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Studiereis Berlijn
De studiereis van de U.T.V. is weer geweest. Een groep van ongeveer 30 man vertrokken op 5 maart rich-
ting de stad van; het uitgaansleven, veel verschillende culturen en de rijke geschiedenis, Berlijn!
Om 7 uur in de ochtend kwamen wij aan, er gingen verschillende groepen de stad in om te ontbijten en om 
de stad te verkennen. In de middag was er een fietstocht naar plekken die te maken hebben met de ruim-
telijk ontwikkeling van Berlijn. Terwijl de fietstocht bezig was begon het enorm te regen, dit mocht de pret 
niet bederven. In de avond had iedereen vrije tijd. 
In de ochtend trok iedereen langzaam Berlijn in om zijn eigen gang te gaan. In de middag was het tijd om 
een Architectuur museum te bezoeken of eigenlijk museumpje, sommigen waren na 20 minuten alweer 
weg geracet op de elektrisch stepjes. In de avond werd er met de hele groep samen gegeten in Hofbräu 
Berlin, veel vlees en liters bier. Typisch Duits! Hierna werd er weer uitgegaan, zo ging een groep naar een 
techno tent terwijl een ander groep richting de karaoke bar ging. Tot diep in de nacht werd er gefeest. 
De volgende dag hebben wij Bundestag bezocht en in de middag vertrokken wij met de trein richting het 
grootste zwembad van Europa, namelijk Tropical Islands dit zwembad bevind zich in de grootste vrijstaan-
de koepel ter wereld. In dit tropische zwemparadijs werd er nog flink genoten van de laatste uurtjes met 
cocktails voordat wij de bus instapte richting Utrecht.
In de bus om 12 uur was onze voorzitter Mark Brouwer dan echt jarig, dit is nog eventjes gevierd. Waarna 
de meeste mensen rustig begonnen te slapen. 
In deze uitputtende maar leuke dagen waarin veel, heel 
veel stikkers zijn geplakt was het een zeer geslaagt 
studiereis.
Oranisa-cie bedankt voor het organiseren van deze 
zeer leuke en leerzame studiereis!
Door: Huub Kreijns

Je wilt naar buiten maar je mag nieJe wilt naar buiten maar je mag nie

Tussenfeest
Een heel gedeelte van het jaar zit er weer op, dat betekent dat het ook weer tijd is voor het tussenfeest. 
Dit is 11 maart dan ook zeker gevierd. Iedereen zag er prachtig uit en had zich volledig gekleed naar het 
thema “thrift shop”. Heerlijke blousjes, prachtige overals en bijzondere zonnebrillen, ze waren er allemaal 
bij.
Het feest had ook zeker een U.T.V. tintje, de eerste 4 uur van het feest waren namelijk gevuld met dj’s van 
de U.T.V. eerst was het de beurt aan ons favoriete DJ duo used materials, ook wel bekend als Colin en 
Jord. Zij draaiden de zaal lekker warm op hun eigen plaatjes. Daarna was het de beurt aan de hitjes dj 
Ouasim, die draaide ieders favoriete hitjes. Toen was het tijd voor een wat oudere U.T.V.er namelijk  
Micha, hij stond weer oud en vertrouwd achter de draaitafel en iedereen genoot ervan. Als laatst was het 
de beurt voor een eerstejaars, Hein, hij maakte zijn debuut voor 
groot publiek buiten de U.T.V.
Het was een zeer geslaagd feestje, iedereen genoot van de heerlijke 
muziek, drankjes en outfits. Natuurlijk werd de gezelligheid ook nog 
meegenomen naar Ten Beste, want wat is een goed feestje zonder 
lekker hapje daarna?

Door: Hein van den Brink



Corona 55
De quaranataine tijd thuis brengt 
veel met zich mee, verveling is 
daar een groot deel van. Hoewel 
we niet met elkaar kunnen bor-
rellen kunnen we nog wel tegen 
elkaar strijden! Daar is de Corona 
55 Challenge voor! Oscar en Hein 
zijn al snel begonnen en hebben 
omdertussen 6 opdrachten vol-
tooid. Het bestuur doet het ook 
lekker, 9 opdrachten voltooid! 
Maar ja, met 7 man is dat wel wat 
makkelijker... Ook Jonathan is 
bezig, zijn Corona Spotify lijst is al 
veel geluisterd. 
Ben je nog niet begonnen? Geen 
stress, dit kan je zo inhalen. 
Natuurlijk blijft deze challenge 
niet onbeloont, de winnaar krijgt 
een mooie U.T.V. prijs!

Door: Machteld Menkveld

ProRail
Sinds de start van de bouw in 2017 zijn station en stationsomgeving 
van Driebergen-Zeist compleet vernieuwd. De beide overwegen zijn 
verwijderd, er is een nieuw busstation gebouwd, een onderdoor-
gang voor het verkeer en een inhaalvoorziening voor treinen gere-
aliseerd, het nieuwe station heeft een fietsenkelder met plaats voor 
3400 fietsen, winkels en een eilandperron gekregen. Ook is er een 
parkeergarage voor ruim 600 auto’s gebouwd. Het landgoedstation 
Driebergen-Zeist is volledig opgenomen in de groene stationsomge-
ving. Diverse voorzieningen bevinden zich onder de sporen, zoals een 
verdiept stationsplein. Vanaf het perron hebben reizigers hierdoor een 
goed zicht op de omgeving. De monumentale zichtlijnen blijven behou-
den. 
De complexe techniek van het project bevindt zich onder de grond. 
Dit was een uitdaging, omdat de bouwputten werden gegraven terwijl 
de ‘winkel open moest blijven’. Samen met aannemer BAM hebben 
ProRail en haar ingenieursbureau Arcadis een slimme fasering be-
dacht, waardoor er zo efficiënt mogelijk is gewerkt met zo min moge-
lijk overlast voor de omgeving. Werkzaamheden waarvoor het spoor 
buiten dienst moest zijn samengevoegd in een 16-daagse en 9-daagse 
treinvrije periode. In de 16-daagse treinvrije periode is in de zomer 
van 2018 een spoordek van 140 meter, dat 3300 ton woog, op zijn plek 
geschoven over een lengte van 170 meter, het langste spoordek ooit 
in Nederland. Hierdoor kon halverwege de bouw de onderdoorgang al 
in dienst gegaan, waardoor het fileprobleem op de Hoofdstraat tussen 
Zeist en Driebergen werd opgelost. Op 2 maart dit jaar is het nieuwe 
landgoedstation Driebergen-Zeist in dienst gegaan. Wilt jij ook mee-
werken aan dé spoorinfrastructuurbeheerder van Nederland? Check 
www.werkenbijprorail.nl! 

In tijden van nationale paniek,
Heeft de U.T.V.’er louter nog kritiek,
Bier, voedsel en soms ook politiek,
Dan zijn zij immer fanatiek. 

Want mensen het is maar anderhalve meter,
Gewoon een rolmaat mee, dat werkt veel beter. 
Maar corona is niet voor wie dit gedicht wordt ge-
schreven,
Dit is voor de U.T.V., zij is in ons bloed verweven.

Van ’s ochtends vroeg tot iets voor de klok van vier,
Zit elk U.T.V.’er op het IGO vol plezier.
Maar na het magische uur is het proeflokaal waar zij 
vertoeven,
Gouden liters is wat zij hier proeven.

Na een paar liter goudgele smoothie,
Is iedereen voor hen een beauty.
Codex, Educa en ja zelfs ICB,
Tegen niemand zeggen zij dan meer nee. 

Alles wordt hier gedaan, behalve wat het bestuur 
beveelt,
In het proeflokaal wordt lief en leed gedeeld.
Verhalen verzonnen, lang of kort,
En ja, soms slaan ze dan een kopje aan gort.

Van de Uithof naar alle mooie activiteiten,
met elk hun eigen absurditeiten.
Want een kano hang je toch niet aan het plafond,
Maar ja, alles wordt mooier met een flinke laag be-
ton. 

Rennen, zeilen, roeien, adletiek en een vorm op ski’s,
Maar onze favo sport doen zij in de Ouwe Dikke 
Dries. 
Maandelijks komen zij hier tezamen,
Is het nou voor of na het tentamen?

U.T.V.’ers blijven altijd rare dieren,
Maar ze houden van elkaar in hart en nieren.
Corona zal hen nooit en te nimmer scheiden,
Soms moeten ze elkaar toch even mijden. 

Maar thuiszitten als U.T.V.’er is echt niet leuk,
Ik heb al dagen last van quarantainejeuk. 

Een U.T.V. gedicht door Oscar den Uijl



Jawel je ziet het goed, deze maand zijn er twee vrijgezellige mannen voor jullie. Een wat oudere en een 
wat jongere man. Zo is er voor iedereen wat geks.

Onze eerste vrijgezellige man is één van onze favoriete lompe boeren! Hij is altijd in voor een spelletje als 
hij er maar bier bij mag drinken. Toch is hij af en toe wel een sportieveling, zo hebben wij bewijs dat onze 
deze man toch echt 1 keer per jaar een keer gaat hardlopen, om vervolgens af te koelen met een lekkere 
Schultenbräu.

Wat is je naam? Arjen Blok
Wat is je leeftijd? 23
Wat is je nationaliteit? Boer
Wat doe je in je vrijetijd? Borrelen, spelletjes spelen en mijn huisgeno-
ten plagen.
Wat is je Guilty pleasure? Britney Spears
Grootste talent? Adtletieken
Favoriete drankje?  BIER! Maar een lekker wijntje gaat er ook wel in.
Beste openingszin? Ken je de mop van het dode vogeltje al?
En nu de belangrijkste vraag… hoe ziet je perfecte date eruit? 
Een workshop salsa dansen.

Wil jij met Arjen een workshop salsa dansen en daarna een lekker 
biertje drinken? Wacht dan niet en stuur deze man gauw een brief, 
voordat hij al bezet is!

Onze jongere maar zeker niet slechte vrijgezellige man is onze Bas. Bas die kennen we pas, maar hij 
heeft ons nu al laten zien wat voor een feestbeest hij is. Ook deelt hij een talent met Arie, en dat is het 
zijn van een adtletieker (in de leer). Al heeft hij tijdens Commissieledenweekend laten zien dat hij toch 
de ouderejaars nog niet kon bijbenen, heeft hij wel meerdere nominaties ontvangen en hierdoor dus ook 
meerdere halve Leo’s naar binnen getikt op een prima tempo. Ga zo door Bas!

Wat is je nationaliteit: Nederlands
Wat doe je in je vrije tijd: Fitnessen en drankjes drinken en dansjes 
doen
Wat is je quilty pleasure: Het nummer pony draaien, gebeurt alleen na 
een aantal drankjes
Grootste talent: De ideale schoonzoon uithangen of je daddy vervangen
Favoriete drankje: Tripel karmeliet
Beste openingszin: “Wat heb jij een heerlijke vibe, dansen?”
Hoe ziet je perfecte date eruit: Romantisch diner met een leuke, mooie 
dame. De tafel versiert met kaarsjes, romantische muziek en rozen-
blaadjes.

Heb jij ook wel zin in een dansje met onze Bas op het nummer pony? 
En trakteer jij hem op een romantisch diner met kaarsjes, muziek en 
rozenblaadjes? Dan kan dit je gala date worden! Aarzel niet en stuur 
die brief!

Door: Merel Koning

Vrij gezellige mannen



Komende activiteiten:

Naar aanleiding van de 
berichten vanuit de over-

heid en het RIVM is er door 
het bestuur besloten dat 
alle activiteiten tot 1 juni 

niet door gaan. Dit houdt in 
dat de volgende activiteiten 
op onderstaande data zijn 
afgelast. Wij hopen wel dat 
deze nog verplaatst kunnen 

worden. 
Batavierenrace (1 t/m 3 mei)
Zeilweekend (21 t/m 24 mei)

BKR (28 t/m 30 mei)
Save al wel de date voor 

deze activiteiten die voor nu 
nog door gaan: 
Gala (19 juni)

BKR 2021 (28 t/m 30 mei 
2021) 

Onze commissies staan 
gelukkig nog niet stil. Zo wil 

de DJ-cie binnenkort een 
draaiavond livestreamen en 
is de Bar-cie bezig met het 

ontwerpen van een pub quiz. 
En ben jij toch al verveeld? 

Doe dan de Corona55 of 
maak alle puzzels in deze 

nieuwsbrief.

Door: Cami tak

Foto van de maand
Jawel dit zie je goed, dit zijn 3 verschillende foto’s van onze lieve Rob 
die 3 adtjes trekt, maar daar is het zeker niet bij gebleven. Iedereen 
mist natuurlijk alle activiteiten die onze fijne vereniging elk jaar orga-
niseert, maarja… helaas gaan deze even niet door. Maar niet getreurd, 
want onze Rob heeft hier iets op bedacht. Een idee wat natuurlijk… zo-
als eigenlijk alles bij deze vereniging, een beetje geëscaleerd is. Rob 
stelde voor een adtje te trekken, deze te filmen en vervolgens twee 
andere mensen te nomineren, zodat zij hetzelfde zouden doen. Wat 
begon als een klein grapje die Mark nog prima in een boomdiagram 
kon zetten, werd al gauw een boom die niet meer bij te houden was! 
Wie had nou al wel zijn adtje getrokken? En wie waren er nu weer 
genomineerd? Door zo’n 64 leden zijn er in totaal rond de 470 bakken 
getrokken (Hein heeft ze geteld)! En ik denk persoonlijk dat Rob daar 
een groot gedeelte van gedronken heeft. 
Lieve Rob voor dit geweldige idee verkrijg jij een plekje in de nieuws-
brief! En vergeet niet, blijven adten! 

Door: Merel Koning

Hoe gaat het nu verder?

Heb je de bakkenboom gemist? Geen 
zorgen! Hein van den Brink heeft er 
voor gezorgd dat je dit legendari-
sche moment voor altijd kan  
herbeleven. 



Kruiswoordpuzzel!
U.T.V groentje of expert? Hoeveel weet je eigenlijk over de vereniging en haar leden?

Wil je meer puzzels zien?

Laat het ons weten!



Woordzoeker!
De woorden staan verticaal, horizontaal en diagonaal (ook ondersteboven) door elkaar. 

Batavierenrace   Kersttruienborrel  Schittermagisch
BBE    Kroegcollege   Sinterklaas
BetonKanoRace   Ledenborrel   Tafel
Bier    Lynx    Tapcursus
Bierestafette   Mex    Tussenfeest
Eindfeest   Nieuwsbrief   UTVerjaardag
Excursie   Nijenoord   Vondeling
Februarifeest   Novemberfeest   Vondellaan
Gala    ODD    Wintersport
Grachtentocht   Openingsfeest   ZingenSchreeuwen
HogeschoolUtrecht  Osiris    Zomerborrel
Introkamp   Proeflokaal
Jaarclubs   Redakcie

Vul wat overblijft in:
__ __ __ __ __      __ __     __ __ __ __      __ __      __ __ __ __ __      __ __ __ __

        ___ editie, Utrechts Technisch Nieuwsblad 


