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Van de redactie...
Hoi lieve Hebberts,
Ein-de-lijk is het zover: het nieuwe krantje is er! De nieuwe Reko
heeft er ontzettend veel zin in, en heeft voor jullie weer een schitterende editie neergezet, met onder andere een aantal nieuwe rubrieken, een Black Stories-wedstrijd en nog veel meer! Daarnaast
stelt het kersverse bestuur elkaar voor en keren een aantal vertrouwde onderdelen gewoon weer terug.
Mocht je bij het lezen van dit krantje nou denken: ‘Dat is leuk, dat
wil ik ook!’ Wees niet getreurd, we zoeken nog nieuwe Rekoleden!
Daarnaast zijn wij altijd blij met goede ideeën, dus als je in een
vlaag van verstandsverbijstering een geniale rubriek hebt bedacht;
schiet dan een van de Rekoleden (Ellen, Kyra of mijzelf) even aan.
Veel plezier met het lezen van dit krantje!
Joe/houdoe,
Gertjan
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Van de voorzitter
Lieve Hebberts,
Deze maand hebben wij als bestuur Vak Apart officieel het stokje
over mogen nemen van bestuur Vecht! We kijken terug op een geslaagde ALV, waarna Luc als kersverse penningmeester op het eerste
drankje heeft getrakteerd. De eerste maand is vooral een opstartmaand geweest waarin alle nieuwe commissies mochten beginnen
en we EINDELIJK de eerste wedstrijden weer mochten spelen. Als
bestuur hebben we ook niet stil gezeten. Zo heeft Mirjam een voorzittersvergadering georganiseerd, waarin ontzettend veel leuke
ideeën naar voren zijn gekomen door de commissies. Daarnaast is
Sanne samen met de TC bezig geweest met het organiseren van een
trainerscursus en een scheidsrechterscursus. Ondertussen stromen
ook de uitnodigingen voor vergaderingen van de SKC, de Sportraad
en Sport Utrecht binnen. Vervelen doen wij ons dus in ieder geval
niet! Ondanks dat er nog geen activiteiten zijn geweest, genieten
wij er erg van dat we met z’n allen in ieder geval weer kunnen korfballen. We hopen dat dit ook voortgezet kan worden in de zaal. Ook
vinden wij het erg leuk om te zien hoe goed commissies aan het nadenken zijn over de organisatie van activiteiten binnen de beperkingen. De Feko heeft een hele leuke activiteit bedacht als vervanging van het LAHLKE, so be there or be square! Wij hopen jullie allemaal online te zien.
Liefs namens bestuur Vak Apart,
Lieke
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Even voorstellen...
REKO

Kyra
Hey hey! Ik ben Kyra, ik ben 21 jaar oud en ik ben onderdeel van de
REKO. Ik train nu al twee jaar bij Hebbes en ben sinds dit jaar begonnen bij de midweek. Daarnaast ben ik dit jaar begonnen aan
mijn laatste jaar van Biomedische Wetenschappen. In mijn vrije tijd
speel ik vaak Animal Crossing en Minecraft, ook teken ik graag en
lees ik veel fantasy boeken! Ik ga ook nog regelmatig terug naar
mijn familie in Bakkeveen in Friesland om mijn hond, een Friese
stabij (heel typisch, ik weet het) genaamd Max, te kunnen
knuffelen. Bij mijn ouders ben ik vaak in het bos te vinden om lekker ver te wandelen met Max en een frisse neus te halen. Zelf houd
ik ontzettend veel van het bos en van buiten zijn dus als iemand
een keer een wandeling wil maken ben helemaal voor! Maar genoeg
over mij, ik hoop dat jullie net veel plezier beleven aan het krantje!
We hebben veel zin in de rest van het jaar en wij hopen dat jullie
dat ook doen!

Gertjan
Hoi lieve Hebberts, ik ben Gertjan, 20 jaar oud en dit jaar de voorzitter van de Reko. Als je mij ooit hebt horen praten weet je waar
ik vandaan kom; ik ben een Brabander en proud of it. Naast de Reko
zit ik ook in de Lucie, en af en toe studeer ik ook nog Geschiedenis
aan de UU, waar ik binnenkort aan mijn scriptielife ga beginnen. Dit
is mijn tweede jaar bij Hebbes, ik ben enthousiast trainingslid en op
zaterdag speel ik (nog altijd ) in Klimop 1 uit Asten. Verder: ik
houd – naast van korfbal – van wielrennen (zowel kijken als zelf
doen), van lekker eten en van speciaalbier. Ook een terrasje of een
avond uit ben ik altijd bij, als het weer mag van Mark. Ik ben
trouwens ook vaak in het Sportcafé of bij Huib te vinden. Dit was
mijn spreekbeurt. Zijn er nog vragen?
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Even voorstellen...
REKO

Ellen
Hallo Hebbesleden! Mijn naam is Ellen, ik ga dit jaar meehelpen in
de REKO. Ik heb er veel zin in om nieuwe ideeën te bedenken. Ik
ben sinds vorig jaar juni trainingslid geworden en nu speel ik mee in
de midweek. In het weekend speel ik bij mijn oude club: KV Aladna
in Aalten. Op zaterdag werk ik in Aalten als begeleider bij een zorgboerderij. Door de week loop ik stage bij een Kringloopwinkel in
Zeist. Dit is onderdeel van mijn studie Social Work, profiel Welzijn
en Samenleving. Ik zit in het vierde jaar en ga in februari aan mijn
minor beginnen. Dit hoop ik in Slovenië te kunnen doen (als het
door kan gaan). In mijn vrije tijd vind ik het leuk om films te kijken
en te tekenen. Verder vind ik het leuk om een praatje met mijn
huisgenoten of zussen te maken.
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Even voorstellen...
BESTUUR

Lieke - Voorzitter (door Sanne)
Je kent haar wel, Lieke V, de voorzitter met de bruine krullen. Ondanks dat
er geenandere Liekes meer zijn, blijft de V onlosmakend met haar verbonden. Lieke V is een ontzettend lieve meid en eentje waar je op kan bouwen.
Niet alleen in het korfbalveld, waar ze onmogelijke diepe lijnen loopt, maar
ook in je persoonlijke leven. Ze staat altijd voor je klaar als je een keer met
haar wil bellen of met haar wil chillen en dat terwijl ze nu druk met haar premaster in Tilburg en vele vrienden-afspraken bezig is. Het is dan ook een dikke tip om samen met haar (en Roy) te gaan chillen in het Wilhelmina park.
Breng dan een taart mee, wellicht dat ze dan voor je gaat volksdansen!

Lian - Secretaris (door Luc)
Lian. Wie is nou Lian? Allereerst en allerbelangrijkst is Lian natuurlijk de secretaries van Hebbes dit jaar! Wie is Lian nog meer? Lian is een chipsverslaafde, een Brabantse, en een bierliefhebber. Lian is de meid die je om 10 uur ’s
avonds nog appt of je nog even zin hebt om een terrasje te pakken, maar ook
met wijn en chocola op de bank kan kruipen. Met Lian kan je een heerlijk gesprek over eigenlijk helemaal niks hebben. Of juist een heel goed gesprek.
Daarnaast is Lian ook student Sociaal Juridische Dienstverlening, dus deze gezellige meid heeft ook nog eens een serieuze kant. Lianneke zorgt dat we on
point zijn, maar ook dat we het naar ons zin hebben!

Luc - Penningmeester (door Lieke)
Luc Sangers, die vrolijke jongen, eeuwige brokkenpiloot en fan van de derde
helft? Jawel, hij is de nieuwe penningmeester van USKV Hebbes! Zijn eerste
taak als penningmeester, het trakteren op het eerste drankje na de ALV, was
dan ook wel aan hem besteed. Naast zijn functie bij Hebbes studeert hij Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, werkt hij bij het UMC
op de patiëntenadministratie en is hij op vrijdagavond vaak te vinden bij zijn
scoutinggroep in Apeldoorn. Zo chaotisch als hij soms overkomt, zo scherp is
hij met zijn mooie excel-tabelletjes en kritische opmerkingen. Daarnaast is
hij ook nog eens een ongelofelijke lieverd die altijd tijd maakt om even naar
je te luisteren of je uit de brand te helpen als het nodig is. Met recht een aanwinst voor ons bestuur Vak Apart!
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Even voorstellen...
BESTUUR

Sanne - Wedstrijdsecretaris (door Mirjam)
Aan mij de eer om Sanne aan jullie voor te stellen. Waarschijnlijk hebben jullie Sanne al wel op het veld gespot: klein, blond en mega fanatiek op de bal!
Een echte doorzetter in het veld, die maar al te graag wil winnen. Naast het
veld kennen jullie haar vooral als de wedstrijdsecretaris van Hebbes! Veel organisatietalent is wel nodig op deze positie en daar ontbreekt het bij Sanne
zeker niet aan. Sanne is een spin in het web rondom alle korfbaltechnische
zaken. Ze is de voorzitter van de Technische Commissie, regelt alle zalen en
velden voor de competitie en trainingen en ziet ook op bestuursvergaderingen alle kleine details die van belang zijn. Ondertussen studeert Sanne Psychologie (richting klinisch) en loopt ze momenteel stage bij het UMC op de afdeling psychiatrie! In haar vrije tijd verzorgt ze graag haar plantjes in de jungle, zoals haar vriend haar kamer noemt. Al vinden wij dat sterk overdreven
hoor!

Mirjam - Commissaris Intern (door Lian)
Onze Mirjam, Mir en voor degenen die van droge humor houden meer-jam, is
een jongedame van 25 lentes jong waarmee zij de oudste is in ons bestuur.
Onze Mir is altijd in voor een drankje, rode wijn of bier en met spelletjes is
ze fanatiek. Ondanks dat haar studententijd er bijna op zit, ze is nu bezig
met haar masterstage bij een praktijk voor kind- en jeugdpsychologie, zijn de
feestjes voor haar nog niet voorbij. Een dansje wagen in de kroeg in de stad
of biertjes doen bij Olympos tot in de late uurtjes… Als het mogelijk is, is ze
erbij! Daarnaast is een van haar favoriete lactosevrije snack is Alpro Vanilleyoghurt met bruine M&M’s. Een bijzondere combinatie, maar volgens Mirjam
zeker het snacken waard! Met haar bestuurservaring en haar nuchtere Friese
blik zal Mirjam zich inzetten voor de commissieleden en hen ondersteunen.
En zo zal zij zich binnen ons bestuur als een vakje apart inzetten!
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Hebbes Hospiteer Hoekje
We kennen allemaal het leed dat hospiteren heet. Echter, bij Hebbes is dit
juist leuk! Via deze nieuwe rubriek kun je je als nieuw lid van je beste kant
laten zien, zonder de bijkomende hospi-druk: je hebt je lidmaatschap immers
al binnen! Emma en Emma (Lendering en Kisjes, ook wel 2 & 3, in elke willekeurige volgorde) bijten het spits af!
Hoe heet je?
Emma Lendering (Emma nummer 2 of 3 bij Hebbes haha).
Waar kom je vandaan, en waar korfbalde je hiervoor?
Ik kom uit Beuningen, een dorp bij Nijmegen. Hier speel
ik nog steeds dameskorfbal bij s.v. NAS. Sinds vorig jaar
zijn wij als team overgestapt van de senioren naar de
midweek. Dus op woensdagavond reis ik terug naar Beuningen om de punten weer binnen te halen.

Waar woon je nu?
Sinds 2 jaar woon ik op kamers en sinds juni eindelijk in
Utrecht! #UUUUU
Wat doe je als je niet aan het korfballen bent?
Ik vind het leuk om met vrienden wat af te spreken, (toen het nog kon) om uit
te gaan of wat te gaan drinken. Maar ik houd er ook van om een avondje te netflixen met een theetje (heb momenteel geen serie dus tips zijn welkom!). Ik heb
in het weekend nog een bijbaantje in Nijmegen bij een zorgcentrum, dus ik reis
nogal wat af haha. Ohja en e niet te vergeten; ik studeer Biomedische Wetenschappen, ik zit nu in mijn 3 jaar. In de winter ben ik een grote fan van skivakantie (Tripcie I see you) om lekker van de bergen te sjezen en schnapps te nuttigen tijdens de après-ski.
Wat zijn je verwachtingen van dit hui- uhhh van Hebbes?
Ik hoop lekker te kunnen trainen (want dat had ik wel gemist na de overstap
naar midweek zonder trainingen) en nieuwe mensen te leren kennen! Het lijkt
me ook gezellig om na de training een biertje te drinken (hopen dat de kantines
snel weer open kunnen), toernooien te spelen en aan activiteiten deel te nemen.
Wat is je grootste/grappigste blunder?
Doelpuntpoging bij de tegenstander omdat ik dacht dat wij aanval waren,
oepsieee.
Welk verkeersbord ben jij en waarom?
Deze vraag is altijd zo lastig haha. Ik denk dat ik toch ga voor
deze, omdat ik vaak keuzestress heb.
Hoe zou je jezelf omschrijven in tien woorden?
Iemand die positief in het leven staat en houdt van gezelligheid!
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Hebbes Hospiteer Hoekje
Hoe heet je?
Emma Kisjes, ik word ook wel Sophie genoemd op plekken waar teveel Emma’s zijn.
Waar kom je vandaan, en waar korfbalde je hiervoor?
Ik kom uit Scheveningen (Den Haag) en korfbalde tot
2014 ongeveer bij KVS (Korfbal Vereniging Scheveningen). Dit betekent dus dat ik nu na zes jaar voor het
eerst weer speel, en dat is even wennen (maar wel
leuk!).
Waar woon je nu?
In Pijlsweerd Utrecht, 2 straten van waar de man die in
2019 een aanslag pleegde in een tram is opgepakt. Verder wel een leuke buurt hoor, het is een gezonde mix
van gezinnen en studenten, en ik ben met 5 fietsen minuten in het centrum. Ik woon samen met een goede
vriend die ik ken sinds ik studeer. We hebben gelukkig wel een redelijk grote
woonkamer, dus als we meer gezelligheid nodig hebben dan kunnen we altijd
vrienden uitnodigen.
Wat doe je als je niet aan het korfballen bent?
Ik studeer wiskunde en besteed wel relatief veel tijd aan mijn studie. Normaal
zou ik vaak naar borrels en activiteiten gaan van mijn andere vereniging (SIB),
maar sinds dat niet meer kan heb ik een nieuwe hobby (verslaving) gevonden:
logische puzzels oplossen. Je moet dan denken aan sudoku’s met extra regels,
zoals varianten van killer, sandwich of chess sudoku’s, en meer. Ik haal ze allemaal van het YouTube kanaal Cracking The Cryptic, en ik moet met veel schaamte toegeven dat ik per dag soms echt uren aan de sudoku’s zit, terwijl ik eigenlijk wiskunde sommen zou moeten maken.
Wat zijn je verwachtingen van dit hui- uhhh van Hebbes?
Ik verwacht voornamelijk gewoon een gezellige plek waar ik veel korfbal kan
spelen. Soms een borrel erbij lijkt me ook zeker niet verkeerd. Ik heb verder
veel verhalen gehoord van de feestjes voor toernooien, dus ik wacht ongeduldig
af tot ze weer door kunnen gaan.
Wat is je grootste/grappigste blunder?
Ik ben erg slecht met namen en gezichten onthouden/herkennen. Ik stel mezelf
dan ook wel eens vaker voor aan mensen. Het ergste was toen ik mezelf 2 keer
voorstelde aan iemand binnen 5 minuten.

Als je een wc-rol ophangt, hang je de velletjes dan tegen de muur of naar je
toe?
Naar mezelf toe natuurlijk, anders moet ik moeite doen om ernaar te rijken.
Als je de rest van je leven nog maar één ding mocht eten, wat zou dat dan
zijn?
Komkommer
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De Kick-off dag
Zaterdag 22 augustus was het zover, de kick-off dag van Hebbes.
Vanuit de TC hadden we de lunch voorbereid, dus we hadden de lokale buurtsuper overvallen voor wat brood, drinken en smeersels.
Die ochtend ging ik dan ook goed bepakt, samen met Sanne, richting
Olympos. Hier stond onze coco (Emma) al met smart op ons te
wachten. Nadat alles was opgezet konden we beginnen en werd het
1e deel verzorgd door de gezusters Veltmaat. Beetje rennen, beetje
schieten, bleek voor sommigen toch nog eventjes wennen, maar iedereen kwam wel op gang. Korfballen is net als fietsen zullen we
maar zeggen… Sommigen hadden wel moeite om het verschil te horen tussen Lieke en Renske. De appel valt niet ver van de boom
denk ik. Over appels gesproken, iedereen kon er wel eentje gebruiken (voor de dorst) tijdens de pauze. We hadden ook nog bananen,
maar daar hadden de meesten geen interesse in (note voor TC). Het
was na een tijdje ook alweer tijd om te gaan met die banaan (tot
zover mijn fruitgrappen). Het tweede deel werd gedaan door Coen
en Rosalie, waarbij we voornamelijk gefocust hebben op het partijen. We hadden lekker veel mensen om te partijen, er werden tips
gedeeld en doelpunten gemaakt. Daarna was het sportgedeelte
voorbij, waarna we op diverse locaties nog even gezellig geschuild
hebben voor de regen. Op een gegeven moment klaarde het weer
op, waarna we richting Johanna gingen voor de lunch. Hier hebben
we nog even lekker gezellig geluncht. Alleen hier zat het weer ons
ook een beetje tegen, omdat sommige borden transformeerden in
vliegende schotels. Ik vond het erg leuk, gezellig dat er zoveel mensen waren, en mijn dank gaat uit naar de trainers.
Liefs Rob
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Het LANHLKE
6 oktober was het dan eindelijk zover: het Leer Alle Nieuwe Hebbes
Leden Kennen Etentje! Helaas kon het niet in zijn oorspronkelijke
vorm doorgaan, maar de feko had alsnog een heel leuk alternatief
bedacht. Via teams ging iedereen een perentaart bakken, ondertussen lekker kletsen en deeg snoepen! Dit ging niet altijd even soepel
(neem bijvoorbeeld Liekes taart die al na een kwartier klaar was,
terwijl het eigenlijk 40 minuten zou moeten duren). Toch waren de
meeste taarten super goed gelukt als ik naar de foto’s keek :) Na
het bakken stond een pubquiz klaar en werd iedereen in kleinere
groepjes verdeeld. We werden over allerlei onderwerpen met vragen bestookt, van geboortesteden van Hebberts tot het raden wie
stiekem Taylor Swift luistert! Daarna was er nog een onderdeel
waarbij je zo snel mogelijk foto’s moest maken van bepaalde voorwerpen. Hier werd zeker niet vals gespeeld door Coen, Esther en
Marly ;) Aan de winnaars werd nog een (onbekende) prijs beloofd,
dus ben benieuwd waarmee ze verrast worden! Het was in ieder geval een geslaagde avond, dus nogmaals heel erg bedankt feko!!
Liefs Renske
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Hebbes quotes



Amber tegen Lian: Je gooit er een muntje in en het praat



Marit: De toernooileden zijn in het leven geroepen om naamsbekendheid te
creëren voor... uuhh hoe heet het ook alweer ... Hebbes!



Iris: Je wordt uitgelollied bij de decharge



*Het oud-bestuur krijgt een zelfgemaakte taart van het nieuwe bestuur gemaakt door Luc.*
Luc: Ik weet niet of hij te eten is hoor!
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Hebbes quotes


Marit: Als je nog eens spannende dingen wil doen in de sauna dan moet je
blijkbaar in de avond gaan.
Amber: Dan moet je naar de yurt.
Loes: Is die open??



Lian: Bukken trut!



Maria: Je maakt mijn gat een beetje groter volgens mij



Coen tegen Esther: Dat zit daar wel in de weg als je daar je benen neerlegt



Eeke: Ik wil nieuwe leden. Ik wil nieuwe jongens!



Rosalie: Ik wil een V-hals, dan kan ik mijn tieten laten zien



Maria: Esther je lekt wit spul!



Abby: Hey Anne trek jij eens ff aan deze paal



Abby: Roch je moet mij wel ff helpen anders krijg ik hem niet omhoog.



Abby: Ga d’r nou in!



Luc: Ik kan hele knakworsten deepthroaten!



Gertjan: Jort wat is jouw maat, en dan bedoel ik niet je lul...



Jort: Nee je mag mijn lul niet passen



Ruben: Ik mis ballen!



Loes: Daarom zitten we in een damesteam, dan zitten er geen walgelijke
mannen bij



Amber: Een dikke lebber van Loes.
Loes: Daar wordt iedereen blij van!



Mirjam: De wereld draait niet om jou, je bent niet speciaal, hou je mond!



Amber: Het is wel echt een partytent, er gebeurt wel wat



Loes: Alle Friezen hebben corona



Tuur: Ik ben doorgelekt, Rosalie: Weet je ook eens hoe dat voelt!
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Hebblack stories
Geen mysterie kan onopgelost blijven. Kan jij raden wat er is gebeurd? In deze wedstrijd is het de bedoeling dat jij een mogelijke
oplossing/oorzaak bedenkt voor het mysterie dat je hieronder ziet
staan. Alles kan, hier zijn geen regels aan verbonden. Schijf een
kort stukje over wat je denkt dat de oplossing is. Dit kan realistisch
maar ook creatieve oplossingen zijn welkom. Stuur jouw antwoord
naar redactie@uskvhebbes.nl!
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Moet ik gaan trainen?
Iedereen kent vast wel dat moment waarop je nog twijfelt of je wel
moet of wil trainen. Natuurlijk is het je eigen keuze of je wil gaan
trainen, maar als je nog twijfelt kan deze beslisboom je misschien
helpen!
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STOM!
ROSALIE

Corona
Wanneer je thuis komt van een lange
dag en het lekkers (waar je je heel de
dag op verheugde) is opgegeten door

Korfbalwedstrijd (net) verliezen.

Awkward silences

Wanneer je er op de WC achter
komt dat het WC-papier op is
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STOM!
ABBY
Het voor elkaar krijgen om

Zand in je bed

altijd te laat te komen

Taalnazi’s

Mensen die ook al voor corona te
dichtbij kwamen

Koriander

Kruisbanden
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HSL stand
De Hebbes Super Lid-competitie is een competitie die elk jaar bepaalt wie het meest actieve Hebbes-lid is. Je kan Hebbes Super
Lid (HSL) worden door punten te verdienen. Deze punten zijn te
verdienen door het fluiten van interne en externe wedstrijden,
bijwonen van ALV's, activiteiten en toernooien, coach zijn van een
team, mee te doen aan een commissie en nog veel meer. Aan het
eind van het seizoen wordt de titel HSL uitgereikt aan de persoon
het de meeste HSL punten. De winnaar krijgt dan een mooie trofee mee naar huis.
De huidige HSL top 10 (15 Oktober 2020) ziet er als volgt uit:

Lid

Score

Loes Vermeer

75

Anne Leseman

67

Gertjn Sonnemans

55

Maria Groenenberg

53

Esther Mertens

53

Jort Heijnen

52

Abby de Rijk

52

Lisanne de Voort

50

Marly Oeloff

42

Rob van Iddekinge

29
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Hebbes Heroes stand
Welkom bij Hebbes Heroes waar jij als coach de leiding neemt over je
eigen Hebbesteam! Om mee te doen stel je je eigen team samen en
win je punten voor de prestaties van jouw gekozen spelers! Voorspel
de uitslag van de wedstrijd van de week! Gaat jouw opstelling de geschiedenis in als de ultieme Hebbes Heroes?
De huidige Hebbes Heroes stand (15 Oktober 2020) ziet er als volgt uit:
Team
KV Bal op het Dak
KV Knieband
KC Airball
Achter je bal aan!
Statisch an Rust
Baggeren met success
Niet lUllen, maar rennen!
Team Tureluurs

Roggel’s dreamteam
Vechters

Coach

Score

Gertjan Sonnemans

476

Thijs van Vroonhoven

442

Rob van Iddekinge

416

Anne Leseman

414

Coen van Weem

406

Marly Oeloff

402

Esther Mertens

393

Tuur Egbers

304

Rochèll Mebuis

290

Loes Vermeer

276
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Competitie
Standen najaarscompetitie(12/09/2020)
The standen binnen de najaarscompetitie tot 12 Oktober 2020:
Hebbes 1

G

W

G

V

P

D

+

-

KCD 1

5

4

1

0

9

+26

86

60

Arena 1

5

3

1

1

7

+10

62

52

Thor (H) 1

5

3

1

1

7

+14

70

56

Koveni 1

5

2

0

3

4

-9

65

74

De Corvers 1

5

1

2

2

4

-8

69

77

Wolderwijd 1

4

1

0

3

2

-13

65

78

Hebbes 1

5

0

1

4

1

-20

56

76

Hebbes 2

G

W

G

V

P

D

+

-

KCD 2

5

4

0

1

8

+11

76

65

SGV 2

5

4

0

1

8

+10

76

66

Rust Roest 5

5

3

0

2

6

+9

74

65

Synergo 5

4

2

0

2

4

-10

52

62

DVO/Accountor 6

6

2

0

4

4

-12

76

88

Koveni 2

4

2

0

2

4

+7

51

44

Hebbes 2

5

0

0

5

0

-15

47

62

Hebbes 3

G

W

G

V

P

D

+

-

Synergo 7

6

5

0

1

10

+19

62

43

ESDO 2

6

3

1

2

7

+15

67

52

Luno 4

4

1

1

2

3

-10

30

40

Hebbes 3

4

0

0

4

0

-24

32

56

Hebbes MW1

G

W

G

V

P

D

+

-

Fortissimo MW1

4

4

0

0

8

+35

69

34

Animo MW1

3

3

0

0

6

+27

44

17

Hebbes MW1

4

0

1

3

1

-37

23

60

Tweemaal Zes MW1 5

0

1

4

1

-25

46

71
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Agenda en verjaardagen
18 Oktober

Einde eerste KVC challenge

21 Oktober

Online borrel

25 Oktober

Spoko - Urban walk Utrecht

27 Oktober

Loes Vermeer (23)

28 Oktober

Halloween Netflix avond

28 Oktober

Bram Liezen (23)

2 November

Begin zaalseizoen

12 November Maria Groenenberg (22)

23
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