
Studiereis Dortmund
Eind januari betraden 27 fanatieke 
U.T.V.’ers het Duitse Dortmund. 
Eerstejaars tot zevendejaars, het 
maakte niet uit, het was een heerlijk, 
gezellig en leerzaam weekend. Na het 
ontdekken van de Duitse kroegen 
zijn we  zaterdagochtend begonnen 
met een educatieve wandeling door 
de stad. Wat een begeleide wandeling 
van één uurtje zou zijn, liep uit tot een 
drie uur durende wandeling, omdat 
iedereen het zo interessant vond door 
de enthousiaste gids. Vervolgens 
zijn we gaan lunchen met een echte 
Duitse curryworst, waarna een vrije 
middag begon. Na een feestelijke 
tweede avond gingen we de zondag 
naar het LWL industriemuseum. 
Na het bezoeken van de mijn 
Zollern, vervolgde onze reis naar 
de Scheepslift Henrichenburg. Beide 
even indrukwekkend, waar de U.T.V.’ 
ers hun ogen konden uitkijken door 
de indrukwekkende architectuur, 
bouwwerken en vakkundigheid. 

Al met al was het een geslaagd 
weekend, welke volgend jaar 
zeker terug gaat komen! - Lynn 
Dijckmeester

Vooruitzicht BetonKanoRace

Als ik naar anderen moet luisteren 
is dit een van de leukste activiteiten 
van het jaar. Ik kijk er daarom ook 
erg naar uit. Het lijkt me super leuk 
om met z’n allen iets te maken om 
er vervolgens een wedstrijd mee 
te winnen. Dit jaar ben ik in het 
bijzonder heel benieuwd hoe de 
3D-geprinte kano gaat worden, ook 
al werk ik hier zelf niet aan mee. Ik 
heb super veel zin in dit knettergekke 
weekend! - Sietske Schalkwijk

Februarifeest
Het jaarlijkse Februarifeest was dit 
keer weer een groot succes! Met 
dit jaar als thema “foute valentijn”  
waren de grootste U.T.V. liefdes niet 
weg te denken... dan hebben we het 
uiteraard over de gezelligheid en de 
alcoholische versnaperingen.  De DJ-
Cie zorgde voor spetterende muziek 
en de goud gevulde gieters vielen 
goed in de smaak. De Feest-Cie heeft 
nu al zin in volgend jaar! - Ward 
Edelenbosch

Bestuur aan het woord
Na een half jaar is er veel gebeurd 
binnen het bestuur. Zo heeft Lynn 
Dijckmeester ons een maand geleden 
verlaten en is ze verder gegaan met 
haar studie. De andere zes personen 
hebben nu een stuk meer ruimte in 
de bestuurskamer. 

Ook het het U.T.V. Lustrumnummer 
is geweldig maar doet stiekem een 
beetje zeer. De waarheid is harder 
dan verwacht, want een leugen is 
het zeker niet: ‘geen enkele verliezer 
wordt zo dik als een bestuurder’. 

Zoals afgelopen jaar gaan we dan 
ook absoluut door. Wij hebben er 
zin om ons, samen met vele actieve 
leden, ook het komende halfjaar 
ook vol in te zetten voor de mooiste 
vereniging van Nederland!

Van Oord

‘During my traineeship at Van 
Oord I spent twelve months 
learning the ropes in dif ferent 
departments and I got to know 
a lot of fellow employees. I 
worked as a Superintendent 
in Costa Rica and Bahamas. 
From day one I had to 
shoulder a lot of responsibility. 
I was responsible for the 
dredging works of a trailing 
suction hopper dredger.  My 
job was to prepare daily and 
weekly reports, to prepare and 
install the f loating pipeline 
installation, communicate 
with the captain and crew, 
arrange the logistics, and 
help optimise the production 
process.’ – Philip van Loon, 
Former Technical Trainee
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Nieuw bestuur gezocht!
Na een half jaar besturen en al vele 
mooie activitetien opgezet te hebben 
is het alweer tijd om in de toekomst te 
kijken. De zoektocht naar een nieuw 
bestuur is daarom ook begonnen. 
Heb je interesse om volgend jaar 
hét bestuur van de U.T.V. te zijn, of 
missschien over een aantal jaar?

Kom dan op zaterdag 28 april naar 
de infoavond! Om je hiervoor aan te 
melden kan je onze voorzitter een 
berichtje sturen of loop even langs 
bij de bestuurskamer.

Aankomende activiteiten
Batavierenrace

20 t/m 22 april
Enschede

Zeilweekend
10 t/m 1 3 mei
Sneek

Betonkanorace
25 t/m 27 mei
Eindhoven

Gala
16 mei
Locatie onbekend

Wintersport
Wie wintersport zegt, zegt zebra. Zoiets kun je alleen begrijpen als je mee 
geweest bent. Twee weken geleden zijn we met een grote groep U.T.V..’ers 
richting Goldeck (Oostenrijk) vertrokken om daar de boel op stelten te zettten.

De gehele week hebben we de beste skiers en snowboarders van de vereniging 
de pistes van dit relatief kleine gebied onveilig gemaakt. In de beste outfits 
vlogen we van de pistes in Goldeck. Een Zebra, een pikachu, een wasbeer of 
een driedelig bestuurspak waren hierin geen uitzondering. 

Ook voor de wat minder sportieve leden en de fervent wandelaars was het 
een onvergetelijke week. Met het nemen van maar één blauwe piste kwam 
je aan bij onze favoriete Oostenrijker, Günther. Die met zijn kleine hutje ons 
de gehele week voorzien heeft van onze goudgele rakkers. - Oscar den Uijl
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