Hebbazine
goes Christmas
Hermans hormonen
slaan op hol bij
Bram, lees pag. 15
Lieve Lies geeft
advies op pagina 7
Marly in Stom: “Brams Humor”
Voor meer zie pag. 29

Editie 3 December 2019

Colofon
Redactie (Reko)

Technische commissie (TC)

Hanna van Domselaar

Jelmer Joustra

Corine Gielen

Anne Leseman

Rob van Iddekinge

Fatima den Ouden

E-mail: redactie@uskvhebbes.nl

Inge van Dalen
E-mail: tc@uskvhebbes.nl

Bestuur
Voorzitter: Marit van de Mheen

Feestcommissie (Feko)

E-mail: voorzitter@uskvhebbes.nl

Marco Hoekstra

Secretaris Amber Schollaardt

Bram Liezen

E-Mail: secretaris@uskvhebbes.nl

Coen van de Weem

Penningmeester Loes Vermeer

Maria Groenenberg

E-mail: penningmeester@uskvhebbes.nl

E-mail: feko@uskvhebbes.nl

Wedstrijdsecretaris Anne Leseman

Sponsorcommissie (Spoko)

E-mail: wedstrijdsecretaris@uskvhebbes.nl

Natascha Wolf
Tuur Egbers

Commissies

Gijs Buist

Toernooicommissie (Toko)

Fatima den Ouden

Eline van Breukelen

E-mail: sponsoring@uskvhebbes.nl

Mirjam Geschiere
Marly Oeloff

Promotiecommissie (Prik)

Eric Riedijk

Lieke van Mourik
Tuur Egbers

Jort Heijnen

Anouk Gijsen

Sypke van Terwisga

Anna van Drongelen

E-mail: domcup@uskvhebbes.nl

E-mail: promotie@uskvhebbes.nl

Toernooicoördinatorencommissie (Toercie)

Tripcommissie (Tripcie)

Thijs van Vroonhoven

Linda Kapteijns

Lisanne de Voort

Michiel Steunebrink

Sanne Beishuizen

Thomas Minnaard

E-mail: toercie@uskvhebbes.nl

Sanne Matton
Rosalie Koppejan

Kascontrolecommissie (Kasko)

Merel Gros

Eline van Breukelen

E-mail: tripcie@uskvhebbes.nl

Lieke van Mourik

2

Inhoud
4

Van de redactie

5

Van de voorzitter

6

Even voorstellen ..

7

Lieve Lies geeft advies

9

Toernooiverslag Veluwecup

10 Hebbes Heroes & HSL standen
11

HNHLVB’je

13 Babyfoto Challenge
14 Herman logeert bij Bram
16 Pubquiz gala
17 Nieuwe leden uitje
18 Quotes
22 Karaokeborrel
24 Selectietoernooi
25 Wedstrijdverslag H3

26 Standen
28 Stom!
30 Agenda & Verjaardagen
31 In de volgende editie….

3

Van de Redactie
Lieve Hebberts,
Jullie hebben even moeten wachten op deze Decembereditie van het ‘Hebbazine’, maar vandaag op
het kerstdiner kunnen wij hem vol trots aan jullie presenteren. Kerstbomen, overal lichtjes, ja de
kerstdagen komen er al weer aan. Wat gaat de tijd toch snel. Hopelijk kunnen jullie de komende
twee weken een beetje bijkomen van alle uni of hogeschool stress. En als je geen vakantie hebt, dan
wens ik je heel veel succes!
Dit ‘Hebbazine’ staat in het teken van kerst. Zo is bijvoorbeld de babyfotochallenge van deze maand
in kerstsferen. Ook zijn er de afgelopen tijd veel leuke activiteiten georganiseerd, het pubquizgala,
de zeer geslaagde karaokeavond (al zeg ik het zelf). Ook heeft Herman de beer deze keer een heuse vakantie gevierd bij Bram. Hierover is onder andere te lezen in deze ‘Hebbazine’.
Door omstandigheden zijn wij op zoek naar een nieuwe schrijver van de roddelrubriek van Hebbes:
Noppen en Zaalschoenen. Ben je regelmatig bij toernooien en op de hoogte van de roddels binnen de
verenging en lijkt het schrijven deze rubriek jou leuk? Stuur dan een persoonlijk appje naar Rob of
mij. Je mag ons ook aanspreken. De bedoeling is wel dat het voor de andere leden geheim blijft wie
deze rubriek schrijft.
Tot slot wens ik jullie een ontzettend fijn kerstdiner toe, we maken er een mooi feestje van :)
Veel leesplezier!
Liefs namens de Reko,
Corine
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Van De Voorzitter
Lieve Hebberts,
Als je net over de misselijkheid heen bent van alle kruidnootjes en ander snoepgoed, moet je je alweer voorbereiden op het 6 gangenmenu bij het kerstdiner. Wat is december toch ook een zware
maand. Laten we de oliebollen en appelflappen aan het eind van deze maand ook niet vergeten, mijn
persoonlijke favoriet.
De afgelopen maand heeft het bestuur niet stil gezeten. We hebben een besturendag gehad met
alle studentenkorfbalverenigingen waar we de andere besturen goed hebben leren kennen. Daarnaast
hebben we gesprekken gehad met andere SSV en de sportraad om een plan op te stellen om meer
geld te lobbyen bij de gemeente voor de studentensport. Wat jullie misschien ook al op de instagram
hebben gezien (zo niet: ga ons snel volgen op @uskv_hebbes!) is dat we samen met Merel druk bezig
zijn met de laatste aanpassingen voor het nieuwe logo.
December is ook een drukke maand voor Hebbes. De spoko heeft er weer voor gezorgd dat er korfbal pieten zijn langs gekomen op 5 december. Verder hebben we natuurlijk het kerstdiner en beginnen de trainingen voor het NSKK, dat 2 januari plaats zal vinden. Ik hoop dat het net z’n succes
wordt als vorig jaar.
Ik wens iedereen hele fijne kerstdagen en een gezellige jaarwisseling toe!
Liefs namens bestuur Vecht,
Marit
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Even voorstellen…
De FEKO
Marco
He Hebberts, hier de nestje, opa (of hoe je het ook wilt noemen) van de Feko. Ik ben Marco, 25
jaartjes jong en bijna afgestudeerd dierwetenschapper. Ik zorg binnen de Feko dat de activiteiten
niet te kostbaar worden voor jullie.
Binnen de Feko ben ik ook wel de Hertog Jan Grand Prestige. Lang gerijpt en krachtig van smaak.
Met dit heerlijke biertje maak ik onze voorzitter blij, zorg ik voor Hebbes ervaring in deze commissie en zorg voor krachtige uitgepakte fuifjes.
Coen:
Joe joe lieve Hebberts, ik ben Coen 23 jaar en nu voor het tweede jaar lid bij hebbes. Ik ben de
Social-media man binnen de meest gezellige Feko ooit. Ik studeer voor docent geschiedenis en geef
momenteel les in kanalen-eiland. Daarnaast hou ik van drankje-dansje doen en heel hard meezingen
met mijn Ameezing 2.0 lijst. Verder ben ik (stiekem) verliefd op Tess Gaerthé, alleen zij niet op mij,
dat vind ik wel een beetje “stupid” van haar.
Als ik een drankje zou zijn, dan ben ik een jägerbomb. Dit vanwege mijn energie en mijn liefde voor
Duitse muziek.
Maria:
Hiii leuke hebbiees! Ik ben Maria, 21 jaar en dit is mijn eerste jaar bij Hebbes. Speel nu in het eerste en zit in de mega gezellige Feko. Ik zit op dit moment in m’n tweede jaar van de bachelor Economics and Business Economics.
Als ik een drankje zou zijn, zou ik flügel zijn, dit omdat ik met mijn roze kleur, het FEKO testosteron gehalte omlaag haal. En omdat ik heel groot fan ben van (apres)ski.
Bram:
Hallo gezellige Hebberts! Bram hier! Ik ben 22 jaar en zit in mijn laatste jaar van de bachelor Natuurwetenschap en innovatiemanagament. Dit is mijn tweede jaar bij Hebbes, waar ik veel lol heb
met jullie allemaal! In de FEKO zorg ik ervoor dat iedereen alleen maar met escalerende ideeën op
tafel komt, zodat een feestje gegarandeerd is!
Je kunt het vergelijken met goede Tripel, je begint het te drinken alsof het 'gewoon' een biertje is,
maar op een gegeven moment praat je als Marco.
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Lieve Lies geeft advies
Lieve lezers,
Lieve Lies is een column waarin al jullie prangende vragen beantwoord
worden. Weet je niet meer wat je met je leven aan moet? Ben je blut? Loopt het niet helemaal lekker in de liefde? Heb je huisgenootproblemen? Dit kan je allemaal kwijt bij Lies en Lies weet, waarschijnlijk, raad! Deze week hebben we te maken met zussenproblemen, collegaproblemen, klusproblemen(?) en meer.
Wil jij ook je vraag kwijt bij Lies? Stuur een appje naar één van de reko-leden of een mailtje naar
redactie@uskvhebbes.nl. Je vraag wordt dan anoniem(!) doorgespeeld naar Lies.
Concentratie
Lieve Lies, ik moet een boel lezen voor mijn studie, hoe zorg ik ervoor dat ik geconcentreerd blijf en
sneller kan leren?
Een lastige - concentratie tijdens studie - de testes en Proven manier van je tante Lies is om één
vaste plek aan te wijzen waar je geconcentreerd blijft. De bieb, een bepaald cafeetje of een studieplek op de Uithof. Hier ga je alleen heen, zodat mensen je niet af kunnen leiden en het enige wat je
daar doet is studeren. Niks anders. Op die manier associeer je die plek met concentratie. Geef jezelf wel genoeg pauzes, anders wordt de verleiding om afgeleid te raken na verloop van tijd te groot.
Jezelf niet afgeleid laten raken op je aangeduide studieplek is natuurlijk ook van groot belang. Je wil
niet eindigen als één van die Netflix kijkers in de bieb. Hoe doe je dat? Simpel. De pomodoro techniek . Hierbij studeer je 25 minuten en krijg je daarna 5 minuten pauze. Hierdoor blijf je scherp tijdens die 25 minuten.
Knuffelen
Lieve Lies, ik slaap nog steeds met knuffels. Is dit raar?? Liefs
Niks mis mee!! Je tante Lies heeft dat ook nog lang gedaan. Als je het om wat voor reden dan ook
fijn vind, is er niks om je voor te schamen. Geen probleem. Iemand zal er misschien van opkijken,
maar het zal nooit een negatief beeld scheppen over jou. Probeer hier eens naar jezelf te kijken en
vraag je is af waarom je denkt dat dit raar zou kunnen zijn. Zijn er sociale normen waar je naar wil
streven? Knuffels worden inderdaad meer geassocieerd met kinderen en lijken, ik herhaal, lijken
meer voor kinderen te zijn. Maar niets is minder waar. Als JIJ het fijn vindt om met knuffels te slapen, is er niks raars aan.
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De zaak van de verdwijnende sokken
Lieve Lies, ik heb last van het sokken-verdwijnen-in-dewasmachine probleem. Heb je
hier een oplossing voor? Greetzzz
Nee. Dit heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds niet uitgevogeld. Ik heb laatst
Knives Out gezien (aanrader!!), waarin een moordzaak onderzocht wordt. *Geen
Spoilers* Daniel Craig speelt de detective. Ik krijg bij deze zaak gelijk zijn hoofd
in beeld waarbij hij zegt: "A very strange case indeed." Nee, ik heb geen idee waar
je sokken heen gaan. Misschien een ander universum? Gestolen door een kabouter?
Of tussen je was uitgevallen… Waarschijnlijk niet die laatste optie. Maar, als mede
slachtoffer: good luck!!
Stinkerd
Lieve Lies, wat doe je als je huisgenoot heel erg stinkt? Ik durf het niet te zeggen
maar het is echt vreselijk. Liefs Anoniempje
Zeer specifiek probleem. Ik kan hier twee tegengestelde aannames maken: 1. Jullie
zijn goed bevriend, dus zijn af en toe wel in elkaars buurt, waardoor je de stank
veel ruikt. Geen pretje. In dat geval wil je waarschijnlijk zijn (ik ga ervan uit dat
het een jongen is) gevoelens niet krenken. Of 2. Jullie zijn niet close en hij stinkt
gewoon zo erg dat je het ruikt aan de andere kant van de hal. Dat klinkt gewoon als
een gezondheidsrisico. In dat geval wil je hem nog steeds minimale schade maken
om de goede orde in het huis te behouden.
Dus hoe breng je dit subtiel?
Ik denk dat je dit humoristisch moet aanpakken. Geef hem shampoo en douchegel
voor oud en nieuw! Als dan lacherig gevraagd wordt of je vond dat hij stinkt zeg je
heel onverwachts serieus antwoord. Dit komt humoristisch over, maar zet hem wel
aan het denken. Hij heeft er dan al zelfs de middelen voor om er wat aan te doen!
Nare schoonfamilie
Lieve Lies, Ik kan totaal niet overweg met mijn schoonfamilie, hoe pak ik dit aan?
Wat naar om te horen! Dit is natuurlijk het stereotype probleem voor schoonkroost.
Mijn advies is heel simpel hier: zorg dat je zo min mogelijk contact met ze hoeft te
hebben. Is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, zeker met de naderende
feestdagen. Als je dan toch "gedwongen" bent om tijd met ze te besteden, ga dan
helpen met koffie regelen. Zorgt dat je in een positief licht komt te staan! Probeer
ook gemeenschappelijke grond te vinden. Dit zal het gesprek iig een klein beetje
verder helpen. Voor de langer termijn kan ik alleen maar voor je duimen en hopen
dat ze van gedachten veranderen over je.
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Veluwecup
Ik zal gelijk maar heel eerlijk met de deur in huis vallen, want om dit stuk te schrijven heb ik eerst
maar eens even mijn agenda erbij gepakt. Het is namelijk al 4 weken geleden dat we met z’n allen,
wel zonder mij dan, vertrokken naar het mooie Wageningen voor de Veluwecup. Jup, zonder mij,
want ik moest eerst nog even werken. De ToerCie had mij overgehaald om dit geweldige weekend
gewoon een uurtje te laat te komen, want ‘liever te dik in de kist, dan een feestje gemist’ toch?
Eenmaal aangekomen op het feest in het mooie studentendorp Wageningen, was gelijk wel duidelijk
hoe iedereen het thema ‘ongeremd in de circustent’ had geïnterpreteerd. Met in totaal 3
verenigingen als mime-acts en 3 verenigingen als Bumba was er een enorme diversiteit aanwezig,
maar dat mocht de sfeer niet drukken. In tegen deel, met gelijk twee bier in de hand en eigen
aangevraagde liedjes stonden we allemaal tot laat in de uurtjes te dansen of in sommige gevallen te
zoenen. Halverwege de avond kwam dat moment waar iedereen natuurlijk op gewacht had, want
ja er waren maar liefst 6(?) feutjes mee die de kleren mochten uittrekken, waaronder ikzelf. Enigszins onder invloed werden de bretelsen afgedaan en kwamen BH’s en ontblote bovenlijven te voorschijn.
Daar konden de overige hebbes leden nog wel een paar uurtjes over dromen.
Het waren helaas niet veel uurtjes, want om 8 uur werd iedereen wakker gemaakt. Er was geen tijd
om te treuzelen, want beide teams van Hebbes stonden als eerste op het veld. Door al die brakke
koppies begonnen de teams met vooral heel veel airballen! Maar niet getreurd, onze tegenstanders
hadden het nog net even iets zwaarder. Met de eerste punten op zak gingen we gestaag door en
eindigde we netjes op plek zeven!! Helaas deden Marco en Gertjan iets te veel hun best en eindigden
zij met een blessure op de bank. Na de heerlijke taarten snel op naar huis, want er moest vooral
veel
bijgeslapen worden. Nu weer even verder dromen, want nog maar 2 maandjes en het volgende
toernooi staat alweer voor de deur: de domcup!
Liefs, Mirjam
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Hebbes Heroes & HSL Stand
Hebbes Heroes September
Inmiddels zijn we aan een nieuwe ronde Hebbes Heroes begonnen. In de onderste regionen blijft het
spannend, maar Maria kunnen we met recht een TOPCOACH noemen. Dit is de Hebbes Heroes stand
tot nu toe:
Huidige stand (17-12-2019)
1

Fc JÄGERBOMB

Maria Groenberg

408

2

Hup en erin!

Lisanne de Voort

400

3

Roggel’s dreamteam

Rochèll Mebius

391

4

Mand!

Rob van Iddekinge

390

5

Niet lullen, maar bewegen

Esther Mertens

388

Hebbes Super Lid stand
Een nieuw jaar, een nieuwe Hebbes Super Lid! Wie zal er dit jaar vandoor gaan met de prijs en eeuwig
geroemd worden? Je kunt HSL-punten scoren door stukjes te schrijven voor het krantje, aanwezig
te zijn bij Feko-activiteiten, toernooien en Spoko-acties, door plaats te nemen in een commissie, en
door training te geven, te fluiten of een team te coachen.
Huidige stand (17-12-2019)
Fatima den Ouden

101

Tuur Egbers

80

Jort Heijnen

74

Sanne Beishuizen

67

Esther Mertens

65
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Het-Nieuwe-Hebbes-Leden-Vriendenboekje
(HNHLVB’je)
Isis
Mijn naam is Isis maar je mag me ook Crisis of Ies noemen.
Mijn hobby’s zijn: feesten, koken, slapen en korfbal duh
Ik kan echt niet leven zonder: pasta
Ik ben bang voor: liften
Als kind wilde ik bakker worden
Dit ben ik écht geworden: vakkenvuller bij AH
Dit heb ik het laatst gegoogled: gogo Cherso reizen
Dit is mijn grootste talent: vroeg opstaan ook als het niet hoeft
Mijn grootste blunder: toen ik een keer dronken was zat ik op de fiets en toen stonden we echt al
een paar minuten stil en toen viel ik gewoon opeens om.
Ik geef het meeste geld uit aan: drank en eten.
Het leukste/grappigste/spannendste/raarste wat ik al heb meegemaakt bij Hebbes: ik wilde
naar huis van het pandje maar toen werd mijn sjaal gegijzeld zodat ik niet kon gaan.
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Rob
Mijn naam is Rob maar je mag me ook Robbie of Tommie noemen.
Mijn hobby’s zijn: Korbal (duhh), samenzijn met vrienden/familie, lekker eten en koken (meestal in omgekeerde volgorde).
Ik kan echt niet leven zonder: De zwarte smeerolie van onze maatschappij: KOFFIE!!!!
Ik ben bang voor: Hoogtes. Serieus, ik heb al hoogtevrees als ik ’s ochtends te dikke sokken aantrek.
Als kind wilde ik timmerman worden.
Dit ben ik écht geworden: Ingenieur, of in minder dure woorden: weg en waterbouwkundige.
Dit heb ik het laatst gegoogled: Schil flespompoen (ik was aan het koken en vroeg me af of je de schil ook
kunt eten, blijkbaar wel).
Dit is mijn grootste talent: Wanneer ik ergens naar toe ga tijd verspillen tijdens het voorbereiden, waardoor ik op het laatste moment alles nog in moet pakken en moet haasten.
Mijn grootste blunder: Laatst vroeg ik aan mijn collega stagiair of hij het weekend nog naar ‘hotel mama’
ging. (mijn benaming voor in het weekend teruggaan naar je ouders) Zijn moeder is overleden…
Ik geef het meeste geld uit aan: Huur.
Het leukste/grappigste/spannendste/raarste wat ik al heb meegemaakt bij Hebbes: Koken en eten tijdens het LANHKE bij Amber thuis was erg grappig.

12

Babyfoto challenge

Weten jullie van wie de onderstaande babyfoto is? App je antwoord naar één van de Reko-leden (Rob
of Corine). Een goed antwoord levert 5 punten op en ben je de snelste met het goede antwoord die
editie? Dan win je maar liefst 7 punten! Degene die aan het eind van het seizoen de meeste punten
heeft, wint een prijs.
De baby van vorige maand was….: Marco! Lisanne herkende hem natuurlijk meteen en was het snelste,
gefeliciteerd!
De babyfoto stand tot dusver:
Lieke van Mourik

7

Lisanne de Voort

7

Lieke Veldmaat

5

Tuur Egbers

5

Coen van de Weem

5

Wie is de baby van deze maand?
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Herman logeert bij…. Bram
Elke maand logeert beer Herman een week bij een Hebbert en beleeft op deze
manier de wildste avonturen. Het verslag er van is iedere maand te lezen in
deze rubriek.
Hallo allemaal, ik ben Bram. Ik had de eer om Herman te mogen ontvangen deze keer.
Het was zo gezellig met Herman, dat de tijd voorbij vloog. Ook al het ik hem heel lang,
het voelde alsof het maar één nachtje was. Voor jullie zal ik een samenvatting geven wat
ik allemaal met Herman heb beleefd.
De dag aan de Rijnlaan met Herman begint over het algemeen
niet heel rustig. De huisgenoten worden wakker. Wie wel eens
bij mij geweest is weet wat voor lawaai daar vandaan kan komen. Ook Utrecht ontwaakt, Herman sliep direct naast het
raam, vanaf daar is de weg goed te horen. Om deze vroege
ochtenden een stukje beter te maken, heb ik Herman kennis
laten maken met mijn dagelijkse ochtendrituelen. Het valt
wel te stellen dat het mijn ochtendtraditie is om naar de supermarkt te gaan, voor een lekker (gratis) bakje koffie en
een heerlijke croissant. Herman heeft mogen toekijken hoe
de koffie werd gemaakt.
Eenmaal om naar de Uithof te gaan, heb ik Herman onderin mijn tas gestopt. De colleges
waren dodelijk saai. Hij heeft heerlijk geslapen denk ik, want ik heb hem helemaal niet
gehoord. De colleges klaar, en weer lekker terug
naar huis. Eenmaal thuis deed Herman een beetje
raar. Hij begon te blozen en werd verlegen. Geen
idee waar dit door komt?
De donkere maanden zijn begonnen, waar sinterklaas bij
hoort! Herman mocht
mijn schoen
zetten. Samen met
Herman hebben we gezongen en toen naar bed gegaan. (foto 2, bed) Herman werd heerlijk in bed
gestopt en de volgende ochtend vonden we een
pakje in de schoen. Een chocolade letter! Herman
wilde deze niet opeten, dus heb ik dit alleen moeten doen.
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December mag dan wel een feestmaand zijn, maar er moet ook geleerd worden.
Herman heeft daarbij geholpen. Ik het huis hebben we een nieuwe bank,
Herman mocht getuige zijn van het in elkaar zetten van deze bank.
Vervolgens had hij de eer om samen met mij hier voor het eerst op te studeren.
Ook tijdens het studeren deed Herman weer gek.
Niet door mijn huisgenoten, die waren er niet. Het leek wel of hij aan het knipogen was.
Ik snap er echt niks van?
5 december is inmiddels al geweest en dat betekent maar één ding: sinterklaas eruit, kerstrommel
er weer in. Zelf heb ik geen behoefte aan al deze kerstspullen maar Herman stond erop. Zolang
Herman hier logeert moest er perse kerstversiering zijn. Herman en ik hebben samen de kerstboom
opgetuigd. Een hele unieke kerstboom: een lichtgevende boom. Deze hebben wij buiten neergezet.
De kabel bleek niet lang genoeg te zijn, dus zijn we samen nog naar het centrum geweest om een
verlengkabel te kopen. Stekker
erin en voilà: een grote groene
lichtbom. Maar, Herman helemaal
blij. Herman zat helemaal blij bovenin de boom.
Op een avond op de bank zat ik
samen met Herman TV te kijken.
Een leuke film. Herman wilde perse
een slokje van mijn speciaalbier.
Ondanks dat ik niet wist hoe oud
Herman is, heb ik hem toch een
slokje gegeven. Herman gedroeg
zich weer gek. Het leek wel of
Herman extra stoer wilde doen
met het biertje. Hij hoeft voor
mij niet stoer te doen toch?

Ik ging even een boodschap doen,
toen ik terug kwam trof ik Herman aan… Maar niet alleen. Nu snap ik wat er aan de hand was met
Herman. Herman deed niet gek. Herman is verliefd!
Herman is verliefd op de huispoes Rocket. Ik trof
ze knuffelend aan op de bank.
Nu heeft Herman geen aandacht meer voor mij en
Rocket ook niet. Herman mag daarom nu weer bij
iemand anders logeren! Het was gezellig…!
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Pubquiz gala
Op een donkere herfstavond in oktober was het zo ver… een primeur..
Het allereerste Hebbes Pubquizgala ooit! In het gezellig aangeklede clubhuis van HKC
stroomden de mooi geklede Hebberts een voor een binnen. De pakken, blousjes, dasjes, jurken en hier en daar wat hoge hakken, maakten dat sommige leden haast onherkenbaar waren vergeleken met de gebruikelijke sportoutfit. De meest prachtige mensen waren aanwezig en niet te vergeten de oud-Hebbesleden van HKC.
De avond werd gestart met een glas champagne en foto’s bij een speciaal ingerichte
fotohoek. Commissies en teams werden vastgelegd en praatjes over wie bij welke tafel
zat gestart. Op verzoek van de hosts nam iedereen plaats aan de tafeltjes en begonnen de eerste ronden. In thema’s als ‘around the world’, muziek, ‘rondje Utrecht’, roddels en ‘guess the celebs’ werd gevochten om de meeste punten en kwamen talenten
naar boven die je anders nooit geweten had! Zo zingt Emma de sterren van de hemel,
danst Thomas in stijl, heeft Tuur kennis van veel bekende plekken over de hele wereld, liep het bestuur een blauwtje met de oorsprong van De Vecht, was Esther weer
aanwezig met haar energie voor 10, wist team HKC meer van de inside roddels dan
sommige Hebberts en leerden we meer over onder andere de stunteligheid van de
Feko-leden (met ambulanceritjes en al).
Voetjes werden gezwierd, dansjes werden gedanst, alle bekende hits werden uit volle
borst meegezongen, de nodige biertjes gedronken, heel veel gelachen en gerucht gaat
dat voor sommigen de avond zelfs heeel gezellig afliep... maar wie/wat/waar is misschien iets voor een andere rubriek
Bij deze nog mijn dank aan de feko voor het organiseren van deze mega gezellige
avond die onwijs goed in elkaar zat. Het zag er super leuk uit, de piep van de microfoon is inmiddels uit mijn oren en ik geloof dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft
gehad. Op naar de volgende!

Liefs, Lisanne
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Nieuwe leden uitje
Door Sanne
Sommige momenten blijven je bij en dat is zeker het geval wanneer je met gezellige mensen gaat proberen te beachvolleyballen. Het bestuur dacht dat het
wel een goed idee was om dit te gaan doen met het nieuwe leden uitje, en ze
hadden gelijk! De ballen vlogen in het rond en hoewel dat een tikkeltje gevaarlijk was, heb ik mij ontzettend vermaakt. De sfeer zat er goed in bij alle nieuwe leden, wat zorgde voor leuke partijtjes. Bovendien behoorde ik tot het winnende team samen met Anne, Rob en Ruben! De overwinningsprijs (een chocoladereep) moet alleen nog steeds worden opgegeten. Na het volleyballen was het
tijd om te gaan eten. Samen aten we in Florin en met een lekker wijntje voor
me, genoot ik van alle babbelende Hebberts. Het was tof om van mensen dingen
te weten te komen die ik nog niet zo goed kende, zoals waar iedereen zich in
het dagelijks leven zich mee bezighoudt of hoeveel boterhammen iedereen op
een dag eet. De avond werd afgesloten door een borrel in het pandje. Vermakelijk waren onder andere de discussies over welk soort groentje je nou wel of
niet in de koelkast moet bewaren. (Blijkbaar moeten tomaten dus buiten de
koelkast). Zoals het bijna altijd gaat met borrels op hebbes, bleef ik langer dan
verwacht. Uiteindelijk was het helaas tijd om op mijn fiets te stappen en naar
huis te gaan, maar wel met een voldaan gevoel over de dag. Ik kijk daarom nu al
uit naar het volgende uitje!
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Quotes
• Iris: komen mannen ooit op het goede moment?!
• Rosalie in de sauna: had echt het idee dat die lul bijna in mn nek hing
• Amber: dit is de eerste keer dat ik een balzak van de achterkant zie
• Esther: als je je bier nat maakt schuimt het beter
• Esther: ik vind het altijd lekker als ik mijn gulp even mag open doen

• Esther: het gaat makkelijker zonder hoesje
• Amber hoort een lekker nummer: dit zet ik altijd op als ik naar de Uithof fiets, dan voel ik ten minste nog iets van vreugde

• Marly tegen Sypke in Pakhuis: doe uit doe uit!
• Anne in de club: PIEMEL PIEMEL PIEMEL!!!!!
• Eric tegen Sypke: hoeveel weeg jij eigenlijk??
• Jort tegen Ruben: krijg je hem erin?
• Anne: ja ik heb net ook al mijn haar gegeten
• Marly: Hee kijk een steakhouse gaan we daar eten vanavond? Anne: Stinkhuis?!!

• Esther: ik kan aan de poep ruiken welk kind het is
• Marit: als een parkeerplaats krap is, dan hou ik mijn buik in
• Bram over Keulen wanneer hij 2 straten heeft gezien en aan het bier zit: Keulen is echt een leuke
stad!

• Mirjam: er was chips, het was oké.
• Coen doet een Pauw na: Aaah Aaah. Mirjam: Ohhh je hebt talent!
• Gijs: ben je nog nooit in een kruiwagen in slaap gevallen dan?
• Esther rijdt Keulen binnen: dit is echt zo’n nietszeggend dorpje
• Anne: ik kan zo slecht tegen mensen
• Mirjam tegen Marly: 'welkom in Duitsland, BITCH!'
• Coen vraagt aan Bram: kan jij een raketje helemaal in je mond doen? Bram: nee joh dat is veel te
koud

• Marit aan Esther: Maar misschien is er nog nooit aangifte gedaan voor kindermishandeling tegen
jou waardoor je je VOG nog hebt
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•

Coen tegen Ruben: heb je al eens een tequilla suicide gedaan? Ruben: nee dat is
niet goed voor je

•

Wist je dat Marit voor het eerst dronken is geworden op een kerstmarkt

•

Anne: ik ben ook echt een mogool, het is een wonder dat ik nog leef

•

Ruben: teveel liefde, te weinig suiker

•

Thomas over Mady Tims in de Playboy: ik het blad van Mady wel willen kopen, maar dan zou
dat nu 2e hands moeten en zo’n tweede handse wil je niet

•

Wist je dat; Marit wilt in de chinese playboy

•

Bram: wil je ook een prullenbak?

•

Anne: dat mens van Sesamstraat is dood. Marly: wat maakt dat nou uit, mensen gaan toch
dood?

•

Marit: ik gebruik mijn billen helemaal nooit

•

Inge: ik kan niet goed boos zijn. Abby: huh maar... wat doe je dan?

•

Marco tegen Lies: de tiende pillion viel voor mij. Lies: valt er toch iemand voor je

•

Fatima: mijn vader stuurt alleen maar gemene e-mails

•

Iris: ik zie hier allemaal mooie lingerie, maar ik heb hier niets meer onder aan hoor

•

Anne tegen coen: gedraag je toch eens een keer!

•

Rochèll: is Marco niet een keer te oud voor hebbes?

•

Anne: ja niemand verteld mij dat je eerst je been naar binnen moet doen en dan pas de deur
dicht

•

Rob over zijn onderzoeksopzet: ik heb nu een hoopje stront in een Word bestand.

•

Esther: hoe kan je mij nu al haten? Je kent mij niet eens.

•

Eric: oh er zijn zoveel leuke mensen in de stad! Ik moet hier echt vaker komen.

•

Amber: ik dacht ik ben een hond ofzo en een hond heeft goede oren en een schone tong, dus
dan ben ik blij

•

Maria: Bij de training bij die push-ups, dat was echt zo onaantrekkelijk om te zien.

•

Coen: Esther is denk ik zonder ruggengraat geboren

•

Iris: Coen, ga je mee naar huis?

•

Iris: Dingen met sperma, ze weten mij altijd te vinden

•

Sypke: wat is Maggi??
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•

Amber: altijd als ik een nieuw sportshirt heb, dan denk ik: ik kan niet wachten om
deze te bevuilen

•

Loes: als ik er een broodje mee kan vullen ben ik blij

•

Amber: Ik wil niet een grote pisvlek zijn hoor, maar ik vind kerst, Sinterklaas en de feestdagen gewoon niks! Kijk, mijn verjaardag is gewoon de grootste feestdag.

•

Marit tegen Loes: we kunnen daar gewoon gratis eten! Loes: ja maar er stond “kleine hap”
dus dat vind ik lastig

•

Iris tegen Esther: doe je mond eens open. Esther doet haar mond open. Iris: oh gaat dat zo
makkelijk bij jou?

•

Coen: ik word nu al uitgekleed door Esther, begint goed.

•

Mirjam over coen: hij is hier nu echt een half uur en ik heb al wel 30x mijn hoofd moeten
schudden van nee doe maar niet. Ruben: maar dat is toch normaal?

•

Esther: mannen zakken zijn gewoon veel groter dan vrouwen zakken

•

Marly: NEE IS NEE, GA NOU WEG!
Esther op de achtergrond: lekker Marly! Goed bezig

•

Esther: Thomas, we willen je wel graag gebruiken

•

Thomas: Kunenn we Coen ook aan een touwje hangen, Esther?

•

Gijs: Kijk je dan nooit in de spiegel?
Coen: Nee, die breekt elke keer dat ik er naar kijk

•

Esther: En queue lijkt ook helemaal niet op wachtrij!

•

Ruben: Ik ben altijd heel handig in bed. Ik word altijd gebruikt in bed.

•

Ruben: ik word altijd blij van eten, zo werkt het gewoon.

•

Esther tijdens racekees: jongens bij dit spel moest ik drie barfjes leggen

•

Marit stapt op jongen af in de kroeg: Heb jij een garde thuis?

•

Mirjam: ik houd van sletten

•

Loes: we willen graag hebbes plak tattoos
Marit: oh jaa dan kan ik eindelijk ruig worden

•

Esther: ik moet pillen bestellen

•

Wist je dat: Tuur een jurk heeft gekocht en deze ook heeft gedragen.

•

Anne: met al die mooie billetjes

•

Esther: is 5 tegen 1 een gangbang?

20

•

Maria: ik wil deze heel graag doen! Schrijft ze in de notulen van de Feko: Bram

•

Rob tegen james: you are speaking English very well

•

Rob uitleggend aan James: yes Fatima is the kind of girl who will talk with you about life and
then suddenly talks about her airfryer

•

Esther voor de deur van de wc’s in het educ met seksesymbolen: ‘Wat is ook alweer een mannetje en wat is een vrouwtje?’

•

Wist je dat Thijs na een halfjaar in studentenhuis te hebben gewoond, nog nooit de vaatwasser heeft aangezet en denkt dat vaatwaszout als schoonmaakmiddel erin moet.

•

Iedereen is klaar met douchen, Marit staat er nog alleen onder: het leven is nog wel even
fijn hier

•

Thomas: ik dacht dat wordt ketsen, maar das nou jammer

•

Mirjam: ik ga zeker wel patatjes eten voor de training want dan heb ik vanavond iniedergeval
nog iets leuks gedaan.

•

Esther vraagt aan Anne of we nog gaan stappen.
Eline: Sorry we kijken naar olifanten piemels

•

Esther: marly ik trouw met je onderkant en bram mag de bovenkant

•

Esther: ik zou het ook fijn vinden om in een doos te liggen!
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Karaoke borrel
Dit was een van mijn beste Hebbes avonden. Toen de Feko aankondigde het idee voor een
karaokeavond te hebben was ik direct verkocht. Dit had ik altijd al een keer willen doen. Mensen die
mij hebben zien shinen geloven het misschien niet maar dit was voor mij de eerste keer dat ik in een
karaokebar te vinden was.
Om mij voor te bereiden op deze avond was ik naar de ‘Episode’ op de oude gracht gefietst om mijn
outfit in orde te maken. Dit is een winkel met tweedehands kleding. Ze hebben hier echt hele toffe
kleding, al is het hippie en hipster gehalte ervan behoorlijk hoog. De perfecte plek voor een hele
‘’foute’’ outfit. In het rek met mannenoverhemden vond ik een prachtig overhemd met een
bloemenpatroon. Ten minste ik ging ervan uit dat het een overhemd was. Zonder te passen heb ik
het mee naar huis genomen en op de avond van de karaoke pas voor het eerst aangetrokken. Wat
mij direct opviel was dat het overhemd aan de voor en achterkant behoorlijk lang was terwijl je aan
de zijkant bijna mijn buik kon zien. Bij het sluiten van de knoopjes bleken de gaatjes en de knoopjes
van kant te zijn gewisseld. Toen wist ik het zeker, dit kledingstuk was niet gemaakt voor mannen. Dit
overhemd had korte mouwen die nu konden beslissen of ze het nou prettiger vonden om over mijn
ellenbogen te zitten of eroverheen. Had ik mijzelf nu een jurk aangeschaft? Wat voor kledingstuk
dit was is mij nog steeds een raadsel. Dat is wat je krijgt als je kleding haalt bij de ‘Episode’.
Met een beetje creativiteit wist ik van deze wanna-be jurk nog een beetje iets mannelijks te maken
door de lange voor en achterkant in mijn broek te stoppen. Op dit moment voelde ik mij een
combinatie van Adriaan, van Bassie en Adriaan en mijn oma. Zeker een hele foute combinatie. En zo
vertrok ik naar ‘Café Weerdzicht’.
Het was nog aardig rustig toen ik iets over achten de bar inliep. Hier werd ik verwelkomd door de
Feko in hun felgekleurde trainingspakken en zweetbanden. Op dit moment was er in de kroeg nog
een clubje mannen aanwezig die gezellig met zijn allen een biertje aan het drinken waren. Meer
Hebberts kwamen binnen met de meest foute costuums en nadat Coen had afgetrapt met de
karaoke hielden deze heren het voorgezien, sorry mannen. Zou hun vertrek aan de zangkunsten van
Coen gelegen hebben of aan de prijswinnende outfit van Esther en Marley? Met hun witte shirts diep
in hun zwarte broek gestopt met daaronder gifgroene en roze kousen en een paars strikje om hun
outfit compleet te maken zagen zij er zeker afschrikwekkend fout uit. Terecht dus dat zij er met
de prijs voor beste outfit vandoor gingen, gefeliciteerd!
Na het startschot van Coen raakte meer mensen in de stemming en begonnen zij ook liedjes aan te
vragen. Zo werden ‘All I Want For Christmas’ en ‘Santa Claus Is Coming To Town’ opgevoerd door
Anne en Fatima die hun ‘’foute’’ kersttrui uit de kast hadden geplukt en kwam ‘Oya Lélé’ van K3
langs, waar vooral Coen heel blij van leek te worden. Samen met onze hoofdredacteur Corine zongen
zij en ik Nielson met ‘Beauty And The Brains’. Ik vermoed dat onze performance bij dit
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nummer ons de titel van best act heeft opgeleverd, waarbij de kracht van mijn overhemdjurk niet onderschat mag worden. De prijs was het bedenken van een passende
straf voor de heren Gertjan, Thijs en Jort die tot slechts geklede personen werden
gekroond. Hierbij moet gezegd worden dat Gijs hiermee goed wegkwam. Een eervolle
vermelding verdienen Linda, Rosalie en Marit die als echte kroegtijgers in panterprint kleding en nepnagels de show stalen, grote klasse! Deze outfit leverde Rosalie
zelf nog de aandacht op van de enige oudere man aanwezig in de bar. Deze man zag
eruit alsof hij iets te vaak te vinden was in de kroeg. Hij heeft de hele avond zitten
genieten van onze acts.
Toen de avond vorderde kwam ook Mirjam van Zanten los van haar barkruk. Met een
vers verzwikte enkel was er voor haar weinig dansen aan, zou je denken. Toch moest
ik hard mijn best doen om mijn beste act prijs waar te maken. Dansen op twee krukken leek het bijna alsof ze nooit ander had gedaan.
Al had ik liever nog langer willen blijven, ik kon mijn enthousiasme haast niet bedwingen, kwam er voor mij rond twaalven toch een einde aan wat een weer een fantastische Feko-activiteit was geweest.
Bedankt Feko voor alle gezelligheid, mijn verwachtingen zijn hoog gespannen voor
het kerstdiner!
Liefs Tuur
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Selectietoernooi
Als gewone oefenwedstrijden wat saai zijn, waarom spelen we dan geen internationale
driekamp? Zo gezegd, zo gedaan. We vertrokken met de auto richting onze Oosterburen, Köln om precies te zijn. Hier gingen we met 1 en 2 spelen tegen Triade en TÜS. Natuurlijk wilden we gebruik maken van het feit dat we ver gereisd hadden, door ook even
de toerist uit te kunnen hangen.
Het programma begon bij de aankomst bij het hostel, waar we eerst een krappe parkeergarage in moesten manoeuvreren. (Blijkbaar was het ook erg donker in de garage,
Esther vond het namelijk wel verstandig om 's nachts voor wat extra verlichting te zorgen.) In het hostel begonnen we met een evaluatie van het jaar, wat ons pagina's vol
mindmaps en actiepunten heeft opgeleverd. Daarna was er gelukkig ook tijd om even te
genieten van een biertje bij de Dom, waardoor we ons toch een beetje thuis voelden. De
avond werd afgesloten met een diner samen met Triade (team van Sven, onze oude
coach) waar we konden genieten van typische Duitse specialiteiten (lees: bier en schintzel).
Dit keer was de zondag, niet de zaterdag, de wedstrijddag. Al met al hebben we hard
gewerkt, lekker gespeeld, maar geen punten mee terug kunnen nemen. Toch mocht dit
de pret niet drukken, omdat er tegen goede tegenstanders toch goed werd gespeeld!
Moegestreden zijn we vervolgens weer terug naar Utrecht gereden. Geen punten, maar
wel een leuk weekend en leerzame oefenwedstrijden rijker.
Liefs Ruben
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Wedstrijdverslag Hebbes 3
Door Anouk
Zaterdag 12 oktober mocht Hebbes 3 om 13:00 uur aantreden voor de laatste wedstrijd van het
veldseizoen. De tegenstander was RDZ waar de vorige keer tegen verloren is 15-9. Maar na een aantal weken in grote getalen aanwezig te zijn op trainingen was Hebbes 3 klaar voor deze strijd.
Helaas waren er een paar mensen van Hebbes 3 op vakantie. Maar het team werd aangesterkt door
Tim en Thijs. Dus na de altijd flitsende warming up, die de tegenstander als angst doet in zaaien was
het tijd voor het eerste fluitsignaal van de wedstrijd. Eric, Tim, Inge en amber knalde er direct een
mooie bal in. Terwijl er bij de verdediging geen bal door heen kwam, ook wel het ijzeren gordijn van
Hebbes 3. Fatima stond tegen een heer, van minimaal 2m breed en lang, aardig te vangen. En al na
een korte tijd had ze hem helemaal afgemat en moest hij gewisseld worden. In de eerste helft kwam
de tegenstander er uiteindelijk amper aan te pas en met een mooie voorsprong gingen we de rust in.
Na een lekkere limo was het tijd om de wedstrijd te vervolgen. Helaas was de tegenstander iets minder uitgerust dan het altijd top fitte Hebbes 3. Daarom begonnen zij maar met zeuren in plaats van
verder te korfballen. Quotes als ‘als jullie zo willen winnen pff zucht’, ‘wauw serieus scheids, ‘mijn
dame is zo’n *piep* wijf’ vlogen om de oren. Vooral de dame van Sanne met haar resting bitch fase,
had voornamelijk zin om te klagen. Deze tweede helft was daarom ook een erg enerverende 30 minuten.
Maar desondanks liet Hebbes 3 zich van zijn beste kant zien. En werd de wedstrijd uiteindelijk gewonnen met een uitslag van 11-7. Na de wedstrijd waren de tegenstanders eigenlijk erg blij met de
wedstrijd, zij hielden wel van lekker klagen, zeuren, duwen en trekken. Dan had je pas echt het gevoel dat je een wedstrijd had gespeeld. Dus extra trots niet alleen op de uitslag, maar omdat we ook
nog de tegenstander gelukkig hadden gemaakt, konden we welverdiend gaan genieten van onze winst.
En uiteindelijk zelfs nog omhoog gekropen naar de 2e plek in de veldcompetitie. Vol vertrouwen op
naar de zaalcompetitie.
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Standen
Competitie standen (17-12-2019)
De stand in de zaalcompetitie ziet er na 4 speelrondes als volgt uit:
Hebbes 1

G

W

G

V

P

D

+

-

Luno 1

4

4

0

0

8

21

73

52

Dijkvogels 1

4

3

0

1

6

2

58

56

De Vinken 1

4

3

0

1

6

16

68

52

ESDO 1

4

2

0

2

4

10

71

61

RDZ 1

4

1

1

2

3

-6

61

67

Madjoe 1

4

1

1

2

3

-8

50

58

Hebbes 1

4

1

0

3

2

-12

63

75

Huizen 1

4

0

0

4

0

-23

48

71

Hebbes 2

G

W

G

V

P

D

+

-

SKF 5

4

3

1

0

7

31

82

51

MIA 6

4

3

1

0

7

29

77

48

Sparta 3

4

2

0

2

4

-16

55

71

DWS 3

3

1

0

2

2

-3

35

38

Hebbes 2

3

1

0

2

2

-16

46

52

Reehorst ‘45 3

3

1

0

2

2

-5

47

52

Synergo 5

3

0

0

3

0

-20

35

55

Hebbes 3

G

W

G

V

P

D

+

-

Sparta 4

4

4

0

0

8

39

81

42

HKC 7

3

2

0

1

4

22

57

35

Hellas ‘’63 2

3

2

0

1

4

13

55

42

Odik 6

2

1

0

1

2

-13

18

31

De Meeuwen 5

2

0

1

1

1

-16

25

41

Dalto 7

3

0

1

2

1

-21

48

69

Hebbes 3

3

0

0

3

0

-24

31

55
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Hebbes MW1

G

W

G

V

P

D

+

-

Dalto MW1

3

3

0

0

6

20

44

24

Sp. West/Bonarius.com /
SKV MW1

2

2

0

0

4

11

33

22

Oranje Nassau MW2

3

2

0

1

4

10

46

36

Atlantis MW1

2

1

0

1

2

1

35

34

OVVO/De Kroon MW2

2

1

0

1

2

-3

23

26

Hebbes MW1

3

0

0

3

0

-19

27

46

Synergo MW2

3

0

0

3

0

-20

40

60
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Stom!
Het leven heeft zo zijn mooie, maar ook zijn stomme kanten.
Deze maand Marly en Anne!

Heel veel zin hebben in iets lekker, maar niet weten wat.

Blessures
Als er nog één velletje aan de wc rol hangt
Kou

Brams humor
Reclame

De hik
Pas later de perfecte Come back bedenken

Rocky’s twee gezichten

Vroeg opstaan
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Stom!
Het leven heeft zo zijn mooie, maar ook zijn stomme kanten.

Dat mensen niet van kerst houden!!!!!
Pure chocola
Afhakers voor een avondje stappen (wie is er nou niet in voor drankjes en
dansjes?!)

Tentamenstress

Afwassen

Een kledingkast in elkaar zetten

Dat ik altijd en overal knoei

Dat mensen je inhalen op de snelweg en dan zachter voor je gaan
rijden.

Vroeg opstaan

Mensen die liegen
Dat het altijd gaat regenen als ik net weg moet

Verliezen
Blessures
Huilende baby’s in het openbaar vervoer

Hondenpoep onder je schoen
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Vooroordelen

Agenda en verjaardagen
Kerstvakantie!!!
22 december Isis Meeuwissen (19 jaar)
23 december Tim Luijk (22 jaar)
29 december Mijke van de Velde (22 jaar)
31 december Marit van de Mheen (22 jaar)
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In de volgende editie…

Stelt de TOKO en het Bestuur zich voor.
Wordt het NHLVB’je weer verder aangevuld
Kerstdiner: hoe liep het af?
Herman gaat logeren bij niemand minder dan bij onze Voorzitter!
Een nieuwe babyfoto challenge: welke Hebbert herkennen jullie?
En staat Lies weer paraat met advies!

Dat was hem alweer!
Een hele fijne kerst gewenst namens de REKO
Hopelijk hebben jullie genoten van deze editie, tot volgende maand!
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