zowel een heer als een dame van Paal
Centraal moesten eraan geloven (ja, u leest het goed: blijkbaar studeren
er dames in Delft?!). Hoe het ook zij, wederom een prima prestatie van
onze Lauren: Hebbes staat weer op de kaart in den lande.
Over integreren gesproken: Tommie heeft zich wederom van zijn beste
kant laten zien in Tilburg. In zijn oude studentenstadje schijnt hij het
aangelegd te hebben met een SkunKer, hoewel dit gegeven bij hemzelf
nog wel enigszins in nevelen (of alcoholdampen) gehuld was. Daarnaast
besloot hij voor de tweede opeenvolgende keer om direct ná een
toernooi in kennelijke toestand een date/scharrel/vriend op te zoeken:
hetgeen wij als vereniging misschien niet allemaal begrijpen, maar zeker
toejuichen.
Ten slotte is er nieuws van het VvH-front. Hoewel mijn bronnen dit stuk
voor stuk niet met zekerheid durven te ontkennen noch bevestigen, gaat
het gerucht dat de voor de cantus ingevlogen Jonas tijdens of na de
cantus succesvol is geweest. En dat als burger!
Lieve Hebberts, vorige keer sloot ik ook af met een oproep om lekker te
blijven lebberen, en we zien wat ervan is gekomen! Dus nu, wegens
succes verlengd: keep ‘em coming, dan schrijf ik het krantje voor jullie vol
met de sappigste Hebbesroddels!
Liefs van mij!

ALF

Op 3 november was het moment eindelijk daar; ik ging naar mijn eerste
toernooi van het jaar! Na mijn dagen nostalgisch te hebben versleten aan
het bekijken van throwbacks en het wegpinken van traantjes bij
feestnummers, mocht ik er weer aan geloven en stond de Alf Trophy op
de planning.
De dag begon met vroeg opstaan en een treinreis. Hoewel je zou denken
dat de meeste mensen nog even rustig moeten opstarten, zat de sfeer er
al snel goed in. Blijkbaar waren we in de bacotrein gestapt en daarnaast
toverde David vol trots een enorme hoeveelheid aan versiering, glitters en
hoedjes tevoorschijn waarmee wij ons die avond mochten gaan versieren.
Na goede oktoberfest verhalen en het opnemen van wat tiktoks kwamen
wij aan op de bestemming.
Op locatie moesten we direct aan de bak. Alle deelnemende teams waren
ingedeeld in een aantal poules waarin iedereen 2 wedstrijden moest
spelen. Wij namen vanuit Hebbes met een voltallig Hebbes team deel en
met een combiteam samen met vakgericht met de naam; Hebgericht
(origineel!). Wonder boven wonder deden wij het als Hebbes enorm goed
en werden beide teams winnaar in hun poule, tegen onze verwachtingen
in gezien we normaal altijd onderaan eindigen. Blijkbaar bakken we er wel
wat van wanneer we niet brak zijn…

ALF

Dit leidde tot een legendarisch maar ook pijnlijk moment; Hebbes stond
in de halve finale tegen Hebgericht! Legendarisch omdat dit betekende
dat Hebbes in ieder geval in de finale stond, pijnlijk omdat het
combinatieteam won van het voltallige Hebbes team. Na deze strijd
verdween de onderlinge competitiedrang gelukkig als sneeuw voor de zon
en stond iedereen langs de kant om de andere Hebbesleden in de finale
tegen Melmac aan te moedigen. Helaas verloren wij, maar dit leidde
uiteindelijk alsnog tot prachtige tweede plaats!
Daar stonden we dan met onze enorme stukken karton, stiften, scharen
en glitterlijm bij de bushalte. Na snel douchen en omkleden moesten wij
namelijk richting de feestlocatie in het centrum van Tilburg. Je kunt bij een
feest met als thema SKV’s got talent natuurlijk niet met lege handen
aankomen, dus met een beetje creativiteit toverden we onszelf om tot
toppers + dansers + band. Het feest zelf, wat begon met een cantus, was
top. Nadat we eerst met veel moeite tafels en krukken hadden verzameld
voor onze mooie zitplaats vooraan bij het podium, was iedereen na 5
nummers al aangeschoten en werd alles al snel aan de kant geschoven.
Op het nippertje zijn wij helaas geen winnaar van het feest geworden die
avond, maar aan de gezelligheid die Hebbes meebracht heeft het niet
gelegen. Ik heb in ieder geval een topavond (en dag!) gehad en kijk er met
enorm veel plezier op terug <3
Abby

LANHLKE
Wat was het leuk! Mijn eerste keer alle nieuwe hebbes
leden kennen etentje. Één van de eerste dingen die
aan mij gevraagd werd was of ik mee ging met het
“LANHLKE”. Ik wilde natuurlijk niet al te hoge
verwachtingen hebben maar iedereen heeft gezegd
dat ik mee moest doen omdat het echt geweldig leuk
zou zijn. Nou daar is niks aan gelogen. Wat een leuk
concept ook, zo’n fiets diner. We zijn met z’n alle
begonnen bij de Dom. Vanuit daar was het opsplitsen
in groepjes en naar de eerste locatie, het voorgerecht.
Heerlijke bruschetta gegeten en dat wit wijntje
smaakte daar ook zeker niet verkeerd bij! Tijdens het
eten natuurlijk lekker kletsen en elkaar beter leren
kennen. Als de tijd erop zat was het op naar de
nieuwe locatie met een nieuwe fiets partner.
Vervolgens heerlijk genoten van het hoofdgerecht en
wederom wat smakelijke wijntjes. Het voordeel is wel
dat sommige locaties wat verder uit elkaar liggen
waardoor je meteen wat calorieën verbrand op weg
naar de volgende gang. Als dessert een heerlijke
brownie gegeten. Dan is het voor mij toch goed dat ik
helemaal in Zeist woon. Na de hele dag fietsen heb ik
(hoop ik) die brownie er wel afgefietst. Als afsluiter
was er nog een borrel in het pandje. Al met al een
supere leuke ervaring waarbij ik een hoop nieuwe
leden heb leren kennen.
Lon

Hoe overleef ik ...
Herfst?
Het nieuwe academisch jaar is weer helemaal op gang en hebben we
helaas afscheid moeten nemen van de zomer. Het echte herfstweer staat
weer voor de deur en dat is weer eventjes wennen. Of je nou al bent
weggewaaid of natgeregend, het weer in de herfst brengt ook wel een erg
gezellige sfeer met zich mee! Vanuit de Redactie hier de beste tips om
ondanks het natte weer het beste van deze herfst te maken!
1. Is het weer zo’n koude en regenachtige dag? Verzamel je huisgenoten,
favoriete Hebberts, een paar dekens en flink wat snacks en hou een
ouderwetse filmavond! Gezellig met z’n alle Harry Potter, de Hangover
of Lord of the Rings kijken. Ben je al helemaal in de Halloween sfeer?
Ga dan lekker horrorfilms kijken samen. Voor leuke suggesties staan
er deze maand in de Reko Recommends de beste horrorfilms voor
deze Halloween.
2. Het grootste probleem tijdens de herfst is misschien wel de kou, en
om te voorkomen dat je het koud krijgt moet je natuurlijk bewegen!
Kom lekker op maandag of woensdag trainen om goed warm en fit te
blijven :). Daarnaast kun je op de wat mooiere dagen fantastisch
wandelen in de oranje gekleurde bossen. Mocht je nou niet zo’n
natuurliefhebber zijn, is een wandeling langs de grachten onderweg
naar de kroeg natuurlijk ook hartstikke goed.

3. Even verder op het warm blijven deze herfst – er is niks zo’n goed
medicijn tegen de kou als en flinke fles drank. Deze tijd van het jaar is dus
het ideale excuus om tijdens de Hebbes feesten en borrels er 1tje extra
te nemen, je wilt het immers niet koud krijgen. Probeer ook wat nieuwe
drankjes om warm te blijven, zoals een speciaal biertje, een goed likeurtje
of neem gewoon lekker een warme choco.
4. Is het nou echt rotweer en heb je geen zin om naar buiten te gaan,
maar heb je alle films nu ook al een keer gezien? Organiseer dan een crea
middag! Ga samen met je vrienden alvast een fantastisch kostuum
knutselen voor de Halloween karaoke avond van de FEKO, bak een taart,
maak een pompoensoepje, versier je lampion voor Sint-Maarten of doe
ouderwetse spelletjes zoals mens erger je niet, monopoly of twister.

Hebbes quotes
boek
Nadine: Als ik ga denken moet ik kokhalzen
Rochèll: Mijn buik voelt niet alsof het deel van mij is
Jelle: Ja Gertjan jij bent wel een beetje een opdonder. Én een gluiperd!
Jelle: Ik ben toch zichtbaar? Ik zie mezelf als ik in de spiegel kijk!
Abby: Ik houd niet van knakken
Jelle: Deze konten zijn echt chill!
Abby: Wil je een autootje of 5 liter paardenzaad?
Jelle: Ik ben een superheld!

Abby: Moeten we nou adten of fluiten?
Esther: Snellopers zijn doodlopers
Maria: Ben je gelovig opgevoed?
Tuur: Nee
Maria: Oh, maar je kunt wel heel goed schaatsen!
Tuur: Ik word ontmaagd op een friettafel!
Maria: Ja op onze leeftijd zal ik altijd pillen aanraden
Marit: Ik ga paardrijden… Nouja, ik ga kijken… Ik ga niet echt op zo’n
beest zitten

Gertjan: Jelle! Broek uit!
Inge: Kom kip kijken!
Renske: Hij mag niet veel haar hebben, maar wel hoofdhaar
Onbekend: Jongens hebben ook zoveel rommel, in dat opzicht hoef ik
geen lul…
Nadine: Ik heb het gevoel dat elk gesprek hier eindigt in een verhaal
over mijn depressieve leven.
Nadine tegen Renske: Hello sweetie!
Nadine: Kijk hoe leuk mijn paal is!

Renske: Wat heerlijk om dit in me te hebben!
Jelle: Dit veld is wel half bruin…
Renske Dat ben je toch wel gewend?
Nadine: Beu de Joules i.p.v. Jeu de Boules
*Inge slaat op een knuffel*
Inge: Auw hij (de knuffel) doet mij pijn!

Korfballers in
kostuum

Hey lieve Hebberts, deze maand een eenmalige nieuwe rubriek in het
thema van Halloween. Donderdag 4 november staat de nieuwe FEKO
activiteit weer op de planning: De Halloween karaoke! Vanuit de Redactie
hebben we om jullie alvast voor te bereiden wat leuke outfit ideeën
verzameld, dus als je nog geen inspiratie had voor je outfit, staat er hier
misschien wel wat leuks tussen. Tot bij de karaoke!
Kostuum 1:
Wat is het eerste wat iedereen altijd zegt
als je verteld dat je korfballer bent? “Oh,
dus jullie doen aan samen douchen?”
Met dit kostuum hoef je het niet meer te
vertellen, maar laat je het gelijk zien!
Verzamel het douchegordijn uit je
studentenhuis, doe je badmuts op en
gaan met die banaan. Het ideale
kostuum om dicht bij de korfbalroots te
blijven, en uiteraard je uitstekende
hygiëne te tonen. Daarnaast ook het
ideale moment om je Hebbes
badslippers te showen.

Kostuum 2:
Nu even zonder gekkigheid, want als
student zijnde is een wat praktischer
kostuum uiteraard wat makkelijker.
Daarom hebben we voor jullie ook een
kostuum gevonden wat je kan maken
met iets wat iedereen al in huis heeft.
Stap 1: Haal je hoeslaken van je bed. Stap
2: Trek hem over je hoofd, en knip 2
gaten bij je ogen. Stap 3: Pak de snelste
zonnebril die je in huis hebt, en je bent er
klaar voor!
Kostuum 3:
Heb jij nog geen idee wat je aan wilt
doen, en je andere favoriete Hebberts
ook nog niet, of trekken die toevallig de
2e kostuum optie aan? Dan is dit
groepskostuum misschien wel wat voor
jullie. Verzamel je skibril, een overal of
matchende blouse en broek en de slang
van de stofzuiger, dan ben je al een heel
eind. Maak de stofzuiger slang vast aan je
rugzak, of aan een emmer, en doe het op
je rug. Zet de skibril op, trek de overal
aan en voilà: Ghostbusters!

Kostuum 4:
Heb je toch liever een wat enger
kostuum aan met Halloween, maar
niet veel tijd en geld? Dan is een
Scary Clown kostuum altijd goed. Je
hoeft alleen met make-up of
schmink je gezicht op te maken, en
een bijpassende enge/ clownachtige
outfit aan te doen. Met dit kostuum
hoef je je clown acties niet meer uit
te leggen, ze spreken namelijk dan
al voor zich.

STOM
Volgens Mees

Mensen die geen knoflook lusten (hoe kan je op die
manier koken?
Komijnekaas, da’s nou echt zonde van de kaas
Groepspresentaties
Met één oortje in muziek luisteren, maak een keuze
Je enkelband scheuren
De nieuwe oranje korfballen

Actieve keuze moeten maken tussen 3 feestjes
Wakker worden en geen eten meer hebben
Een dag zonder koffie

De avondklok

Mensen die geen nee
durven zeggen

Verliezen in Mario Kart
Dat Koninginnedag Koningsdag is geworden en 3 dagen is
verplaatst, echt hoezo
Mensen die me voor gek verklaren omdat
ik een eenpersoonsbed heb

REKO reccomends
Deze editie van de Reko Recommends staat helemaal in het thema
van Halloween! In deze lijst staan verschillende films en series om
jullie de stuipen op het lijf te jagen. Ook zitten er wat mildere opties
tussen voor de wat meer angstige Hebberts onder ons, veel
kijkplezier!

The Exorcist
The Exorcist is een echte klassieke Amerikaanse horrorfilm uit 1973, die
elke horrorfilm enthousiast wel een keer moet hebben gezien. De film is
gebaseerd op de gelijknamige roman geschreven door William Peter
Blatty. De roman is geïnspireerd door een waargebeurde zaak, waarvan
sommigen mensen dachten dat het om een echte bezetenheid van de
duivel ging. De film volgt actrice Chris McNeil, die samen met haar 12jarige dochter Regan verhuist naar Washington D.C. voor een nieuwe rol
in een film. Moeder en dochter hebben een goede band, maar na een
tijdje begint Regan zich vreemd te gedragen. Naarmate de situatie
verergert, moet Regan zelfs vastgebonden worden aan haar bed en vloekt
ze in verschillende oude talen. Chris vraagt hulp aan een priester van de
Katholieke kerk en een psychiater om een exorcisme te kunnen uitvoeren.
De kerk geeft uiteindelijk toestemming en priester Merrin, die al eerder
een exorcisme had uitgevoerd, komt opnieuw om de strijd met de duivel
aan te gaan, lukt het hem ook dit keer om de duivel te verjagen?
Scare rating: 4/5

Fear Street Trilogy
De Fear Street series is een
trilogie van 3 verschillende
horrorfilms op Netflix, die samen
1 verhaal vormen. De serie bevat
verschillende subgenres van
horror en is gebaseerd op de
boekenserie Fear Street van R. L.
Stine. De films volgen
verschillende groepen tieners, die
samenwerken om de vloek die al
jaren hun stad beïnvloed te
verbreken. De films spelen zich af
in 1994, 1978 en 1666. Elke film
volgt een groep jongeren die
proberen te ontsnappen aan de
gewelddadige moordenaar van
hun tijd, onder de invloed van de
vloek van de heks Sarah Fier. Ze
moeten samenwerken en de
geschiedenis achterhalen om de
vloek te kunnen stoppen en
Shadyside weer te bevrijden.
Kortom een spannende trilogie
als je lekker een avondje wilt
weggriezelen op de bank!
Scare rating: 3.5/5

The Addams Family 2
Krijg je al nachtmerries bij het
idee van het kijken van een
horrorfilm, maar wil je toch even
in de Halloween sfeer komen?
Dan is deze film perfect voor jou!
The Addams Family 2 is net op 6
oktober uitgekomen in de
bioscoop, dus een leuk idee als je
nog een gaatje hebt in het
Halloween weekend! In deze film
is iedereens favoriete
griezelfamilie terug in de
geanimeerde filmadaptatie. In
deze vervolging op het eerste
deel zijn Morticia en Gomez
verdrietig dat hun kinderen
steeds ouder worden en hun
eigen leven gaan leiden. Om de
familieband te versterken
besluiten ze om met z’n allen in
hun vervloekte camper op
vakantie te gaan. Hun avontuur
door Amerika haalt hen uit hun
element en zorgt voor
ontmoetingen met nieuwe
hilarische personages, wat zou er
mis kunnen gaan?
Scare rating: 1/5

Kingdom
Afgelopen maand stond heel
Netflix op stelten door de hype
van SquidGame, maar het is niet
de enige goeie Koreaanse NetflixOriginal. Kingdom is een serie van
2 seizoenen, met elk 6
afleveringen, die zich afspelen in
de 16e eeuw van Korea. De serie
volgt de kroonprins van het
Koreaanse koninkrijk, dat
getroffen wordt door een
hongersnood. Door het koninkrijk
raast een mysterieuze plaag, die
iedereen die ermee in aanraking
komt verandert in monsters. De
kroonprins zet alles op alles om
zijn volk te redden, maar wordt
desondanks beschuldigd van
verraad. Hij besluit om op pad te
gaan om het duistere kwaad te
stoppen. Het is een spannende
serie die geprezen wordt voor de
acteerkunsten, snelle tempo,
productie en de verhaallijn, met
een score van 93% op Rotten
Tomatoes. Wie weet is dit wel de
opvolger van SquidGame als
populaire Koreaanse serie
Scare rating: 3/5

Poltergeist
Fan van klassieke horrorfilms? Of
juist een nieuwkomer in het
Horrorgenre? De 2015 remake
van de film Poltergeist uit 1982 is
een milde horror film voor als je
wat wilt proeven van het echte
horrorgenre. De film volgt
hetzelfde verhaal als het origineel
uit 1982, met een moderne twist.
Het verhaal volgt een familie die
net verhuisd is, maar de kinderen
denken dat het huis spookt. Eerst
lijkt het alsof de spoken
vriendelijk zijn, door de kinderen
te vermaken met paranormale
gebeurtenissen. Al snel gaat het
de verkeerde kant op en wordt
de familie geterroriseerd door de
demonische activiteiten. Wanneer
hun jongste dochter wordt
“gekidnapt” door de geesten,
moet de familie samenwerken
met een spokenjager om haar te
kunnen redden.
Scare rating: 2.5/5

Hereditary
Alvast een waarschuwing: Deze
film is niet voor de nieuwe Horror
fan. Hereditary, uitgekomen in
2018, werd datzelfde jaar door
verschillende media benoemd tot
de engste film van het jaar,
misschien zelfs wel in jaren. De
film gaat over Annie, die samen
met haar man en kinderen rouwt
over de dood van haar mentaal
zieke moeder. De familieleden
zoeken elk een eigen manier om
met de dood om te kunnen gaan.
Annie en haar dochter gaan zelfs
zo ver dat ze in aanraking komen
met het bovennatuurlijke. Ze
beginnen allemaal
verontrustende, paranormale
ervaringen te krijgen die verband
houden met de sinistere
geheimen en emotionele
trauma’s die door vele generaties
van hun familie zijn doorgegeven.
De film is nu nog maar een paar
jaar oud, maar wordt al gezien als
een klassieker in het genre.
Scare rating: 5/5

Raad de hebber

Ook deze editie weer 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. 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 :)

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 (25 Oktober 2021) ziet er als volgt uit:

Wedstrijdschema
& uitslagen
Programma

Uitslagen

Agenda

Hebbes Memories

Hebbes Memories

Comissies
voorstellen
Haaai lieve Hebberts,
Wij als Feko zouden ons graag willen voorstellen aan jullie, omdat jullie nog
veel met ons te maken gaan hebben op de verscheidende epische
activiteiten die nog komen gaan.
Justin
Hi sweeties,
Jullie zullen me vast wel eens hebben gezien (ben 1.97 dus niet te missen).
Maar voor de mensen die mij niet kennen: ik ben Justin, speel in het eerste
van Hebbes en kom uit Roffa. Ben ook fan van de mooiste maar helaas
niet de goeiste club van ons land: Feyenoord. Naast mijn studie
scheikunde ben ik bezorger bij Jumbo en speel ik saxofoon. Ben zeker niet
vies van een pilsje of beter gezegd een aantal. In de Feko ben ik degene
die alle inkomsten en uitgaven van onze fantastische commissie moet
bijhouden om het Gertjan zo makkelijk mogelijk te maken. Nou dit was het
dan alweer maar mocht je nog meer willen weten van mij, ik sta altijd open
voor een pilsje en een goed gesprek.
Nadine
Hoooi mede-sweeties,
Ik ben Nadine, Pien, Mickey of hoe je me ook wilt noemen. Ben super
chaotisch en best wel onhandig dus leek het mijn mede Feko leden het
een fantastisch idee om mij secretaris te maken. Ik ben 20 jaren oud en zit
nu in mijn derde jaar van geneeskunde. Naast het staan in de snijzaal ben
ik meestal wel te vinden op het korfbalveld. Ik korfbal nu voor mijn eerste
jaar bij Hebbes in het eerste, maar speelde daarvoor 6 jaar bij Rust Roest
in het mooie Eindhoven. Ik beschouw mezelf als een echte brabo: pils,
worstenbroodjes en PSV klinken dan ook zeer h.d.p. (heerliedepeerlie).
Nou dat was dan weer genoeg over mijzelf, spreek me vooral aan. Houdoe!

Comissies
voorstellen
Renske
Helloo sweeties,
Ik ben Renske, mij kun je net als jus niet echt missen (ben ook vrij lang). Ik
kom uit het pittoreske dorp Apeldoorn. Alhoewel ik de jongste ben, heb ik
de eer gekregen om voorzitter te zijn van dit clubje ongeregeld. Ik zorg
ervoor dat alles loopt als een bijna geoliede machine. Ik zit in mijn tweede
jaar farmacie, geef bijles en daarnaast speel ik in het eerste van hebbes.
Naast voorzitster zijn ben ik ook degene die uitkijkt voor lekkere platen die
gedraait kunnen worden op onze verga’s of tijdens de biertjes die erna
genuttigd worden. Als een van de andere Feko leden domme dingen doen
dan fungeer ik als treiter vlogger. Dus mochten jullie meer van mij willen
weten of de mooie filmpjes zien van de Feko leden, spreek me gerust aan!

Ohja lieve hebberts,
De REKO wil jullie nog even een fantastische studenten tip meegeven!
Gratis en zonder moeite de vereniging sponsoren? Eindelijk je online
shopverslaving voor het goede doel gebruiken? Dan hebben we goed
nieuws voor je! Met SponsorKliks krijgt de vereniging een percentage van
jouw aankoop, zonder dat dit jou iets kost!
Dat noem je nou echt pareltjes scoren he, dus neem een kijkje op
www.sponsorkliks.com

