
Gala der U.T.V.
Het gala was zoals gewoonlijk weer 
een daverend succes. Waar de U.T.V. 
de afgelopen jaren elke keer trouw in 
ons eigen stadje zijn gebleven was het 
dit jaar tijd voor iets anders. Met twee 
tourbussen vertrokken we richting 
beachclub klein Scheveningen. Hier 
werden we ontvangen door onze 
oude geliefde barvrouw Antionette. 
De avond was een daverend succes, 
de drank vloeide rijkelijk en de ene na 
het andere hitje werd door de DJ-cie 
ten gehore gebracht.

Bestuur aan het woord

Op de Hogeschool kan men weer 
rustig ademhalen. De bezetting 
van het Betonlab is voorbij. De twee 
kano’s zijn vertrokken en het lab ziet 
er weer semi-fatsoenlijk uit. Laten 
we maar niet doorvertellen dat die 
paar druppels coating op de grond 
van ons waren…

Na een aantal maanden van 
experimenteren, hard werken en 
uiteindelijk de BetonKanoRace is het 
aantal kano’s van drie tot één kano 
gereduceerd.

Dit is uiteraard wel de mooiste kano, 
namelijk de 3D-geprinte kano.

Na een weekendje extensief borrelen 
op het strand in Eersel en zo nu 
een dan een wedstrijd varen is dit 
prachtige exemplaar is dan ook mee 
teruggenomen naar de Hogeschool. 
De tentoonstelling laat momenteel 
nog te wensen over, maar hier wordt 
hard aan gewerkt.

Het jaar loopt ten einde. Dit geldt 
ook voor het bestuur. Een nieuwe, 
enthousiaste groep staat klaar 
om onze taken over te nemen. Dit 
betekend dat wij moeten afronden 
en overdragen. 

Daarnaast zijn we druk bezig met 
teksten schrijven voor de almanak! 
Heb jij nog een leuke anekdote van 
jouw tijd bij de U.T.V.? Stuur deze 
door naar bestuur@utvweb.nl! ls 
dit een verhaal wat enigszins door 
de beugel kan, dan komt dit zeker 
in de almanak. 

BetonKanoRace
Bloed, zweet en tranen. We zijn tot 
het uiterste gedreven om dit jaar met 
een 3D geprinte kano het water op te 
gaan bij de Beton Kano Race 2018. 
Maar wat was het de moeite waard. 
Het was een stralende dag op het E3 
strand in Eersel en de spanning die 
was opgebouwd na maanden werk 
was overweldigend. 

We hadden maar één kans. Met 
12 man werd de kano op een 
palletconstructie het water in getild. 
Maar liefst 450 kilo aan kano en nog 
eens honderd kilo aan platform. Het 
kantelen verloopt perfect en met 
emmers tegelijk wordt het water 
geschept. HIJ DRIJFT, HIJ DRIJFT! 
Euforie alom. Twee man springen 
er in voor de eerste race die direct 
begint. Bij terugkomst worden de 
invarende als helden ontvangen. 
Het is gelukt. Niemand neemt ons 
dit ooit af. Wat een project. Wat een 
succes. - Volker Ruitinga, Vertico XL 
3D printing.

Eindfeest
Na een jaar van hard studeren, 
zwetende teentjes en brakke 
ochtendcolleges helpt de U.T.V. 
jouw de vakantie in te luiden met 
het schittermagische eindfeest. 
Samen met  acht studieverenigingen 
die samenwerken samen om een 
spetterende line-up, grootse 
aankleding en een geweldige sfeer 
neer te zetten. Dit jaar is het thema 
van het eindfeest ‘Dirty Disney’, dus 
trek je foute Minnie Mouse outfit uit 
de kast of wees die net iets te stoute 
Pinokkio die maar al te graag een 
leugentje verteld.

Voor vragen over de kaartverkoop 
kun je terecht bij Marciano Mascini.
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21e Lustrum der U.T.V.
Al maanden is de lustrumpagina 
op facebook aan het optellen van 
1913 tot 2018. Na vijf jaar wachten 
is het 21ste lustrum om de hoek, de 
countdown staat onder de 10 dagen 
(te volgen op www.utvweb.nl). 19 juni 
is het zo ver: de aftrap. Hier zullen we 
terugblikken op 105 jaar U.T.V. leven 
en toosten op de komende jaren. 

Aankomende activiteiten

Lustrumaftrap
19 juni, 18:00
Ouwe dikke dries

Laatste ledenborrel
3 juli, 20:00
Ouwe dikke dries
  Eindfeest
6 juli, 22:00
Club Poema

Foto van de editie
Onder het oog van de nauwlettende kaptein Versteeg wagen deze heren een 
duik in de ondiepe wateren van Sneek. Ondanks dat beide heren al aanzienlijk 
doorweekt zijn, is er voor Daniël nog steeds noodzaak om Theo nog natter te 
maken. Dit gebeurt natuurlijk het gemakkelijkste met een supersoaker van 
de Action.

De reactie van Theo is simpel en doeltreffend: hij heft zijn rechterhand voor zijn 
ledematen om bliksemsnel de straal te weren. Dit had uiteraard niet gekund 
zonder zijn vlotte montuurtje. Met deze pose demonstreert hij tegelijkertijd regel 
nummer 1 op het water: Gij zult ten alle tijden (onder welke omstandigheden 
dan ook) uw alcohol beschermen.

Daniël en Theo, gefeliciteerd!
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