
Batavierenrace
Toen ik hoorde over de Batavierenrace 
was ik even verward, een rennende 
U.T.V’er? Tot mijn verbazing was de 
inzet bij iedereen die meedeed zeer 
hoog. Zelfs Wouter zag je (in zijn 
gedachten) renner na renner inhalen 
om vervolgens na de finish ter aarde 
te storten. Door deze inzet zijn we ook 
nog hoger geëindigd dan Uranymus! 
Na het rennen kwam het grootste 
studentenfeest van de Benelux en dat 
was te merken. Ondanks de spierpijn 
doe ik volgend jaar zeker weer mee! 
- Machteld Menkveld

Bestuur aan het woord
Het bestuur en een hussie leden 
zijn weer bijgekomen van de 
Batavierenrace. Een evenement 
waar ieder persoon er achter komt 
hoe vervelend het is om te sporten. 
Gelukkig is het maar eenmaal in het 
jaar. Als schrale troost heeft de Sport-
cie geprobeerd dit te compenseren 
met pizza’s. Dit was in tegenstelling 
tot het hardlopen een waar genot.

Er is leven na de dood, er is leven na 
ons bestuur. Ook wij kunnen niet 
eeuwig blijven zitten. Op 29 april 
jongstleden hebben wij een interesse 
barbecue georganiseerd. Hier hebben 
wij mensen laten zien hoe het is om 
bestuur te zijn. Het was een grote 
en enthousiaste groep. Wij hebben 
er dan ook het volste vertrouwen 
in dat er volgend jaar een nieuw en  
goed bestuur zal plaatsnemen in de 
bestuurskamer om de vereniging te 
leiden in voor- en tegenspoed.

Als laatste nog een status-update 
over de goudvissen der U.T.V.: ze 
leven nog!

Sterker nog, ze zijn groter, dikker 
en molliger dan ooit tevoren. In hun 
nieuwe aquarium vol nattigheid 
kunnen deze prachtige dieren hun 
geluk niet op. Ze hebben het erg 
gezellig met z’n drieën, maar helaas 
voelt Henk de goudvis zich soms het 
derde wiel in de hiërarchie die het 
aquarium rijk is. Om deze reden 
mogen wij binnenkort een nieuwe 
goudvis verwelkomen in het mooiste 
(en tevens enige) aquarium van de 
HU. Hoe we aan deze vis komen en 
hoe deze gaat heten vertellen we 
voorlopig nog niet. Heb je een leuke 
naam voor deze nieuwe vis? Mail 
deze naar bestuur@utvweb.nl 

Update BetonKanoRace
Ondertussen wordt er ook hard 
gewerkt aan de betonnen kano’s, 
al verloopt dit niet altijd even 
vlekkenloos. Desalniettemin werken 
de twee teams van de U.T.V. hard 
om er weer een gigantisch succes 
van de maken. Team Utrecht werkt 
ouderwets met de hand en de eerste 
kano van de vloot is bijna voltooid. 

Het team dat gestationeerd is in 
Amersfoort pakt het iets anders aan 
dit jaar. Door het gebruik van een 
oude lasrobot, een betonmolen en 
een zeer gedreven team wordt deze 
kano 3D-geprint. Dit ambitieuze 
project verloopt zowaar voorspoedig; 
op de onderstaande foto is te zien dat 
er al succesvol een 70% model van de 
kano is geprint. Het enige wat nu nog 
rest is de volledige versie te printen 
en te testen op waterdichtheid.

D e  u it e i nd e l i j k e  r a c e  z a l 
plaatsvinden in het weekend van 
25 mei in Eindhoven. Met een totale 
teamgrootte van 30 man is de U.T.V. 
sterk vertegenwoordigd dit jaar en 
hopen wij met een mooie prijs het 
weekend te verlaten - Oscar den Uijl

Utrechts Technisch Nieuwsblad
Tweede editie



A night among the stars
Op 16 mei zal hét gala van 2018  
plaatsvinden. De feest-cie is hier erg 
druk mee bezig geweest de laatste 
tijd. Er zullen veel verrassingen 
plaatsvinden die pas bekend gemaakt 
zullen worden in ODD vooraf aan 
het gala. Dit jaar is er ook een 
romantische prijs voor 2 te winnen, 
door een filmpje in te sturen waarin 
te zien is hoe jij, op demeest originele  
manier, je gala date vraagt. Wij hopen 
jullie in grote getalen te zien en de 
inschrijvingen staan nog open. Tot 
dan !  Kusjes van de feest-cie.

Aankomende activiteiten

Zeilweekend
10 t/m 1 3 mei
Sneek

Betonkanorace
25 t/m 27 mei
Eindhoven
 Kroegcollege
15 mei, 18:00
Het Proef lokaal

Gala
16 mei
Locatie onbekend

Foto van de editie
Vanaf heden is er een nieuwe categorie in het nieuwsblad te vinden, namelijk 
de foto van de editie! In deze nieuwe categorie zetten wij één U.T.V.́ er in het 
zonnetje voor zijn of haar prachtige kiekje. 

Iedereen kan fotó s inzenden naar media-cie@hotmail.com en kans maken om 
uitgeroepen te worden tot foto/fotograaf  van de maand. Zowel de fotograaf 
als de gefotografeerde ontvangen hiervoor van de media-cie een kleine prijs.

Om de categorie af te trappen heeft de media-cie de eerste foto zelf uitgekozen; 
de gelukkige winnaar van deze editie is Casper Bergenhenegouwen! Op de 
bovenstaande foto is onze bekende knuffelduitser in Dortmund te zien op 
een gigantische wip-wap. Zoals te zien is aan zijn brede glimlach kan hij zijn 
geluk niet op! 

Casper, gefeliciteerd!
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