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Van de redactie

Hey hey! Het is alweer zover! Ook deze maand is er weer een
gloednieuwe Korven Courant vol met leuke rubrieken voor jullie
samengesteld, dit keer met een feestelijk thema! Het is namelijk bijna
weer tijd voor het Sinterklaas feest! Deze editie komen de oude
vertrouwde rubrieken weer terug en leren we weer een nieuwe Hebbert
kennen. Ook hebben we een terugblik op een aantal leuke activiteiten!
Daarnaast hebben we een leuke verassing voor jullie in de vorm van
feestelijke en herfstige recepten. Ook hebben we weer een leuke nieuwe
‘Raad de Hebbert’ bedacht dus stuur vooral jullie inzendingen naar één
van de leden van de redactie en wie weet, misschien win je aan het einde
van onze run wel een leuk prijsje!
Groetjes,
Kyra van de Redactie! :)

Woord van de voorzitter
Lieve Hebberts,
Hiervoor ligt alweer de derde Korven Courant. Ik ben nu al benieuwd wat
er gebeurd is binnen de vereniging, dit kunnen we vast lezen in de
rubrieken. Verder weet ik dat we weer wat nieuwe leden hebben
verwelkomd, ik weet zeker dat ze na deze editie net zo verslaafd zijn aan
het krantje als wij. We zullen ook vast weer wat over deze nieuwe leden te
weten komen, of lezen wat een Hebbert deze maand stom vindt. Al met
al, ik kan echt niet wachten om deze nieuwe editie weer te lezen.
Eerst even over afgelopen maand. November begon met een geslaagde
karaoke, iedereen zag er op z’n best uit en er werd gezongen, ik laat maar
even weg of dit mooi was. Nee maar even zonder grappen, de Feko had
weer een geweldige avond voor ons in elkaar gezet, waar veel Hebberts
van genoten hebben. Ik weet ook dat andere commissies niet stilgezeten
hebben, zo is het bekendmakingsfilmpje van de Toko af (heeel erg
benieuwd) en heeft de tripcie een geweldig weekend in elkaar gezet.
De TC heeft ervoor gezorgd dat we allemaal weer lekker in de zaal kunnen
korfballen, de teams zitten weer vol, de tijden staan weer vast en het
goede humeur is weer aanwezig. Ik kan niet wachten op een geweldig
zaalseizoen, met hopelijk later weer veel borrels in het sportcafé en veel
overwinningen!

Woord van de voorzitter
De Foko heeft afgelopen maand veel mooie foto’s geschoten, je ziet ze in
dit krantje al voorbijkomen. Maar neem vooral een kijkje op onze
geweldige site (uskvhebbes.nl), kunnen we hier goed nagenieten van de
leuke activiteiten en wedstrijden. En vergeet ook niet de prik te helpen,
door af en toe een leuke foto op Instagram te zetten en daar Hebbes te
taggen. Ze zorgen nu al voor veel nieuwe leden, maar meer
naamsbekendheid is nooit slecht.
Wij als bestuur hebben ook niet stil gezeten, in het begin hadden we nog
veel sociale dingen staan, we zijn bij constitutieborrels langs geweest en
hebben met veel andere besturen en andere contacten kennisgemaakt.
Nu dat toch een beetje wegvalt, net zoals bij jullie allemaal, maken we onze
bestuursvergaderingen maar extra gezellig. De coronaregels kennen we
inmiddels uit ons hoofd en houden grote delen van de vergaderingen
bezig, maar natuurlijk is er tijdens onze vergaderingen ook tijd voor een
drankje en een pizza. Over pizza gesproken, heb je de kortingscode van
Domino’s al gebruikt? Dit is onze nieuwe sponsor en de code kun je vinden
in ons groepsgesprek.
Voor nu heel veel leesplezier met de nieuwe Korven Courant, hij is weer
fantastisch, bedankt Reko!
Liefs namens bestuur Drie Dozijn,
Maria

Nieuwsgierig naar
nieuwe namen
Hoi lieve Hebberts, ook deze maand zijn er weer 2 splinternieuwe Hebbes
leden om aan jullie te kunnen voorstellen! Maak in deze editie kennis met
Olof en Famke. Vergeet ze niet een warm welkom te geven op de
trainingen!

Wat is je naam?
Famke Schoeman
Hoe oud ben je?
21
Wat studeer je?
International Tourism
Management
Hoe ben je bij Hebbes terecht
gekomen?
Via mijn fysiotherapeut van
FysioDomstad
Met welk drankje vier jij het liefst
de winst tijdens de derde helft?
Het liefst met gin tonic, maar een
biertje gaat er ook zeker in!

Hoe zag jouw korfbalcarrière er tot
nu toe uit?
Ik ben begonnen met korfballen toen ik
3 was, bij de welpjes (dat heet nu
kangoeroes geloof ik haha). Ik heb
uiteindelijk tot mijn 16e gekorfbald en
moest toen helaas stoppen omdat ons
team werd opgeheven. Toen ik in
Utrecht ging studeren wilde ik weer
beginnen maar helaas ben ik zo
onhandig geweest om tijdens de
introweek van mijn studie een ernstige
enkelblessure op te lopen. Inmiddels
gaat het goed met mijn enkel en heb ik
heel veel zin om weer te korfballen!
Wat zijn jouw sterkste punten op
het veld?
Ik was altijd goed in strafworpen, maar
of dat na 5 jaar nog steeds zo is moet
nog blijken….
Wat voor activiteiten kijk je uit om
te doen bij Hebbes?
Ik kijk er natuurlijk naar uit om weer
lekker te kunnen korfballen, maar ook
zeker om gezellig drankjes te doen!
Wat is jou
spreekwoord/moto/levensles?
De kater komt later

Hoe zag jouw korfbalcarrière er tot
nu toe uit?
Ik heb sinds de D jeugd bij OVVO
gespeeld. In zowel de B als A jeugd heeft
mijn lichting de Hoofdklasse gehaald. Dit
was echt super vet! Daarna ben ik
tijdelijk verhuisd naar Zweden voor 2
jaar waar ik in Stockholm heb gespeeld.
Toen ik klaar was met mijn opleiding in
Zweden ben ik weer terug bij OVVO in
de selectie gaan spelen.

Wat is je naam?
Olof Huntjens
Hoe oud ben je?
22
Wat studeer je?
Rechtsgeleerdheid
Hoe ben je bij Hebbes terecht
gekomen?
Ik wist al een tijdje van de club. Omdat
jullie uiteraard uit de buurt komen :) Ik
speelde op het veld nog bij OVVO
maar ik merkte dat het, mede door
het niveau, erg botste met hoe mijn
leven er nu uitzag. Ik heb daarom
besloten voor de zaal te gaan zoeken
naar een club wat beter aansloot bij
het studentenleven. En hier ben ik!
Heb je nog andere talenten naast
het prachtige korfbalspel?
Borrelen, piano spelen en vliegen : )

Wat voor activiteiten kijk je uit om
te doen bij Hebbes?
Uiteraard de competitie, toernooien,
borrels en andere activiteiten!
Wat zijn jouw sterkste punten op
het veld?
Aanvallend ben ik een allround heer. Ik
kan zowel in de punt als onder de korf
staan
Verdedigend ben ik een 1 tegen 1
verdediger.
Met welk drankje vier jij het liefst
de winst tijdens de derde helft?
Uiteraard met bier!
Welke plaat is jou guilty pleasure
om op los te kunnen gaan in de
kroeg?
Surfin’ USA Beach boys
Wat is jou
spreekwoord/moto/levensles?
Leren is belangrijk, school is overbodig

Geen feiten maar
fabels
Ken je hem nog uit je
hoofd?
Het oudste Sinterklaasliedje is
Zie de maan schijnt door de
bomen.

Sinterkantus
Helaas zit hij er 5 december
niet in. Maar niet getreurd
Sinterklaas komt terug met een
nieuwe datum en veel bier om
het beter te vieren.

Nieuwe fashion trend?
De kleding van Sinterklaas is
voornamelijk gebaseerd op de
kleding van de bisschop

Durf jij dit te lezen?
Want, wist je dat Pakjesboot 12
geen echte stoomboot is. De
rook wordt nagemaakt met
een rookmachine.

Noppen en
zaalschoenen

Lieve Hebberts,

De vorige editie had ik jullie veel nieuwe opdrachten gegeven om elkaar
lekker af te lebberen en roddels te verspreiden voor de nieuwe editie.
Maar ik moet bekennen dat het helaas deze editie even moet wachten tot
het volgende krantje...
Dus wat ik met jullie afspreek is dat jullie een een hele goeie comeback
van mij krijgen en nieuwe zoet sappige verhalen in de toekomst moeten
maken!
We keep in touch.
Liefs,
Van mij

Karaoke

Donderdag 4 november was het tijd voor de Halloween karaoke avond.
Ondanks dat ik er heel veel zin in had, was mijn voorbereiding wat
minder. Ik ben eigenlijk helemaal geen fan van het Halloween seizoen,
dus in mijn kast was er niks te vinden dat ook maar een beetje leek op
een Halloween outfit. Dan maar nog even snel bedelen bij mijn
huisgenoten voor een outfit. Uiteindelijk heb ik nog wat piraten
accessoires bij elkaar verzameld.
Een beetje later dan gepland ging ik samen met Lisa en Lieke V naar de
karaoke, waar de meeste al fanatiek aan het meezingen waren. Heel
veel klassieke (en vooral nostalgische) nummers kwamen voorbij maar
er waren ook zeker ambitieuze Hebberts bij die voor een lastig nummer
hadden gekozen. Gelukkig was dit er zeker niet aan te horen! Zelf
hoopte ik nog een nummertje van Guus Meeuwis mee te kunnen
pakken en gelukkig was ik hierin niet de enige. Ik heb heel erg genoten
van alle muzikale hoogstandjes en de gezelligheid. Tot snel op de
volgende activiteit!
Michelle

Hoe overleef ik ...
Een date fixen voor
de feestdagen?
Kerstdiners, gala’s, nieuwjaarsfeesten en borrels, ze komen er allemaal weer aan.
Een al te gezellige tijd waarbij niemand graag eenzaam wilt zijn. Daarom is het van
belang om op tijd een date te fixen om samen de feestdagen mee door te komen,
maar hoe doe je dat? Vanuit de Redactie de beste tips voor jullie om een leuke date
aan de haak te slaan om het kerstseizoen mee door te komen!
Begin met het vernieuwen van je Tinder profiel! Update je oude foto’s, voeg wat
nieuwe informatie toe en geef het misschien wel een kerstsfeertje. Als je een leuke
foto toe voegt onder de boom, met een muts of in een chique kerst-outfit, zullen de
meeste mensen het niet kunnen weerstaan om met jou de feestdagen door te
brengen! Ook kan je gebruik maken van wat nieuwe openingszinnen.
Hier wat suggesties:
Mag ik een foto van je maken? Dan
weet Sinterklaas/de Kerstman precies
wat ik wil hebben
Als je linkerschoen voor Sinterklaas is
en je rechterschoen voor Kerst, kan ik
je dan tussen de feestdagen bezoeken?
Wat als ik vanavond door je
schoorsteen naar beneden glij, laten we
zeggen rond een uur of 8?
Ik ben misschien de kerstman niet,
maar je mag best bij mij op schoot
zitten deze kerst
Moet jij niet bovenop de boom zitten
engeltje?

HEBBES
MATCH

XOXO

Ga naar de ijsbaan! Schaatsen is uiteraard een mega populaire activiteit
tijdens de feestdagen. Neem een paar van je vrienden en mede Hebberts
mee om samen het ijs te betreden. De schaatsbaan staat vaak vol met
super sportieve mensen, die misschien ook wel single zijn. Wie weet staat
er wel een knapperd tussen die even je hand wilt vasthouden, aangezien je
nog niet zo goed kan schaatsen ;)
Voel je je in de behulpzame bui? Geef je op als vrijwilliger. Veel mensen
willen tijdens de feestdagen wat teruggeven aan de medemens, en als
single zijnde is het ook een mooie kans. Hoe ideaal zou het zijn om
anderen te kunnen helpen, en tegelijkertijd een vriendelijke en
behulpzame single tegen te komen?
Toch hoeft het helemaal geen verplichting te zijn om een date te hebben
tijdens de feestdagen. Je kan ook gewoon met je vrienden leuke dingen
doen, of op bezoek bij familie. Daarnaast is December echt de maand van
cadeaus, dus verwen lekker jezelf met nieuwe korfbalkleding, schoenen,
lekker eten of wat er ook maar op je verlanglijstje staat!

Hebbes quotes
boek

Jelle: Ik was gewoon even rustig mijn stok aan het verven
Marit: Hoe kom je aan een ei?
Loes: Nou je hebt een kip, en die legt een ei
Amber: Ik ben m’n bal kwijt
Inge: Weet je wat het nadeel is van grote chips? Dan is de zak zo
snel leeg

Inge gooit spullen naar coen
Inge: Stop met mijn spullen op de grond gooien!!!
Gertjan: Dat kan best met zo’n gat
Sylvie: Mijn spleet is heel groot
Renske: Adtje champa!
Renske: hij heeft een grotere staaf
Jelle: Mijn paal zit vast
Nadine: Deze schoenen komen uit Almerika
Nadine: Ik ga slapen, niet studeren. Wie hou ik voor de gek

Nadine: LOL, living out loud
Rochel: Was echt een kut avond voor han! Echt fucking leuk
Tessa R.: Ik denk dat als Dieuwertje het niet meer presenteert, ik
stop met het Sinterklaasjournaal kijken
Onbekend: Morfine, daar kun je aan verdienen
Jelle: Als je wodka over mij gooit, dan rij ik ook
Mirjam: Blijkbaar zit het gat tussen de G en de H
Olof: Jelle, laat je likken!
Olof: Ik word altijd hitsig na een begrafenis
Maria: Op Renske haar kont kan ik dat wel
Maria: Ik heb altijd al een keer slim willen zijn
Jelle: Ik ben begonnen met iedere dag een uur mijn kamer op te
ruimen. Ik hoop binnen een maand klaar te zijn
Jelle: Ik had bijna een was gedaan

STOM
Volgens Marit:

Koude voeten
Beddengoed verschonen
Pratende mensen in de stiltecoupé
‘Wat denk jij dat de nieuwe maatregelen
worden?’ – gesprekken
Fileparkeren

Dierentuinen
Keiharde eetrijpe avocado’s

Halflege bierflesjes op huisfeestjes
Vogelpoep
App updates
Boodschappen doen
Hardlopen

REKO reccomends
Deze maand in de Reko Recommends: Cadeautips! Het feestdagenseizoen is
natuurlijk nog maar amper begonnen, maar het is belangrijk om op tijd te beginnen
met het inslaan van cadeaus, om de drukte te voorkomen. Sinterklaas staat alweer
bijna voor de deur, maar ook kerst komt er snel weer achteraan, dus hierbij de
beste suggesties vanuit de Redactie!
De Magnetische Bierboom
Ben je opzoek naar een echt
studentencadeau voor een
huisgenoot? Of iemand die net een
nieuwe studentenkamer heeft?
Overweeg dan de Magnetische
Bierboom. Het is de perfecte
decoratie voor het studentenhuis
waar alle afters gegeven worden. De
bedoeling met de bierboom is dat alle
bierdopjes eraan worden gehangen
om zo een kleurrijke boom te vormen.
Het werkt dus als decoratie, maar ook
als handige plek om je bierdopjes te
laten. De Magnetische Bierboom is op
verschillende sites te verkrijgen en
verschilt in prijs van tussen de 10 en
20 euro.

REKO reccomends
Gepersonaliseerd kaartenspel
Nog een leuke cadeausuggestie voor
de student, en een persoonlijke favoriet
vanuit de Redactie. Met een
gepersonaliseerde kaartenset wordt
een avondje pokeren, pesten of bussen
nog vele malen leuker. Verzamel de
leukste foto’s van je studentenhuis,
vriendengroep of team om op elk feest
de kaarten te kunnen showen. Je kan
doormiddel van de foto’s zelf ook
varianten op gewone spellen
bedenken, bijvoorbeeld dat je meer
slokken mag uitdelen als je zelf op de
kaart staat. Daarnaast is dit ook een
hele goede suggestie voor bijvoorbeeld
je ouders, of opa en oma, maar dan
uiteraard met de leukste foto’s van de
familie. Deze gepersonaliseerde
kaartspel kan voor 15 euro worden
gemaakt en besteld bij onder andere
de Hema!

REKO reccomends
100 film krasposter
Iedereen heeft wel een vriend of
familielid die een echte filmfan is, of
misschien vind je het zelf wel leuk
om op het lijstje te zetten. Op 100
film krasposter staan de 100 best
beoordeelde films allertijden. Nadat
de film bekeken is, kras je het vakje
uit en komt de filmposter
tevoorschijn. Het is een leuke
decoratie voor in de
studentenkamer, en ideaal voor als
je alle Netflix films onderhand wel
een keer hebt gezien. De krasposter
is voor 20 euro te koop op onder
andere Amazon.

REKO reccomends
Spotify plaat
Nog een ander persoonlijk cadeau:
de spotify glasplaat. Zoek een leuke
foto, jullie favoriete nummer uit en je
hebt een super leuk persoonlijk
cadeau. Ze zijn verkrijgbaar in het
groot, klein of zelfs als sleutelhanger.
Op sommige sites zijn ze zelfs
verkrijgbaar met een spotify-code
die je kan scannen, waarbij het
gekozen nummer afspeelt! De
spotify-platen zijn verkrijgbaar vanaf
10 euro, maar de meeste verkopen
voor 20 euro, of rond de 30 met
spotify-code. Je kan ook smallbusinesses supporten door er 1tje
op bijvoorbeeld Etsy te bestellen. Als
je nou een echte crea-bea bent kan
je er ook zelf 1 maken, er staan
namelijk verschillende tutorials op
YouTube!

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 :)
Het goede antwoord van de vorige editie is David!

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 November 2021) ziet er als volgt uit:

Wedstrijdschema
& uitslagen
Programma

Wedstrijdschema
& uitslagen
Programma

Uitslagen

Agenda

Hebbes Memories

Hebbes Memories

Comissie
voorstellen...
Tripcie

Haa allemaal!
Ik ben Han, 22 jaar oud en geboren en getogen in het prachtige
Enschedeee. Sommigen van jullie zullen mij wel kennen van het grandioze
maandje dat ik begin 2020 in de midweek heb gespeeld, maar als je me
niet kent: hierbij mijn introductie 😁
Afgelopen zomer ben ik naar Utrecht verhuisd om in het onderwijs te
gaan werken. Ik ben net nieuw, dus voel me nog vaak toerist in eigen stad.
Om wat mensen te leren kennen en nog lekker een potje te ballen ben ik
elke woensdag bij de midweek te zien (kijktip!). Alhoewel we vorig seizoen
niet alle wedstrijden gewonnen hebben, zijn we als team wel de kampioen
van de derde helft. En zeg nou zelf, dat is wel het belangrijkste toch?
Naast het mooiste team zit ik ook in de mooiste commissie van Hebbes:
de Tripcie. Jammer genoeg heeft corona ons nog steeds in zijn greep. Aan
ons de taak om de reisjes toch nog zo leuk mogelijk te maken!

Hoi allemaal! Ik ben Loes, 24 jaar, en nu ruim 4 jaar lid van Hebbes,
wat mij wel één van de oudjes maakt. Bijna een jaar geleden is mijn
grote kinderdroom om dierenarts te zijn uitgekomen en sindsdien
ben ik dan ook aan het werk als gezelschapsdierenarts. Ik ben zelf ook
kattenmama van de soms lieve kat Nijntje in mijn studentenhuis. Dus
stuur me gerust een appje als je een dierenvraag hebt!
Al van kleins af aan stond ik bijna ieder jaar op de skies en daarom
vond ik het toen ik lid werd ook super leuk dat ook vanuit Hebbes een
jaarlijkse skireis georganiseerd wordt. Na één keer met de Hebbes
skireis meegegaan te zijn wil ik heeel graag nog een keer, maar helaas
is het er nog niet van gekomen ondanks dat ik wel in de bus onderweg
naar het skigebied heb gezeten en vorig jaar ook al een jaar Tripcie
heb gedaan :( Dit jaar heb ik er vertrouwen in dat het wel gaat lukken
en dan maken we er een extra leuk tripje van!

Hoi allemaal,
Nu de handschoenen en sjaals langzaam uit de kast getrokken worden,
komen wij als Tripcie steeds meer in de wintersportsfeer. Dit is namelijk
de grootste activiteit waar wij ons als commissie druk over mogen maken.
Vanuit de Reko de vraag om mijzelf voor te stellen, dus dat doen we dan
maar :). Ik ben Marit, 23 jaar oud en ben nu al een tijdje bij Hebbes te
vinden. Je weet wel; die tijd dat Corona nog alleen in de derde helft een
ding was.... Verder ben ik twee dagen in de week aan het werk en ben ik
de rest van de tijd zoet met mijn afstudeerstage, het burgerlijke leven
komt dus steeds dichterbij. Maar we kunnen het nog een jaartje
ontkennen en dus ook genoeg redenen om heel erg uit te kijken naar het
lieftweekend en natuurlijk de wintersport! Hopelijk komen we dit jaar
verder dan Luxemburg...
Liefs, Marit
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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

