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Van de redactie
Hallo iedereen! Hier is ie dan, de nieuwe editie van de Korven Courant!
We zijn
alweer bij de 5e editie van dit collegejaar en dat betekent dat het tijd is
voor de goede voornemens en natuurlijk het overleven van de rest van de
winter! Deze editie zit weer bomvol met leuke rubrieken zoals de oude
vertrouwde ‘STOM!’, de ‘Hoe overleef ik…’ en natuurlijk onze wedstrijd
(vergeet niet mee te doen! je kan een leuke prijsje winnen aan het eind
van het collegejaar.), maar ook heeft de redactie deze editie door gebrek
aan nieuwe leden een nieuwe draai gegeven aan de nieuwe leden
column. Ook hebben we een Ideeënbus geopend zodat jullie ook jullie
ideeën kunnen uiten. Misschien komt jouw idee wel in de volgende editie!
Dit en nog veel meer in de nieuwe Korven Courant! Wij van de redactie
wensen jullie allemaal nog een gelukkig en (hopelijk) sportief nieuwjaar!
Groetjes,
Kyra van de Redactie! :)

Woord van de voorzitter
Lieve Hebberts,

Allereerst, nog gelukkig nieuwjaar allemaal! Het nieuwe jaar is goed
begonnen, er zijn versoepelingen aangekondigd en we kunnen na dik een
maand weer trainen! Er wordt op dit moment door de TC een onderlinge
competitie opgezet, wat de wedstrijden kan opvangen die nog niet
gespeeld mogen worden, jeej TC!. Ook is de bond optimistisch om het
zaalcompetitie weer op te zetten en kunnen we dus binnenkort misschien
zelfs weer thuis-zaterdagen en -woensdagen verwachten!

Zoals iedereen, was ook het bestuur afgelopen maand niet echt heel
druk. We konden niet trainen of wedstrijden spelen en ook activiteiten
waren lastig. Toch gaat het dan op de achtergrond voor het bestuur nog
langzaam door. We hebben een paar keer online vergaderd (love
quarantaine..) en daarnaast zitten we ook dagelijks te duimen dat we
binnenkort weer gezellig met jullie kunnen borrelen in het sportcafé.

Eerder vertelde ik al over de verschillende cobo’s waar we heen gaan en
ook de cobo van Hebbes, welke dit jaar voor het eerst georganiseerd gaat
worden. Helaas zijn bijna alle cobo’s tot nu toe afgelast. Dus komende
maanden kunnen we hier nog naar uitkijken, waaronder ook onze eerste
echte eigen Cobo! De nodige voorbereidingen hiervoor zijn op dit
moment dan ook al gedaan, zo houden we onszelf bezig.

Verder heb ik me aangesloten bij de Ballstars commissie, dit is een commissie
die een toernooi organiseert (Ballstars) voor verschillende sporten bij Olympos.
Dit gaat erg leuk worden en zodra ik een datum voor jullie heb zal ik deze
doorsturen. Voor nu hebben we natuurlijk bijna ons eigen toernooi, de Domcup,
op de planning staan. Na veel onzekerheid kregen we afgelopen week toch het
nieuws dat hij waarschijnlijk door kan gaan. Wat heb ik hier veel zin in, ik hoop
dat we ons met de vereniging massaal gaan opgeven zodat het een
onvergetelijke start wordt van deel 2 van dit jaar!

Ook zijn we met het bestuur aan het kijken hoe het nu eigenlijk binnen Hebbes
gaat, we zijn gesprekken met de teams aan het plannen en binnenkort kun je
ook een enquête verwachten. Het zou super zijn als jullie deze dan allemaal
kunnen invullen zodat het de rest van het jaar nog beter gaat bij Hebbes.

Ik ben inmiddels wel weer uitgepraat, veel leesplezier en hopelijk snel tot op een
training of bij de Domcup!

Liefs namens bestuur ‘Drie Dozijn’,
Maria

Oldies of HEBBES
Helaas konden we deze maand door de Lockdown geen nieuwe leden
verwelkomen bij Hebbes. Daarom leek het vanuit de redactie een leuk
idee om de wat langere leden weer te leren kennen! Of voor de mensen
die dit jaar lid zijn geworden, een officiële kennismaking!

Wat is je naam?
Coen van de Weem

Wat is je leukste herinnering van
Hebbes?
Gemaskerde bal

Hoe lang ben je al lid bij Hebbes?
Dit is mijn vijfde jaar
Wat is je favoriete drankje tijdens de
derde helft?
Wat studeer je?
Flügel
Docent Geschiedenis
Hoe oud ben je?
25
Wat doe je bij Hebbes?
Commissaris intern (bestuur) verder
speel ik in de midweek
Welk nummer is je Guilty Pleasure?
Tess stupid
Waar kijk je het meest naar uit dit
seizoen?
Hebbes Weekendje
Als je jezelf zou moeten omschrijven
in 1 zin of quote, wat zou dat dan
zijn?
Escaleren is ook leren

Wat is je naam?
Bram Liezen

Hoe lang ben je al lid bij Hebbes?
3.5 jaar

Wat studeer je?
MSc Business Development and
Entrepreneurship

Wat doe je bij Hebbes? (team,
comissies, bestuur etc)
Midweek, Tripcie

Hoe oud ben je?
24

Wat is je leukste herinnering van
Hebbes?
Fekoari (2020), en heb Hebbesweekendje georganiseerd door de feko

Als je jezelf zou moeten omschrijven Wat is je favoriete drankje tijdens de
derde helft?
in 1 zin of quote, wat zou dat dan
Bier!!
zijn?
Te enthousiast over nieuwe dingen
Welk nummer is je Guilty Pleasure?
Met Coen gezongen op de hebbes
karaoke (2020): Backstreet Boys - I want
it that way. Hebben we toch ff goed
gezongen.
Waar kijk je het meest naar uit dit
seizoen?
Een échte derde helft zonder
beperkingen, buiten in het lekkere
zonnetje. Eigenlijk net te warm, maar
een lekker verkoelend biertje maakt het
beter!

WIST JE DAT
JE MET DRY
JANUARI
HEEL VEEL
GELD
BESPAARD :)

Geen feiten maar
fabels
EDITIE:
DRY JANUARI
VOOR AL DIE MOOIE
GEZICHTJES
HET IS EEN FEIT DAT JE HUID
BETER WORDT DOOR EEN
MAANDJE NIET TE DRINKEN

MET AL DIE BIERTJES
EN WIJNTJES DIE JE
NU LAAT STAAN VAL
JE ZEKER EEN PAAR
KILO AF!

Noppen en
zaalschoenen
Hallo schatjes van me daar ben ik dan weer in de nieuwe editie van
2022!
Tja jongens ik ben een beetje teleurgesteld in jullie... Want er zijn
gewoon geen nieuwe roddels ontdekt in deze maand! En dat moeten we
gaan veranderen, dus ik daag jullie uit om met z'n alle elkaar af te
lebberen en heel veel leuke momenten te maken met elkaar dat we in
de volgende parel editie grote berichten kunnen plaatsen in dit krantje.
Dus ik daag jullie uit en stel me niet teleur.
XXX

Hoe overleef ik ...
Valentijnsdag?

Valentijnsdag, voor velen een dag van de liefde, voor anderen een dag waarbij ze
geconfronteerd worden met het single bestaan. Over een paar weken is het al weer
zo ver, dus daarom vanuit de redactie de beste tips om Valentijnsdag te overleven,
als koppel of als single!

(Single) Koop een cadeau voor jezelf! Self-love is een steeds belangrijker thema
in deze samenleving. Daarom is Valentijnsdag de beste gelegenheid om hier
mee te beginnen. Want hoe zou je ooit van iemand anders kunnen houden, als
je niet eens een beetje liefde voor jezelf hebt? Koop een mooi cadeau of wat
chocola, zet een film aan en gewoon even tijd voor jezelf!
(Single) Ga vissen! En nee, dan bedoelen we niet in de vijver, daar is het nu veel
te koud voor. Ga vissen voor wat leuke dates op Tinder! Je hoeft natuurlijk
helemaal niet op zoek te zijn naar een vaste partner, dus een ouderwetse
vleeskeuring is helemaal op z’n plaats. In de december editie hadden we leuke
reacties gehad op de feestdagen-openingszinnen, dus hier nog een paar!
1. Het spijt me dat je geen chocolatje hebt gekregen, maar als je wat zoets wilt,
ben ik hier
2. Geloof je in liefde op het eerste gezicht?, of moet ik Cupido vertellen je nog een
keer met die pijl te schieten?
3. Heb je een naam? Of kan ik je de mijne noemen
4. Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, wat als ik nou eens op date zou gaan met
jou?
5. Gebruik je Tinder via de Wifi? Ik voel namelijk een sterke verbinding
6. Ben je gelovig? Jij bent namelijk het antwoord op al mijn gebeden

(Koppels) Ga op een nostalgische date! Als jullie al lang samen zijn is het
misschien leuk om de eerste date opnieuw te beleven. Doe weer de lawa die je
tijdens lockdown 1 deed, of kijk weer die film die jullie voor het eerst samen
deden. Als je via Tinder elkaar kent kan het ook leuk zijn om dat eerste gesprek
weer terug te lezen
(koppels) De kroegen zijn misschien dicht, maar dat betekend niet dat je er
thuis geen feestje van kan maken. Haal jullie favoriete drank, snacks en
spelletjes, en zet op de tv jullie favoriete nummers aan om lekker mee te
kunnen zingen! Wat is nou een relatie als je niet af en toe samen gezellig
dronken wordt?
And last but not least, koop je chocoladereep bij de SPOKO om je future
Hebbes crush of je bestie te laten weten dat je hem lief vindt. En wie weet heb
jij de 14 februari wel een buddy om Valentijn mee te vieren!

Hebbes quotes
boek

Jelle: Alles buiten de Randstad is Achterhoek…
Rochèll tegen Han en Bram: Zeg je nou dat jullie twee dikke
worsten hebben?!
Inge: Ja, ik ben even op je versnellingspook gaan zitten.
Tessa R.: Ik denk dat ik liever AIDS heb dan HIV…
Gertjan: Het lijntje moet door het schotje heen!
Inge: Ik kreeg op dat moment een hele harde.
Sylvie: Je moet niet op je mondje getrap zijn!
Rochèll tegen Han: Jij hebt aambeien!
Rochèll tegen Han: Jouw partner, dat ben ik.
Nadine: Slaapbed…
Jelle: Ik wil wel een kind, maar wel eentje die al zindelijk is…
Inge: Ik heb een handicap!

Top quotes 2021!
gezien we vooral thuis gebleven zijn tijdens de lockdown
hebben we helaas niet erg veel quotes kunnen verzamelen,
daarom willen we jullie blij maken met een paar van de beste
quotes van 2021!
Amber: Scriptie schrijven is ook gewoon een drol die er niet uit
komt…
Maria: Als ik dronken ben, dan ben ik altijd naakt!
Elske: Hoe moet je nu anders in het publiek neuken, dan in een
Zoom meeting.
Marly: Je kunt iedereen doodmaken, is vet leuk!
Esther: Ja! Even je frustratie uiten!
Marly: Trek jij maar even aan de paal van Jort!
Marit: Dan doen we zo allemaal onze kleren uit!
Coen: Zo Ruben, lekkere ballen!
Gertjan: Sanne heeft het ooit bij mij gedaan… Eerst was het pijn,
toen klaarkomen…
Jelle: Heey, wat doe jij met die bal?! Ballen zijn MIJN ding!
Esther: Oh, dat is niet Christelijk…
Jelle: Als ik dronken ben, ben ik ook nog gezellig. Alleen wordt
iedereen om mij heen wat natter!
Coen: Jelle! Broek uit!
Renske: Wat heerlijk om dit in me te hebben!
Sylvie: Mijn spleet is heel groot.
Lisa: Ik heb een Tinder date gehad en die was… Vullend…
Olof: Ik word altijd hitsig na een begrafenis.
Olof: Jelle! Laat je likken!

STOM
Deze maand alles wat STOM! is, volgens Mirjam

Huisdieren die niet bij je willen zitten

Slechte wifi verbinding
Geen internet op het moment dat je aan
het vergaderen bent

Groepsprojecten met teveel mensen
Mensen die hun werk niet doen voor
het afgesproken tijdstip
8 uur zelfstudie moeten doen voor een werkgroep van 1
uur

Auto alarmen die midden in de nacht af
gaan
Verhuizen
Wakker worden en het is 12 graden in huis
Serie's die eindigen met een cliffhanger
Eindelijk tijd hebben om een spelletje te
doen en er dan achter komen dat je
controler leeg is
Afgewezen worden voor stage omdat er
nog steeds corona is

REKO recommends
In tijden van Lockdown, waar we helaas niet altijd kunnen doen waar we zin in
hebben, moet je toch is wat anders verzinnen. Veel mensen zijn daarom weer
overgegaan op ouderwets bordspelletjes spelen. Vanuit de redactie hier de leukste
nieuwe bordspelletjes om met je huisgenoten of familie uit te proberen!
MicraMacro: Crime City
Geschikt voor: 1 tot 4 spelers vanaf
10 jaar
Soort spel: coöperatief detectivespel
In MicroMacro: Crime City barst het van
de misdaden. De politie kan het niet
meer aan en schakelt jullie in om hen te
helpen. Je kiest een onderzoek en speurt
op de grote stadsplattegrond. Waar is de
crime scene? Wat is er gebeurd? En wie
is de dader?
Codenames
Geschikt voor: 2 tot 8 spelers
vanaf 10 jaar
Soort spel: woordspel
Vijfentwintig spionnen liggen op
tafel. Eén speler van elk team weet
welke bij zijn team horen. Lukt het
hem aanwijzingen te geven van één
woord, opdat zijn team de juiste
aanwijzen en zij als eerste contact
maken met al hun spionnen?

REKO recommends
Geheime Hitler
Geschikt voor: 5 tot 10 spelers vanaf
18 jaar
Soort spel: strategisch rollenspel
Als je zin hebt om een grotere groep
vrienden te verzamelen voor wat
politieke rivaliteit, Geheime Hitler zal de
partijen zeker verdelen! Verdeelde
liberalen en fascisten zullen wedijveren
om de speler te vinden die in het geheim
Hitler is, en het spel wordt gewonnen
door genoeg beleid te voeren dat een
van de politieke partijen ondersteunt. Als
je een majoor politieke wetenschappen
bent, heb je deze in de zak!

Exploding kittens
Geschikt voor: 2 tot 5 spelers
vanaf 7 jaar (zonder uitbreiding)
Soort spel: strategisch
kaartspel
Overleef de exploderende kittens
en wordt de winnaar van Exploding
Kittens! Dit tactische spel dat
Russische roulette combineer met
exploderende kittens is een spel
voor mensen die van katten,
explosies, laserstralen en soms ook
van geiten houden.

REKO recommends
Deception
Geschikt voor: 4-12 spelers vanaf 12 jaar
Soort spel: detectivespel
Sociale deductiespellen zijn perfect om erachter te komen wie van je vrienden
een betere leugenaar is, en Deception is geweldig om erachter te komen welke
van je vrienden de geheime seriemoordenaar is.

Raad de hebbert
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 Sylvie!

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 (24 Januari 2022) ziet er als volgt uit:

Wedstrijdschema
& uitslagen
Programma

Uitslagen

Agenda

Hebbes Memories

Kerstbrunch

Zaterdag 18 december was het na wat aanpassingen eindelijk zover, weer
een fysiek kerstdiner! Wel overdag en in lunchvorm, maar dat maakte het
niet minder leuk. Zoals altijd waren er veel leden verlaat waardoor de
begintijd lastminute van 12 naar 13 uur werd aangepast Iedereen had wat
lekkers gemaakt en meegenomen waardoor er allerlei zoete en hartige
hapjes waren, waar we de hele middag lekker van hebben kunnen
smikkelen. Vooral de pastasalade van Han en Bram was erg lekker en
Rochèll en Abby zorgden er wel voor dat iedereen genoot van hun
kniepertjes met slagroom En natuurlijk hadden we ook onbeperkt wijn en
kwam de Feko nog langs met mimosa’s, waarvan de voorraad ook oneindig
leek.
Voor tijdens de lunch had de Feko een leuke Pubquiz gemaakt met allerlei
leuke of interessante weetjes over Hebbesleden. Maria hield het
traditionele praatje namens het bestuur met wat leuke Tiktoks erbij. Vanuit
de Tripcie hebben we de bestemming van ons geplande tripje de volgende
dag bekend gemaakt; helaas moesten we even later bekend maken dat
deze niet door kon gaan vanwege de net bekend gemaakte
coronamaatregelen Gelukkig hebben we wel nog kunnen genieten van de
door Han gemaakte rebus! Voor iedereen die er niet was heb ik hem ook
hierin nog bijgevoegd
Veel te snel was het al 17 uur en moesten we snel weg zijn, maar het was
zeker een geslaagde middag. Dankjewel Feko!
Groetjes! Loes

Comissie
voorstellen...
Toko

Hi allemaal!

Deze keer was het aan de Toko de beurt om onze commissie voor te
stellen! Het leek ons leuk om dit een keer in een andere stijl te doen dan
normaal, door jullie vooral te vertellen waar we mee bezig zijn geweest de
afgelopen tijd. We begonnen in september met z’n drietjes, maar gelukkig
zijn we nu uitgebreid tot 5 leden. We hebben Renske als voorzitter,
Wanda als secretaris, Lieke als penningmeester, Michelle als
wedstrijdsecretaris en Lisa als commissaris materiaal en feest. Het jaar
begon nog redelijk rustig, met ongeveer 1 vergadering per maand. Onze
voornaamste prioriteit was toen om een leuk thema te bedenken, wat
sommigen van jullie al hebben gezien tijdens de onthulling op het
kerstdiner! We hebben enorm veel lol gehad tijdens het maken van het
themafilmpje, met de vreselijke bubbeltjesplasticsluier van Lisa, de lelijke
uithalen van Lieke onder de douche en de lampenkapjurk van Wanda. Wie
het filmpje nog niet heeft gezien, kijk vooral even op de Hebbes insta (hij
komt er binnenkort op te staan)! De laatste tijd was nogal hectisch voor
ons, doordat we door de continu veranderende coronamaatregelen geen
idee hadden wat mogelijk was om te organiseren.
Na heel wat overleg met Coen en Olympos gaat het ons toch
waarschijnlijk lukken om een leuk toernooi met voorafgaand een
beerpongtoernooi te organiseren (fingers crossed voor de persco van
dinsdag). Maar naast druk vergaderen moet er natuurlijk ook wat tijd
vrijgemaakt worden om leuke uitjes te organiseren! Er is al een pizza met
spelletjesavond geweest en er zijn al plannen gemaakt om een spa-dag te
houden bij de ouders van Lisa om even te ontspannen na alle hectiek. We
hopen in ieder geval zo veel mogelijk van jullie te zien 5 en 6 februari, dus
trommel je mede Hebberts op en geef je op!!
Liefs van de Toko

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

R E K O

I D E E Ë N
B U S

ALS TROUWE HEBBES LEZER KUN
JE ALTIJD ONS EVEN EEN
MAILTJE STUREN ALS JIJ EEN
LEUK IDEE HEBT OF FEEDBACK!
XOXO
REDACTIE@USKCHEBBES.NL

