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Van de redactie...
Lieve Hebberts,
de Reko is met dit mooie weer hard aan het werk geweest om voor jullie
weer een mooi krantje af te leveren. Kosten noch moeite is gespaard om
jullie te vermaken. Zo hebben we weer een factsheet, oude vertrouwde
quotes mét strip, en een Hoe overleef ik de eerste keer kroeg?.
Het thema deze keer is dan ook versoepelingen. Hier hebben we met
zijn allen lang naartoe geleefd, en het is fijn om te zien dat we weer van
alles mogen. Het deed mij erg goed om alle Hebberts weer bij HKC op de
velden te zien voor de oefenwedstrijden. Nu die prik nog en de sportkantines weer open: dan komt het oude vertrouwde Hebbesgevoel weer
terug.
Als Hugo, Mark en Cor het een beetje toelaten hebben we volgend jaar
weer de ouderwetse Hebbeservaring. Voor een heel aantal leden zal dat
nieuw zijn, maar geloof mij op m’n woord als ik zeg dat dat vooral heel
erg leuk is! Tot het helemaal zover is kunnen jullie eerst nog genieten
van dit krantje!
Liefs namens de Reko,
Gertjan
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Van de voorzitter
Lieve Hebberts,
Nu de zomervakantie dichterbij komt, begint het einde van het verenigingsverjaar voor ons al schrikbarend snel in het zicht te komen. De
voorjaars-ALV is nog maar net voorbij of wij zijn alweer voorbereidingen
aan het treffen voor september. We beginnen langzaam maar zeker aan
de afronding. Zo wordt de laatste hand aan de nieuwe website gelegd,
zijn we creatieve ideeën aan het bedenken voor de ALBA en wordt de
overdracht met het KB gepland. Daarnaast begint Mirjam met de commissie-indeling van volgend jaar. Het kan dus goed dat je binnenkort een
belletje van haar krijgt!
Waar wij erg blij van worden zijn de berichten vanuit de overheid over
versoepelingen in de zomer en misschien nog wel meer na september.
We dromen al weg bij het idee dat die oefenwedstrijdzaterdag weer
élke zaterdag mag plaatsvinden. En hoe leuk zou het zijn om weer twee
keer in de week te borrelen bij Olympos en HKC? Gelukkig worden er
ook de komende tijd nog veel activiteiten georganiseerd. Zo vond op 10
juni de muziekquiz van de Lucie plaats, komt het koppelschiettoernooi
eraan en is er in de zomervakantie nog het NSK beachkorfbal! Genoeg
om ons de komende tijd nog even mee te vermaken.
Velen van jullie zijn de komende tijd nog druk met het afronden van het
studiejaar. Ik wil jullie heel veel succes wensen! Kom vooral lekker trainen (in het zonnetje) om alle stress eruit te sporten.
Liefs namens bestuur ‘Vak Apart’,
Lieke
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Hoe overleef ik… de eerste keer
weer naar de kroeg?!
Voor even voelt het alsof we allemaal weer 16 zijn. We gaan namelijk voor
het eerste weer naar de kroeg. Lichtelijk gespannen lopen naar je favoriete
kroeg, binnenkomen en die [vul bijvoeglijk naamwoord naar keuze in] geur
van opgedroogd bier kruipt je neus in. HEERLIJK. Om die eerste keer iets soepeler te laten verlopen, presenteer ik u: tips voor de rentree in de kroeg.

1.

Verplaats je diner naar ná het zuipen. Vette hap met je zatte hoofd is natuurlijk altijd geweldig, maar er is nog een voordeel. Ik leg het je even
uit. Lege maag bij aanvang sneller zat minder drank nodig minder
kosten. Voor je portemonnee is het natuurlijk ook allemaal weer even
wennen, dus laat deze grote vriend ook even acclimatiseren.

2.

In het kader van budgeteren: voer het barpersoneel zat. Gegarandeerd
gratis shots of een biertje dat teveel getapt wordt.

3.

Ben je nou niet zo’n dancing queen? Bestel dan twee bier tegelijk. Met
twee volle glazen in de hand wordt het natuurlijk lastig om je moves te
laten zien. Er zitten echter wel twee nadelen aan deze tactiek:
- Ik hoor je al denken; ‘maar wat als mijn bier op is?’. Heel simpel: haal
nieuw bier.
- Twee in de hand is één achter de tand. Hier heb ik geen oplossing voor,
excusez-moi.

4.

Maak kennis met het fan-tas-tische, inhoudvolle spel: steen, papier, ad. Ik
denk dat de uitleg al in de naam zit.

5.

Als je deze zieke game onder de knie hebt, kun je de regels uitbreiden.
Dit spel kun je namelijk in een groep spelen. Wanneer er iemand af is
roep je: ‘DRINKEN DOE JE NOOIT ALLEEN’, en je speelt nog een ronde. Op
de fanatieke avonden zat dit vaak leiden tot absolute solidariteit.

Mijn tips zijn helaas op, maar heb jij nou nog een fantastische kroeghack?
Laat het vooral even weten via reko@hebbes.nl.
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HEBBES memories
We missen allemaal de tijden van voor de lockdown, de tijden waarin we nog met z’n allen op stap konden gaan, naar toernooien gingen en nog normaal konden korfballen. Helaas is het nou eenmaal
niet anders, wel kunnen we natuurlijk nog met plezier terugdenken
aan de tijden voor Corona!
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HEBBES memories
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Hebbes Hospiteer Hoekje
ILSE
Hospiteren is nou niet het leukste wat er is.
Gelukkig dient het Hebbes Hospiteer Hoekje
vooral als gezellige mogelijkheid om onze
nieuwe leden te leren kennen! Deze week maken we kennis met Ilse.

Hoe heet je?
Ilse.

Waar kom je vandaan, en waar korfbal(de)
je nog meer?
Ik kom uit Joure, daar heb ik bij SC Joure gekorfbald.

Waar woon je nu?
Nu woon ik in Utrecht, op de IBB.

Wat is je favoriete bezigheid (behalve korfballen natuurlijk)?
Lezen en voor mijn plantjes zorgen.

Wat zijn je verwachtingen bij Hebbes?
Ik verwacht veel gezelligheid en fanatisme.
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Hebbes Hospiteer Hoekje
ILSE
Wat is je grootste blunder?
Ik ben ooit heel hard gevallen op de steigers die om ons huis stonden, heb nog
steeds een litteken op mijn schouder en knie…

Binnen- of buitencompetitie? En waarom?
Liever binnen, dan hebben we nooit last van de regen.

Wat is jouw superkracht in het veld?
Ik blink vooral uit in de derde helft.

Páprika of pàprika?
Páprika

Omschrijf jezelf in 10 woorden.
Ik ben helemaal niet zo goed in praten over mezelf.
1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wat is je favoriete alcoholische drankje?
Wodka cola

Waar moeten we bij jou rekening mee houden
(zowel binnen als buiten het veld)?

Ik ben erg competitief en maak overal een wedstrijd van.
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Hebbes quotes

Maria: “Er is eind aan het licht van de tunnel”


Abby: We zijn in Gouda! Vind het nu al eng!



Mensen die meededen aan de escape room vonden het eind wel een beetje anti-climax.
Jerre: Als heterosexuele vrouw moet je daar toch wel aan gewend zijn?



Jochem: Die tuinbonen lijken op een embryo



Esther: Het zou echt cool zijn als je wijn kookt en erboven gaat hangen dat
je dan dronken wordt!



Rob: Ik zie hier iets met cavia’s, klopt dat?



Rosalie: Ik had echt 0 gag-reflex bij m'n coronatest. Ik heb getraind!



Rob tegen Ruben: Wil jij even aan de paal trekken?
Anne: Ja maar de paal is vochtig.
Rob: Ja klopt maar dat maakt het alleen maar makkelijker!



Tuur: Van die slappe dingetjes in je keel die vlezig smaken!



Esther: Heb je als je diarree hebt continu diarree?



Tuur: Ik moet naar de wc dus ik ga ophangen…



Ruben: Ik heb zo weinig bier gedronken afgelopen tijd, elk biertje telt voor
twee!
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Hebbes quotes


Esther: PILLEN!!!!



Mirjam G: Als er iemand per ongeluk zwanger raakt dan ben ik het!



Gertjan trekt de kar met palen en korven hard weg.
Lieke: Een echte sterke man, al die testosteron.
Anne: Zijn piemeltje gaat gelijk omhoog staan.
Lian: Je moet trekken Gertjan, je moet trekken!!!



Rob zegt dat hij niet meer in de TC zit.
Maria: Oh,wat fijn!!!



Maria: Ik heb maar 1 vak gehaald.
Eeke: Oh dat was niet de bedoeling toch?



Maria: Lian, waar is die jas van?
Lian: Van de ANWB!



Rob: Ik krijg m er niet omheen. Of moet ie andersom?



Rob: De paraplu voelt als de avatar. Wanneer je hem het meest nodig hebt,
verdween hij...



Rob: Ik ga daar echt goed op.
Luc: Op tankstations?
Rob: Nee op de geur van tankstations...



Coen: Ho! Justin doet zen shirt uit niet verliefd worden.
Rosalie: Ugh ik ga bijna over men nek!



Lian: Als de Corona weer voorbij is moeten we er even voor zorgen dat de
stemmen weer gaan glijden



Bram: Even men aambeien water geven
Coen: Groeien ze nog een beetje
Bram: Ja! Niet normaal, als kool gewoon!



Maria: Jullie houden ons op onze tenen!!



Jelle: Ik ga dit niet met zekerheid zeggen maar, 100% niet!!



Inge: Rij die mensen aan!!
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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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Wat te doen...
Het is zover, er zijn veel plannen voor versoepelingen waardoor er binnenkort veel meer mogelijk is! Maar na we zo lang in een lockdown gezeten hebben kan de keuze om iets te doen erg moeilijk zijn. Met deze
beslisboom kan je de keuze stress vermijden met een paar simpele
stappen!
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Hebbes Horoscoop
Ram

(21 maart t/m 20 april)

Er komen leuke dingen jouw kant op! Of je nu afstudeert, goed nieuws krijgt of
misschien een leuk iemand tegenkomt: dit wordt jouw zomer!

Stier

(21 april t/m 21 mei)

Deze Hebbert gaat heel lekker. Summerbody, vakantieplannen; jij bent er klaar
voor. Vergeet alleen niet eerst de minder leuke dingen af te maken.

Tweelingen

(22 mei t/m 21 juni)

Het is mooi weer, en iedereen is vrolijk, maar bij jou wil het niet altijd lukken.
Geeft niks: pak je verlies en concentreer je op wat wel goed gaat.

Kreeft

(22 juni t/m 23 juli)

Nu je weer van alles mag, ben jij op je best. Chillen in het park, terrasjes: je geniet er helemaal van. Geniet ervan, je hebt het verdiend!

Leeuw

(24 juli t/m 23 augustus)

Je hebt wat angst voor de toekomst: hoe moest het allemaal ook al weer, dat oude normaal? Lees onze Hoe overleef ik de eerste keer kroeg een keer, dat helpt.

Maagd

(24 augustus t/m 23 september)

Zit niet bij de pakken neer omdat de laatste vier weken voor de zomervakantie
zwaar zijn. Er liggen betere tijden in het verschiet. Nog even bikkelen.
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Hebbes Horoscoop
Weegschaal

(24 september t/m 23 oktober)

De dagen worden langer, en jouw mood steeds beter. Je gaat wel lekker op de
zon en de zomer. Pas alleen op dat je je normale leven niet teveel vergeet.

Schorpioen

(24 oktober t/m 22 november)

Jij gaat deze zomer een hoop verloren tijd goedmaken. Oude vrienden weer zien,
genieten van het leven: na deze zomer weet jij niet meer wat corona is.

Boogschutter

(23 november t/m 22 december)

Ondanks het mooie weer gaat het niet allemaal van een leien dakje bij jou. Ga
bij jezelf te raad en zoek uit waar het aan ligt: het leven is te kort om te lopen
balen.

Steenbok

(22 december t/m 20 januari)

Deze Hebbert is grootse dingen van plan. Kijk alleen wel goed of je plannen realistisch zijn, voor je het weet baal je dat van alles niet lukt, en dat zou jammer
zijn.

Waterman

(21 januari t/m 18 februari)

Mars gaat in een baan rond de zon deze zomer en dat is geen goed nieuws voor
deze Hebbert. Pas op, doe voorzichtig en kijk vooral uit. Anders komen er onplezierige dingen jouw kant op en dat is niet leuk.

Vissen

(19 februari t/m 20 maart)

Deze Hebbert is lekker relaxed. Kan jou het schelen wat mensen van je vinden,
of wat iemand in een horoscoop zet. Jij doet lekker je eigen ding en dat bevalt
prima. Ga zo door.
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STOM!
NADINE
Nu is zeiken een van mijn favorieten bezigheden. Dus heb ik even een paar
van mijn grote ergernissen op een rijtje gezet. Zo is er niks erger dan het
vergeten op te laden van je AirPods, waardoor je vervolgens zonder muziek
in het ov zit. Mocht je dan een keer niet de bus nemen, maar de fiets, dan
zorgt het Nederlandse weer er wel weer voor dat je geen droge broek meer
over houdt. Eenmaal thuis gekomen, besluit je dat je wel een lekker biertje
verdiend hebt, kom je erachter dat je koelkast nog steeds stuk is en zit je
dus weer met dat lauwe bier opgescheept. En over bier gesproken, wat ook
erg stom is, is het tillen van een bierkrat de trap op. Het is elke keer weer
een gevecht tussen de trap, bierkrat en ik, en ternauwernood nood breek ik
steeds net niet mijn rug. Na al deze herres heb je dan zin in maar 1 ding en
dat is pizza. Je zou verwachten dat de domino medewerkers toch wel een
leuk berichtje bij de pizza achter willen laten als je dat als opmerking achter laat op hun website. Maar nee, zelfs op je eigen verjaardag vertikken ze
dat. Tot slot misschien nog wel een van mijn grootste ergernissen: de afterpay mail op het eind van de maand, met de rekening van 100 euro aan
kleding die je daadwerkelijk toch moet betalen.
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STOM!
EMMA L.
Vergeten mondkapjes te wassen

Buren die om 8 uur ‘s ochtends
beginnen met boren

Thuiskomen na een lange dag en
nog moeten koken

Als je favoriete broek kapot is en
je nog maar 1 broek hebt om te
dragen

Geen snacks in huis hebben
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STOM!
CELESTE

Wanneer je oplader te kort is en je dus
alleen maar op 1 zij kan liggen in je bed

Corona :/

Mansplaining
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REKO RECOMMENDS!
Deze keer in Reko recommands: Netflix originals! Ze hebben niet altijd de kwaliteit van Hollywood Blockbusters, maar sommige zijn het
echt waard om te kijken. En je weet zeker dat ze altijd op Netflix te
vinden zijn. We geven je de beste titels om thuis te kijken.

Enola Holmes
De naam Holmes ken je al van verschillende films,
series en boeken. Sherlock en Mycroft zijn de oudere broers van Enola. Zoveel ouder zelfs dat ze uit
het huis gingen toen zij nog klein was en haar niet
meer herkennen als ze terug komen. Enola is opgegroeid met haar moeder, die haar van alles heeft
geleerd. Ze is even slim als de rest van de familie
en heeft ook het detective talent geërfd. Dit talent gebruikt ze om haar moeder terug te vinden
die ineens is verdwenen. Tijdens haar speurtocht komt ze goede en
minder goede mensen tegen. Hoe gaat ze dit mysterie oplossen? Kijk
het in Enola Holmes.

Extraction
De straten van Dhaka, Bangladesh zijn onveilig gemaakt door de drugsbazen in de stad. Een van de
drugsbazen heeft de zoon van zijn rivaal ontvoerd
om hem te gebruiken als dreigmiddel. Ovi is die
veertien jarige zoon en wordt nu vastgehouden.
Een Amerikaans speciaal team heeft hiervan gehoord en wilt hem komen redden. Hiervoor vragen
ze Tyler Rake, een ervaren huursoldaat met veel
talenten. Hij red Ovi uit het huis van de drugsbazen. Hierna worden ze beide achterna gezeten en ontkomen ze steeds
op het nippertje. Deze film heeft veel actie en geweld.
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REKO RECOMMENDS!
Shadow and bone
Dit is geen film, maar wel een hele goede serie.
Hij stond in de top 10 populairste films/series op
Netflix en is gebaseerd op de boeken van Leigh
Bardugo. Je ziet hoe Alina, een weeskind uit
Keramtzin, haar kracht ontdekt. Ze is een Grisha
(iemand met magische kracht) die zonlicht op kan
roepen. Deze gave is totaal onbekend voor haar.
Ook haar beste vriend Mal wist van niets, maar
werd er wel door gered. Hierna wordt ze met spoed naar een veilige plek voor Grisha gebracht. Ze leert hier om haar
gave te gebruiken.

The devil all the time
Deze film speelt zich af op het platteland van Zuid
-Ohio en West Virginia. Willard is een soldaat met
PTSD. Charlotte, zijn vrouw streft op een dag van
een ernstige ziekte. Hij probeert haar te redden
door offers te maken. Arvin is de zoon van Willard
en Charlotte, en moet opgroeien tussen de alle
gekte waarmee hij te maken krijgt zoals: seriemoordenaars en een prediker met spin obsessie die
altijd zijn gitaar spelende vriend met zich
meeneemt. Het tijdperk is van tussen 1945 en 1960. Deze film is een
beetje gek, maar zeker de moeite waard om te kijken.
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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 (22 Juni 2021) ziet er als volgt uit:

Lid

Score

Gertjan Sonnemans

135

Maria Groenenberg

129

Anne Leseman

110

Loes Vermeer

105

Esther Mertens

101

Coen van de Weem

96

Marly Oeloff

86

Abby de Rijk

84

Tuur Egbers

83

Lieke Veltmaat

77
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Oplossing vorige Hebblack story
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Agenda
22 Juni

Ellen van den Brink (24)

26 Juni

Familie en vrienden toernooi
13:30 bij HKC

27 Juni

Inge van Dalen (25)
Deadline ‘kamperen in eigen stad met zoveel
mogelijk leden!’

6 Juli

Abby de Rijk (23)

29 Juli

Rochèll Mebuis (22)

30 Juli

Rosalie Koppejan (24)
Koppelschiet toernooi
19:30 bij HKC

1 Augustus

NSK Beachkorfbal toernooi
Sportcentrum Valkenhuizen — Arnhem

4 Augustus

Mirjam van Zanten (26)

8 Augustus

Lieke Veltmaat (22)

12 Augustus

Loes Bijman (20)

15 Augustus

Coen van Weem (25)

31 Augustus

Luc Sangers (22)
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