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Stage-/Afstudeermarkt

Afgelopen donderdag vond onze jaarlijkse stage- afstudeermarkt 
plaats. De studenten konden zich bij meer dan 30 verschillende 
bedrijven oriënteren op het werkveld en een (afstudeer)stage plek 
regelen, namelijk: Continu, Arcadis, Dura Vermeer, Aalberts, ERA 
Contour, Pleijsier Bouw, Cadac, Rienks Bouwmanagement, Nebest, 
Rho Adviseurs, Blanksma Groep, Voort, DVTadvies, BAM, KWS, 
VolkerRail, Ballast Nedam, OLCO, A.Hak, Sweco, LBP|SIGHT, ProRail, 
YER, Buro Coen, Stadkwadraat, Geometius, Laan35, Centraal Bureau 
Bouwbegeleidin, Heembouw, ThuisinBouwen BV, Inside-Out, BV 
Intersell, Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen, Hazenberg en 
Nico de Bont.
Het was een geslaagd evenement en nogmaals vele dank aan alle 
bedrijven en studenten die aanwezig waren. Heb je deze geweldige 
middag nou gemist? Of heb je nog vragen over bedrijven? loop dan 
gerust even langs de bestuurskamer. Wij hopen jullie volgend jaar 
weer te zien!

Door: Isabel Buitendijk

CLW

Namens het bestuur is er 
dit jaar, net als ieder ander 
jaar weer voor de leden die 
zich in hebben  geschreven 
voor een commissie, het 
commissieledenweekend 
georganiseerd.   
Dit om de commissieleden te 
bedanken voor hun inzet binnen 
de vereniging.  
Tijdens dit weekend wordt er 
vooral heel veel gefeest en 
gedronken. Denk hierbij aan 
de vele drankspelletje die de 
U.T.V. kent zoals: boertjenaaien, 
mexen, dertigen of bussen.  
Verder is er op de 
zaterdagavond heerlijk bij het 
kampvuur gezeten. En daarna 
weer lekker met z’n allen 
gefeest op de heerlijke hitjes 
die zijn gedraaid door de DJ-
cie. Achteraf zijn we gezellig 
met z’n allen brak terug richting 
Utrecht gereden met een kleine 
tussenstop bij McDonalds Best. 
Kon jij nou niet mee naar 
CLW maar heb je je wel 
ingeschreven voor een 
commissie, vergeet dan niet om 
je commissieshirt op te halen bij 
de bestuurskamer!

Door: Sjoerd van der Wal
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Nieuwe jaarclubs

We hebben er sinds 23 november officieel twee nieuwe jaarclubs bij! Zij stellen zich graag voor aan onze lieve 
vaste lezers:

Lieve mensen, mijn naam is Koen van den Broek, voorzitter van de 
jaarclub Ab Initio jaargang 22-23. Ab Initio betekend ‘vanaf het begin’ 
omdat wij sinds het begin van de studie al met elkaar omgaan en 
vrienden zijn. Leuk feitje; onze jaarclub is altijd te laat.
AB… INITIO… AB… INITIO… VANAF HET BEGIN, TOT HET EINDE.
Ab Initio

Lieve dames en heren, 
Wij zijn Viva la Cerveza, dat staat voor lang leven het bier.  

Deze naam is passend bij onze jaarclub omdat wij altijd samen 
bier drinken (ook degene die nog geen 18 zijn).  

Daarom zijn wij ook de leukere jaarclub van ons jaar. 
Onze kreet is: Bier bier bier lang leven bier!!

Door: De leden van Ab Initio en Viva la Cervesa

Strip van de (twee) maand(en)     Door: Sjoerd van der Wal
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Draaien op Novemberfeest

Afgelopen Novemberfeest zagen we nieuwe gezichten achter de draaitafel staan. Wij hebben onze nieuwe DJs 
gevragt hoe het was om voor het eerst te draaien op een U.T.V.-activiteit:

"Hey ik ben Niek en ik zit bij de UTV in de DJ-cie. Ik heb 2 weken terug op het novemberfeest voor het eerst 
gedraaid, dat deed ik samen met een ervaren DJ die ook in de commisie zit. Ik vond het spannend maar ook 
erg leuk om voor het eerst te doen en wil er graag beter in worden zodat ik op volgende feesten misschien 
wel helemaal zelf kan draaien."

"Mijn naam is Jesper en ik ben eerste jaars student BBE aan de HU, ook ben ik eerste jaars U.T.V.er. Naast lid 
zijn van de UTV zit ik in dit eerst jaar bij de dj-commissie. Hiervoor mocht ik op het eerste feest van het jaar 
draaien het novemberfeest. Voor mij was dit de tweede keer draaien en de eerste keer op een echt feest. Ik 
vond het een klein beetje spannend, omdat ik nog niet zo veel had gedraaid. Samen met Lotte ging ik een uur 
vullen om te draaien. We wisselde elkaar af, Lotte begon met draaien zodat ik even kon kijken hoe het gaat. 
Hierna mocht ik beginnen. Ik werd door Lotte ondersteund tijdens het draaien en dit ging erg goed. Aan het 
einde draaide ik zelf even en dat ging ook goed. Ik vond het erg leuk om te doen, omdat het heel leuk was dat 
je iedereen los zag gaan op de muziek die ik draaide, maar het ging ook gewoon lekker."

Door: Niek van Engelen en Jesper Liefting
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Constitutieborrel U.T.V.

Op een zekere donderdag avond 10-11-2022 stond het 110e bestuur der Utrechtse Technische Vereniging klaar 
voor een hele lading oud besturen en een lading nieuwe verenigingsbesturen van de Hoogeschool Utrecht te 
ontvangen. Hier had het bestuur onwijs veel zin in. 
Toen de klok 19:00 sloeg gingen de deuren op en stoomde de zaal vol met genodigden. De besturen waren in 
vele getalen aanwezig en de gezelligheid was meteen te proeven. Op deze constitutieborrel (afgekort CoBo) 
staat het ontvangende bestuur klaar om een praatje, een cadeau en af en toe een fles wijn te ontvangen 
van elk bestuur dat zich op dat moment in de bar zich bevind. Zo beginnen wij met het oudste der U.T.V. en 
gaan het zo af tot het jongste. Ook zijn de 3 disputen vertegenwoordigd door hun bestuur, die zijn na de 
verenigingsbesturen aan de beurt om hun praatje te houden. Nadat deze klaar waren zijn de besturen van de 
andere verenigingen aan de beurt. Deze avond word er veel gedronken, gelachen en gefeest. Hierdoor zijn 
sommige delen van de avond ons ook niet helemaal helder meer. Al met al was het een zeer geslaagde avond 
waar wij als bestuur hele leuke herinneringen aan over hebben gehouden. 

Door: Het 110e bestuur der U.T.V.  

 BRENG HET BESTUUR  
NAAR DE COBO!

Zend jouw ingevulde puzzel in en  

maak kans op een gratis drankje!
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Novemberweekend Vondeling

11-12-13 november is de stichting wederom een weekendje op stap geweest. Het weekendje weg was dit jaar 
naar een welkbekende locatie. De Roerdomp. Leuk om op dezelfde locatie een ander huisje te hebben. Het 
thema dit jaar was après-ski, dit kwam terug in
• Einmal: De aankleding
• Zweimal: De skikleding
• Dreimal: De zwarte piste van vrijdagavond. 

Gelukkig waren we goed beschermd tegen eventuele draken door onze ridders en jonkvrouwen in het andere 
huisje. De perfecte setting om de nieuwe lichting in alle facetten van aangeschoten tot kater mee te maken. De 
rest van de avond(en) zijn een beetje wazig. Daar zal ik U, de lezer verder niet mee belasten. 
Op de zaterdag zijn we de hort op gegaan met vierpersoonsskelters. Dankzij ieders tomeloze inzet bij deze 
fysieke inspanning is iedere skelter bij de startlocatie wedergekeerd. Het werd gelijk ook duidelijk waarom 
niet iedereen een rijbewijs in bezit heeft. 
Hierna zijn we gaan minigolven met extra uitdagingen of werd er snookergolf gespeeld. Beide erg leuk en 
gezellig. Na deze relatief sportieve dag hebben we onze culinaire horizon verbreed met een overheerlijke 
rendangbitterbal.

Al met al een heerlijk weekend waarin gezelligheid en saamhorigheid centraal stonden. De kachel vulde de 
ruimte terwijl menig Vondelaar zich tegoed deed aan de heerlijke koude kletsers en er gewonnen of verloren 
werd.

Door: Wouter Slob 
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Novemberweekend Osiris

Ook dit jaar ging Dispuut Osiris weer op avontuur in het eerste weekend van November. We hebben dit 
weekend heerlijk rond het kampvuur gestaan, lekker gegeten (bereid door onze keukenprinsesjes), meer dan 
genoeg spelletjes gespeeld en uiteraard elke avond afgesloten met een dikke fissa met onze eigen dj’s. 

Een kleine samenvatting:
Wij zijn traditiegetrouw begonnen met een culinair hoogstandje in ‘t Hijgend Hert. Met gevulde buikjes zijn wij 
daarna naar onze locatie gegaan in zuid zuid zuid Limburg. 
De eerste avond is onze nieuwe jaargang van 5 toppers voorgesteld. Dit hebben we uiteraard gevierd met nog 
meer spelletjes en voldoende feestvibe. 
De volgende ochtend is een deel brak gaan mountainbiken door de prachtige omgeving. Een enkeling kwam 
nog binnen 5 minuten terug. Het maakt niet uit hoor Joep, mountainbiken met een kater is ook wel erg zwaar. 
De andere groep is lekker gaan uitbrakken onder het genot van warme choco met rum. 
Verder op de dag hebben we allemaal grappige soort kermisspellen gedaan, zoals een 5 personen skippybal. 
‘s Avonds was het dan tijd voor lekker eten en dat hebben we in stijl gedaan. Met in de ene hand een bierpul, 
de andere hand een curryworst en uiteraard gekleed in een lederhosen hebben we de avond goed uitgespeeld 
tot een keukenrave aan toe. Naja, sommige hebben ook de nacht leuk doorgehaald, toch Char, Knol en Maudje? 
Toen was het zondag weer tijd om te vertrekken naar het zonnige Utrecht. Een deel is zoals elk jaar nog gaan 
uitbrakken in het subtropisch zwemparadijs, maar gelukkig heeft dit keer niemand zijn neus gebroken op een 
glijbaan, hè Hein? 

Al met al een geslaagd weekend vol gezelligheid!!

Door: Cami Tak
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Foto van de maand
Jullie hebben de foto van de maand te pakken!!1!
Het kroegcollege van de Integraal Jagers was zoals je op de foto kan 
zien een groot succes. Zo is Koen omgetoverd tot waar whiteboard. 
Jullie hebben uiteraard goed je best gedaan en dat verdient een prijs. 
Meld je als je op school bent bij Sjoerd en dan kan krijg je je cadeautje!

Door: Cami Tak

Komdende activiteiten:

Kerstdiner
20 december '22
Vanaf 18:30 uur

@STAN

Ledenborrel
10 januari '23

Vanaf 18:00 uur
@OuweDikkeDries

Wintersport
10-18 februari '23

Vanaf optijd
@ZellamZiller

Februarifeest
1 februari '23

Vanaf 21:00 uur
@Basement

BATA
28-29 april '23

Vanaf wss vroeg
@Nijmegen

 

Staat jouw fotorol nou ook vol met gekke fotos? 

Is er iemand die jij in het zonnetje wil zetten? 

Stuur dan jouw beste foto op naar een van de 

Redak-cie leden met waarom jij moet winnen en 

wie weet win jij de 'foto van de maand prijs'!

Movember Editie, 2022-2023, Utrechts Technisch Nieuwsblad 
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