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Sinterklaas ledenborrel
In Het Proeflokaal stond een tijdje 
de roddelbox waar je jouw originele 
roddels over iemand in
kon doen voor de Sinterklaas le-
denborrel. Op 3 december was het 
dan eindelijk zo ver om
deze roddels te openbaren. Dit ging 
traditiegetrouw in het  
Sinterklaas thema. De Fun-cie had 
een aantal roddels  
geselecteerd voor Sinterklaas om 
voor te lezen aan iedereen die er 
dinsdag was. Bij elke  
roddel moesten de mensen over 
wie de roddel ging naar voren 
komen en op de schoot van Sinter-
klaas zitten. Ook moest Sinterklaas 
bij elke roddel een kleine borrel 
drinken, en er  
waren veel roddels. Nu kun je het 
al raden: Sinterklaas had een leuke 
avond, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Het was een leuke avond 
vol gezelligheid, bier en sappige 
roddels over alle actieve leden van 
de U.T.V. 

Door: Melanie van t Riet

U.T.V. kerstdiner
Het jaarlijkse U.T.V. kerstdiner heeft weer plaats gevonden op 17  
December. Om half 6 werd iedereen bij de Ouwe Dikke Dries verwacht. 
Vanuit hier heeft de Feest-cie de locatie bekent gemaakt.
Namelijk Stadskasteel Oudaen. Aangekomen bij de Oudaen stond er een 
welkomstdrankje klaar en was er nog wat tijd om foto’s te maken. Met een 
speech van de voorzitter Mark Brouwer werd het drie gangen menu geo-
pend. Er werd volop genoten van onbeperkte fris en wijn. Omdat niemand 
een eigen stoel had werd er volop gewisseld van plek. Na het dessert 
werd er nog lekker uit gebuikt waarna het feest door werd gezet in Otje tot 
in de vroege uurtjes.
Feest-cie bedankt voor dit zeer geslaagde kersdiner. 

Door: Huub Kreijns

Foute kersttruienborrel

Net als vorig jaar hebben we afgelopen kerst een Foute Kersttruienborrel 
in het Proeflokaal gehouden. Dit keer met warme chocolademelk en kerst-
kransjes. Op de achtergrond stond een leuke kerstfilm aan. Natuurlijk had 
iedereen een foute kersttrui aan! De foutste kersttrui had Pepijn aan en 
Katja kwam in de meest creatieve trui. Hiermee had Pepijn een supermooi 
kerstboompje gewonnen en  
Katja kreeg kerstverlichting. Wij zijn lekker in de  
kerststemming gekomen door deze borrel.

Door: Koen Spruijt

Wil jij ook jouw activiteit  promoten in de nieuwsbrief? Mail dan nu naar: redakcie.utv@gmail.com of bezoek een van onze leden.



Oud en Nieuw aan de Laan van Chartroise

Het was 10 voor 12, ik stond in mijn woonkamer, zenuwachtig op mijn laptop te kijken hoe laat het was. 
Vanaf ‘s middags waren wij al bezig. Eerst 76 appelbeignets en evenveel oliebollen, op de Royaards van Hamkade 
bij Wouter thuis, gebakken. Godsamme wat stonk het naar frituur. 
Ik keek naar de statafel die we midden in mijn woonkamer hadden gezet, daar waren zo een tiental mensen druk 
bezig met mexen en lamme praat. De schaal met oliebollen was al eventjes verplaatst naar de keuken, niemand 
kon ze meer aanzien.
Een paar dagen terug hadden wij de inkopen gedaan voor het feest, we hadden een shitlading aan meuk gehaald 
en 36 kratten bier ingekocht. Meer dan genoeg, dacht ik bij mijzelf.
Mex! Drinken! Hoorde ik. Iemand was weer de lul. Altijd fijn om te horen dat iemand anders dan ik moest drinken. 

Ik keek naar binnen bij het toilet, waar aan het begin van de avond de lekbak los was geraakt. Een smurrie van 
water, alcohol en modder lag op de vloer. Gelukkig had er nog niemand gekotst, dacht ik bij mijzelf. Helaas zou 
dat in de loop van de avond veranderen. 
Ik liep door naar de keuken. Daar hadden aan het begin van de avond 5 flessen apfelkorn gestaan, met 12 net ge-
ordende gevulde mini redcups. Nu waren er 3 leeg en een nog voor de helft vol. Van de redcups die er stonden lag 
het grootste gedeelte en meer nu in de wasbak. De ravage in de keuken nam ik me maar even voor lief.

Over het balkon liep ik naar de buren, op die manier stond het huis in verbinding met mijn huis. Samen hadden 
wij dit geweldige feest gegeven. Het was het idee om hun huis feestcafe de kubel te noemen. Omdat je daar maar 
alles naar binnen moest gieten. Ik bleef het een geweldige naam vinden.

Ik liep naar binnen en daar zag ik de twee gedrochten, Arjen, die à-ritmisch met zijn benen op de vloer aan het 
stampen was, en Wouter, die met ieder gemak zijn tiende of al twintigste, appelbeignet naar binnen aan het vou-
wen was.

In het hoek van mijn oog zag ik het groene logo van de dumpert top zoveel aan staan. Hier hadden ze al de hele 
avond naar staan kijken. Het was wel fijn dat Lynke en Marijn op nummer 77 waren geëindigd.

Wouter! Arjen! Het is bijna zo ver! We moeten even iedereen naar buiten trappen. Ja ga dat doen dan, zei Wouter 
op een manier dat alleen Wouter dat kon zeggen. 

Terwijl ik terug liep over het balkon naar mijn eigen huis begon ik met schreeuwen, Iedereen naar buiten! Hup 
lopen! Iedereen naar buiten! Ik probeerde me tussen alle mensen die hun jas aan het pakken waren richting de dj 
booth te verplaatsen. Iedereen naar buiten!



Eenmaal bij de de booth aangekomen zette ik het raam naast de installatie wagenwijd open. De twee speakers 
draaide ik richting de opening, we moesten natuurlijk wel, voor hoe ver iedereen het kon horen, een achtergrond 
muziekje hebben. Het volume draaide ik op trommelvlies scheurend niveau. Ik trok mijn jas aan en keek even 
rond in de lege woonkamer, nu al een ravage van lege bierflesjes en red cups. Ik dacht bij mezelf, dit gaat een 
goed feestje worden. Ik liep de trap af en iedereen had zich verzameld tussen de auto’s op de straat van mijn huis. 
Een aantal mensen waren champagne uit aan het delen. Ik stond rustig te wachten tot ik mijn glaasje zou krijgen 
en zag dat vanuit meerdere huizen in de straat meer mensen kwamen. 

Casper had zijn innerlijke roeping gevonden. Hij kwam naar me toe en zei, gaan we nu alvast een pot afsteken, 
met een groot openstaande puppy ogen. Maar natuurlijk gaan we dat doen Casper, reageerde ik op blije toon. 
We zette een pot op straat en staken hem af. Biem!, Boem!, Bam!, daar ging 25 euro.

Ik keek op mijn mobiel hoe laat het was, nog een paar seconden. Tien! Negen! Acht! Nu nog reden er autos langs 
die ergens naar toe moesten gaan, hebben zij het simpelweg verkeerd gepland, dat ze nu nog in de auto zitten? 
Zeven! Zes! Vijf! Ik keek om mij heen en zag een vreugde van mensen met glazen champagne en flessen bier. Ik 
kon het niet helpen en er kwam een lach op mijn gezicht. Vier! Drie! Twee! Een! Het was zo ver, het laatste mo-
ment. Een klein besef dat het laatste woord wat je bij de jaarwisseling zegt ‘Een’ is. En het eerste woord, “ Geluk-
kig nieuwjaar”!!

Door: Colin Drinkwaard

5 Februari, 22:00-03:00
Locatie: Walden

Prijs: €3,00 leden, €5,00 niet leden en 

€5,00 deurverkoop 

Er is geen betere val dan carnaval 

Carnaval staat voor de deur, dus het is tijd om dit alvast te vieren bij de U.T.V.! Dit doen we natuurlijk met onze gek-ste outfit en de welbekende gieters. Vanaf 22:00 brandt ’t feest los bij Walden en zullen we tot laat in de nacht dansjes doen op carnavalhitjes. Trek je leukste en/of gekste carna-valsoutfit maar uit de kast en maak daarmee kans op een van de vijf gratis gieters!

Scan de QR-code en schrijf je gelijk in!



De U.T.V. HoroscoopDe U.T.V. Horoscoop
Ram (21 maart – 19 april)

Liever te dik in de kist dan een feestje gemist. 
Liefde: Het Proeflokaal zal gevuld zijn met jouw geliefde.  

Studie: Probeer vrienden te worden met je docenten. 
Geld: Als je veel bar staat zal je geld besparen.

Stier (20 april – 20 mei)
Je kan niet altijd mex gooien. 

Liefde: Jouw ware liefde zal jou vinden. 
Studie: Jullie hebben allemaal onvoldoende, behalve jij. 

Geld: Koop een kraslot, dit wordt jouw maand. 
Tweeling (21 mei – 20 juni)
Staat de frituur nog aan?

Liefde: Stop met scharrelen en maak je keuze! Ga ervoor! 
Studie: Je volgende projectgroepje zal heel blij met jou zijn. 

Geld: Welvaart is je tweede naam. 

Leeuw (24 juli – 22 aug)
Haal jij het volgende kannetje?

Liefde: Dit jaar zal je een relatie hebben met een Ram. 
Studie: De herkansingen heb je nodig. Maar als je de tijd 
goed benut, kan je je studiepunten naar je hand zetten.
Geld: Die spaarrekening gaat het dit jaar niet overleven. 

Kreeft (21 juni – 22 juli)
Integreren kun je leren

Liefde: Ben je een relatie aan het opbouwen? Doe dit dan 
kalm aan. 

Studie: Neem de tijd. Studiepunten lopen niet weg.
Geld: Leen je al maximaal?

Weegschaal (23 sept – 22 okt)
Bad gaan is ook gaan

Liefde: Doe geen vieze dingen in een après-skibar. 
Studie: Kan jij dit even cheffen?

Geld: Geen happy hour is geen slecht idee voor je centjes. 

Boogschutter (22 nov – 21 dec)
Zien we jou zo in Ten Beste?

Liefde: We nemen het mee naar de volgende AKV. 
Studie: 4 uur is tijd voor bier

Geld: Jouw ervaring als penningmeester zal jou verder 
helpen dit jaar

Waterman (20 jan – 19 feb)
Heb je al gehoord van de 7?

Liefde: Liefde is dichter bij dan je denkt. 
Studie: Het is tijd voor een tussenjaar.

Geld: Leen vaak een koffiepas 

Steenbok (22 dec – 19 jan)
Is de bar al open? 

Liefde: De ware liefde van de steenbok ligt naast de 
plintenladders. 

Studie: Moet je daar iets voor kunnen?
Geld: Er is altijd genoeg op je rekening voor een thee-

potje. 

Schorpioen (23 okt – 21 nov)
Brak zijn is een keuze

Liefde: Je vindt je ware liefde in de Vrienden. 
Studie: Woensdags heb je te weinig concentratie voor 

school. 
Geld: Veel dobbelen is veel besparen. Kom dus naar 

shotjesavonden. 

Maagd (23 aug – 23 sept)
Heeft iemand nog een slaapplek? 

Liefde: De maagd is geen maagd in dit jaar.
Studie: Een tentamen kan je herkansen en een feestje 

niet. We zien jou graag bij het Gieterfeest!
Geld: Als je goed luistert, dan hoor je dit jaar je porte-

monnee zachtjes huilen.

Vissen (20 feb – 20 mrt)
Hoe vind je dat het zelf gaat?

Liefde: Elke vorm van liefde is goed. Van scharrels tot 
kwarrels. Die vissen snappen hoe het werkt. 

Studie: Hou je vooral bezig met de liefde dit jaar. 
Geld: Af en toe een kan jupiler ipv Hertog is ook goed.



Wintersport

Vrijdag 17 januari vertrokken met zijn allen in de bus richting Oostenrijk. 
De volgende ochtend kwamen we aan in het mooie Zell am Ziller. Na een 
ontbijtje in het hotel gingen we lekker vroeg de piste op. Droog broodje in 
je tas, een stapel stickers in je zak en je was klaar om te gaan. Het was de 
hele week prachtig weer en de pistes lagen er lekker bij. Wilde je even bij 
komen van het snowboarden of skiën, dan was er genoeg keus. In Zell had 
je de Schnitzelhütte, hier hebben we heerlijke uren doorgebracht op de 
ligstoeltjes en genoten van (XXL) Schnitzels. In Gerlos kon je naar het wel-
bekende Seppi’s, de tent met de beste muziek. In Königsleiten had je kip-
pies, waar ze eigenlijk wel het lekkerste eten hadden: gegrilde halve kip. 
En dan als het bijna tijd was voor happy hour met zijn allen naar beneden, 
naar de bubies. Als je alle après-ski liedjes nog niet uit je hoofd kende, dan 
nu zeker wel. En niet te vergeten de bijbehorende dansjes die er het best 
uit zien boven op een bankje of tafel.  
Wintersport 2020 was weer een groot succes en ik kan niet wachten tot 
volgend jaar.

Door: Isabel Buitendijk

Excursie Dura Vermeer

9 januari is er een wonder waarge-
maakt, het projectbezoek naar Dura 
Vermeer zat overvol! Van de 20 
plekken waren er 30 aanmeldingen! 
Hoewel dit natuurlijk erg wordt ge-
waardeerd, was het toch wel even 
slikken. Hoe komen we ooit aan 30 
paar bouwschoenen? Rogier  
Laterveer was een reddende engel, 
we mochten maar liefst 16 paar 
lenen uit het waterlab. Met wat hulp 
van U.T.V.ers hadden  
we er genoeg.  
Het projectbezoek zelf was ook 
zeer uniek, de Kwangodreef wordt 
namelijk in bewoonde staat ge-
renoveerd naar een Nul-op-de-me-
ter flat. Hierdoor lopen ze tijdens de 
bouw tegen  
bijzondere sociale uitdagingen aan.
Al met al een top dag!

Door: Machteld Menkveld

Studiereis

De buitenlandse reis is een gewilde 
activiteit van de U.T.V. De organi-
sa-cie, of oranisa-cie zoals het dit 
jaar heet, heeft in het verleden al 
de buitenlandse reis georganiseerd 
naar Antwerpen, Dortmund en Kra-
kau. Dit jaar gaan we naar Berlijn. 
Een wereldstad met veel historie. 
De stad gaat momenteel een trans-
formatie door en het is een stad 
met rijke historie en een ultramo-
derne architectuur.
Tijdens de reis gaan wij dit zoveel 
mogelijk naar voren brengen door 
de activiteiten die we gepland heb-
ben. Zo gaan we een tour maken die 
gericht is op de stedelijke ontwik-
keling van de stad. Ook gaan we 
natuurlijk doen waar U.T.V.’ers het 
beste in zijn. Het uitgaansleven van 
Berlijn onveilig maken en genoeg 
Duits bier drinken met een curry-
worst.
Wij, Jeroen Boog, Lisa de  
Winter, Koen Spruijt, Mitchell Stoop, 
Robert Schinkel, Daniel Huisman en 
Machteld Menkveld zien jou graag 
Berlijn. Tot dan! Groetjes de organi-
sa-cie.

Door: de organisa-cie.

De BetonKanoRace

Na zeven magere jaren is het eindelijk weer zo ver, de BetonKanoRace 
komt weer naar Utrecht! Komend jaar organiseert de U.T.V. dit prachtige 
evenement. Teams uit verschillende Europese landen zullen naar onze 
prachtige stad komen om met hun betonnen kano’s te strijden tegen de 
schuimbetonnen kano’s van de U.T.V. Hou voorlopig het weekend van 29 
t/m 31 mei 2020 vrij als je dit evenement niet wil missen. Begin ook vooral 
alvast met het oefenen van het officieuze BKR liedje: 

Drinken, zinken tot je schor bent.
Roeien, varen tot je alle kano’s kent.
Drinken, zuipen, met je kano naar benee.
Dat is de U.T.V.
BKR!!

We zien jullie graag op de BKR, kusjes van de Veiligeitjes  (aka BKR-cie)

Door: Oscar den Uijl, BKR-cie



Activiteiten planning

Ledenborrel
4 februari

Vanaf 20:00 uur
@Ouwe Dikke Dries

Gieterfeest
5 februari

22:00 – 4:00 uur
@Walden

Bestuursinfo-avond
4 maart

Vanaf 18:00 uur
@Huize FluFlo

Studiereis
5 t/m 9 maart

@Berlijn

Tussenfeest
11 maart

22:00 – 4:00 uur
@BASIS

Foto van de maand

GEFELICITEERD JONATHAN! Je hebt de foto van de maand te  
pakken!

Jonathan mag van zijn moeder niet meer buikschuiven, maar hij heeft 
duidelijk een nieuwe hobby gevonden. Wat het precies moet voorstellen 
dat weten we niet, maar toch vinden we dit een heerlijk plaatje. Doe wat je 
gelukkig maakt en nog een tip van de commissie: Als je meer comfort wil 
is het misschien handig de volgende keer je bh onder je bananencostume 
te dragen. 
Gaan met die banaan!

Door: Merel Koning

Stuur ook jouw leukste foto op 

en maak kans op een van de FOTO VAN DE 

MAAND glazen!
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