StickPraet

week

25
- Laatste StickPraet -

Inhoud
Lieve leden,
Hierbij de aller laatste StickPraet van dit
seizoen! Geniet nog 1x van je favoriete
tijdschrift voordat je de zon op gaat
zoeken deze zomer.
Als eerst wil ik Heren 7 feliciteren
met hun kampioenschap en Dames 1
nogmaals met hun promotie.
Verder wil ik nog een laatste keer een
paar evenementen promoten… SHOUT
staat namelijk voor de deur, heb je nog
geen kaartje? Het kan nog! Koop namelijk
nu snel nog een dagkaart voor SHOUT.
Daarnaast hebben we in de UITweek
2 verenigingsavonden, die wil je niet
missen! Kijk voor meer info op de
Introductie Facebook.
Veel leesplezier en tot komend jaar!
Met sportieve groet,
Timo Vossen
Commissaris PR der U.S.H.C.
commissaris_pr@ushc.nl
06 46 31 56 52

Agenda
29,30 juni & 1 juli
SHOUT
Vier het einde van het seizoen samen met ons. Dit
doe je door nog één keer je hockeystick uit de kast te
halen en de mooiste feestjes mee te pakken voordat je
met zomerstop gaat.
13 augustus
Verenigingsavond
Kom jij tijdens de UITweek een potje Beer Pong spelen
in de allerleukste clubkroeg van de U.S.H.C.? Uiteraard
zullen ook alle hockeyhitjes worden gedraaid en zal er
tot in de late uurtjes gedanst worden.
14 augustus
Verenigingsavond 2
Dinsdagavond 14 augustus vanaf 20:00 is de
verenigingsavond van de U.S.H.C. voor alle uitlopers
en U.S.H.C.-leden! (Voor de leden: alleen in je U.S.H.C.shirt mag je naar binnen!

Prikbord
Mail je wedstrijdverslag (met foto) elke
week voor dinsdag 14:00 naar redactie@
ushc.nl en lees ze terug in de Stickpraet.
Wist je dat?
Je vanuit de StickPraet meteen
een mailtje kan sturen naar het
bestuur? Klik op het emailadres!
Check allemaal of je adres gegevens en andere
gegevens nog kloppen, zo niet? geef dan
wijzegingen door aan secretaris@ushc.nl.

Zit jij met een probleem en kun je het er
met niemand over hebben? Als U.S.H.C.
hebben wij een vertrouwenspersoon,
Sophie. Zij is te bereiken op het volgende
email adres: vertrouwenspersoon_ushc@
hotmail.com

Bestuur der U.S.H.C. 2017 - 2018
Voorzitter			
Secretaris			
Penningmeester		
Commissaris Hockey
Commissaris Sponsoring
Commissaris PR		

Annebé Fransen
Maud Steller		
Thomas van Battum
Evelien Baas		
Lies Bouwknegt
Timo Vossen		

0643793952		
0643793949
0615111264		
0683234723		
0615231659		
0646315652		

voorzitter@ushc.nl
secretaris@ushc.nl
penningmeester@ushc.nl
commissaris_hockey@ushc.nl
commissaris_sponsoring@ushc.nl
commissaris_pr@ushc.nl

Commissies der U.S.H.C. 2017-2018
Commissie			Voorzitter			E-mail
Wedstrijdsecretariaat

Dagmar Schuppert		

wedstrijdsecretariaat@ushc.nl

College van Advies		

Marilot Batenburg				

ChariCie			-				charicie@ushc.nl
DIES				Tim Willemse		diescommissie@ushc.nl

Ben je geblesseerd of ga je reizen? Meld dit
aan de wedstrijdsecretariaat zodat zij
hiermee rekening kunnen houden.

Evenementen		

Gijs van Gorp		

evenementencommissie@ushc.nl

Introductie			

Carlijn van de Pas		

introductiecommissie@ushc.nl

Jaarboek			Aniek Beerling		jaarboek@ushc.nl
Kas				Juwe Berendsen		kascommissie@ushc.nl
Oud-leden 			-				oudledencommissie@ushc.nl
Dinercie			

Danice van der Knaap

diner@ushc.nl		

Redactie			

Roos van de Water		

redactie@ushc.nl

Ski-cie			Robert-Jan Arke		skicie@ushc.nl

Het seizoen is in volle gang en dat
betekent veel leuke en spraakmakende
wist/zag je datjes. Let op! deze kunnen
ingestuurd worden naar het nieuwe
nummer: 0619394824

SpoCo 			

Anouk Wouters		

sponsoring@ushc.nl

TC				Jisca Sikkenk		tc@ushc.nl
Toecan			Lieke Nijland		toecan@ushc.nl
Toco 2017 			

Claire Oosterwaal		

toco@ushc.nl

Topsport 			-				topsportcommissie@ushc.nl

Stom! met het Bestuur
Bestuursrubriek: Lies Bouwknegt

Lies Bouwknegt over alles wat zij STOM! vindt.
Dit is ook de volgorde met stipt bovenaan
HOUTEN(IJS)STOKJES

Houten(ijs)stokjes
Blessures

Op m’n bek
gestompt
worden.

Arrogante mensen

Mensen die lang in bed liggen
Smakkende
mensen
Eten koken

Jongens met
een te lange
mat

Alleen zijn
Vrienden die ver wonen

Laatste hockeyzondag
Laatste rubriek
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...het rUbriek is en niet rEbriek?
...Je echt geen wist je datjes hoeft in de sturen met spelfouten
#hetlevenisalmoeilijkgenoeg
...uco, Tim, Justus (H3) ook een keer op de fiets waren?
...Kim zijn coachteam dronken voert met aanraaklimonade voor
de wedstrijd
...Laura (D4) moest huilen van een sigaar roken
...Lisanne (D3) overal op kan zuigen?
...jouf (D3) zich ook erg aangesproken voelde?
...Pep (trotse coach D3) zijn vriendin zelfs 4 maanden on the
loose in Amerika nog vertrouwd? #goodboyfriend
...Jeroen (D13 trainer) een nieuwe lievelingsmok heeft
...D13 een eigen Jug heeft
...Es (D13) laatste biechtzondag goed heeft gebruikt
..Emma (D13) en Jerra (H8) gaan trouwen

HÉT STUDENTEN HOCKEYTOERNOOI VAN UTRECHT

BEN JIJ ER OOK BIJ?
29, 30 juni & 1 juli
Sportcentrum Olympos, Uithof

HOCKEYTOERNOOIUTRECHT.NL

@HOCKEYTOERNOOIUTRECHT
@SHOUTHOCKEYTOERNOOI

Team Van de week

Team Van de week

Heren 2

Vervolg

Team van de week? Zeg maar gerust van het jaar,
niet voor niets uitverkoren om the shinen op de aller aller laatste hockeyzondag van het seizoen.
Heren twee beschrijven in een zin is lastig, toch zijn er een aantal
spreekwoorden die aardig slaan op dit team.
Het neusje van de zalm, de kers op de taart, de crème de la crème en ga
zo maar door.
De gevestigde orde binnen dit team is al langere tijd bekend op de
Utrechtse studenten hockeyvereniging. Daarom zal ik deze heren sparen en mij richten op onze groentjes. Onze HAVO 6 en VWO 7 mannen,
met het diploma op zak richting 030.
De groentjes, de kleur van jong nieuw leven, en de heren die de toekomst van de club in eigen hand hebben.

Te beginnen met het Thijs(je) van Dooren, A.k.a. Michael Ross, te
herkennen aan zijn hindeloop, blonde lokken en Filling pieces. Hij
zal iedereen vertellen dat hij uit s’ Hertogenbosch komt, maar eigenlijk is het Rosmalen. Met bijna 30.000 inwoners zijn ze daar
sinds dit jaar dus wel hun knapste inwoner kwijt. Ondanks dat hij
eigenlijk geen bier lust, is het wel een zeer exclusieve speler. Thijs leert snel, kan goed hockeyen, en zal zich ontpoppen tot waren
clubvader. Ook schijnt er interesse te zijn in een bestuursfunctie.
Ook uit het zuiden, maar dan wel uit een echte stad. De tweeling
Luc en Ole. Met maar liefst 180.000 inwoners waren beide heren
nog lang niet klaar met het vrouwelijk schoon in Breda, vandaar
dat zij het gedurende het seizoen belangrijker vonden om hun projectjes beneden de rivieren af te maken op vrijdagavond, dan te
zuipen met het tweede.
Ter info,
Utrecht telt 138 vrouwen per 100 mannen.
Breda telt 114 vrouwen per 100 mannen.
Nu weet ik dat dit met die ontzettend mooie bekkies van jullie geen
enkel probleem is. Echter wil ik alleen aangeven dat het nog beter
kan.

Dan Kamiel, in de sportschool noemt men hem Kamuscle, deze
man komt uit een stad waar in 1976 de eerste woningen opgeleverd werden, dus als je schoonouders zoek met een jaren dertig woning moet je dit bericht even overslaan. Het is dan ook
niet gek dat onze aardwetenschapper Kamiel deze fascinatie
heeft ontwikkeld tijdens zijn jeugd in de polder. Daarbij is deze
man van de eerstejaars by far de meest volwassen en zakelijke
speler uit het tweede.
Floris Daniels, Kroeg, heeft geen moeite met 24 flesjes in 2 uur,
komt uit Ede, beschikt over een enorme krachtexplosie zowel
als eerste uitloop, als het sleepkanon, richt de nodige schade
aan binnen het team, niet bij zichzelf, maar is bovenal een erg
lieve vent. Labjas, Kostuum, USHC-tenue, het staat hem allemaal. Mist geen enkel feestje en wij zijn ontzettend blij met
deze man. De top drie loyale honden bestaat uit de Amerikaanse Pittbull Terrier, de Pyrenese berghond en de Duitse
Herder, Maar onze Edese laboratoriumtijger hoort hier nog zes
plaatsen boven.
Dan, Tim’my turner, ook wel Timaar Goei, deze jonge god kan
hockeyen, maar zoals je foto’s maakt met de lensdop op je
camera, zo heeft Tim zijn oogkleppen op tijdens het spelletje.
Dopje eraf, en je hebt een fantastisch apparaat.
Met zijn briljante techniek, Fantastische schijnflats en
ontzettende turbo is hij te herkennen aan een groene Osaka.
Naast Osaka wordt Tim gesponsord door Suspicious Antwerp.
Voor ‘meet the parents’ hoef je slechts naar het pittoreske
Haarlem en is dat dus erg goed te doen! Tim blijft voorlopig wel
deel van ons mooie clubje.
En dames, dat onze T(h)im (van der Laan) erg goed kan
masseren is een understatement.

Team Van de week
Vervolg

Promotors gezocht

!

Stijntje Mennes, Groningen, en onze jongste, hij is te herkennen aan
een babyblauwe bidonkrat want Stijn verzorgt het water. Dit heeft hij
niet te danken aan zijn gedrag, maar aan zijn leeftijd.
Eenmaal in het veld heeft deze man de snelste indian dribble die men
op de Uppsalalaan ooit gezien heeft. Balvast en gewoon een briljante
spits. Daarnaast is het een ontzettende knuffelbeer, en is hij behalve
best wel stoer ook best wel lief. Stijn(tje) komt uit de grootste stad
van de nieuwkomers, de parel van het noorden, 200.000 inwoners
telt Groningen. Onze Ralf Poelman mist de grachten soms ook nog
wel een beetje, maar had al snel genoeg van het heen en weer gependel in de blauw gele slurf. Deze man shined dan ook veel liever in het
wit met rood.

Wij zoeken
Promotors die op een enthousiaste manier
mensen nieuwe producten of merken laten
kennismaken en ervaren.

Jij bent
- Representatief
- Flexibel
- Ondernemend

Wij zijn
VeldMark, hét marketingbureau dat mens
en merk bij elkaar brengt. Wij creëren en
organiseren promotiecampagnes voor vele
bekende merken.

Meer weten?
Stuur een bericht naar Sophia
WhatsApp 06 244 850 44
óf bel naar 030 699 55 41

Wij bieden
- Een afwisselende en goed betaalde bijbaan
- Een leuk team van studenten
- Gezellige borrels
- Werken wanneer het jou uitkomt

eldMark

eldMark

Held van de week
Geschreven door: Minke Floor
Lieve Lien, eline_elano,
Jeetje wat een eer, ik heb ontzettend genoten van deze week als held.
Lief ook dat je onze mooie 5 mei-avonturen weer hebt opgehaald,
misschien moeten we binnenkort maar weer met Flügel rondjes fietsen in de bossen. Maar als ik dit zo bedenk, van de Petti tot aan de
Kneus, eigenlijk zijn Ede en Utrecht helemaal niet zo verschillend, of
is dit een gevaarlijke uitspraak? Gelukkig zetten we de mooie verhalen hier verder, ik weet zeker dat we nog mooie avonden tegemoet
gaan. Als je dan écht mijn goede raad opvolgt, vind je die prins op
het witte paard binnen no time...
Mijn Held van de Week is mijn fantastische SpoCo-maatje, blijkbaar
goed liegend KB’tje en topkeeper in spé (je mist toch wel de keeperstraining he..) Luukie, Lucy, Lucas! Onze duurzame held, die er voor
heeft gezorgd dat de SpoCo-vergaderingen vega zijn geworden en
iedereen weer nieuwe vegarecepten heeft opgedaan. Wat hebben wij
samen een aantal fantastische werkoverleggen gehad, heerlijke evaluatiegesprekken gehouden en gespard over hoe SpoCo-PR nog beter
kan. Gelukkig heb je daar nu nog meer invloed op, dan kun je misschien ook nog meer investeren in de LinkedIn? We gaan je ontzettend
missen in de commissie, en ik hoop dat je toch nog wel een paar keer
aanschuift bij ons! Het gekeet gaat onze Vo misschien niet missen,
maar we hebben toch het een en ander gefixt, dreamteampje wel
hoor (kliene shout-out naar Q, jij hoort er ook bij). Nog even strijden
met je scriptie, ik vergezel je graag zodat we heerlijk productief de
UB kunnen uitspelen. Luukie, ik weet zeker dat je het volgend jaar
ontzettend goed gaat doen, de SpoCo is NU al trots!! #veggieboy
#LUCASKB1819! #wiewordtLucas2.0

Bij wie moet je zijn
Soms ontstaat onduidelijkheid over welke bestuurder waarvoor
verantwoordelijk is. Hoewel we zorgen dat jouw vraag bij de juiste
bestuurder terecht komt, willen we je hieronder in het kort beschrijven
voor welke specifieke vragen en/of opmerkingen je bij wie van ons
terecht kan.
Annebé Fransen - Voorzitter
Voor vragen en opmerkingen m.b.t. het beleid der U.S.H.C.
Maud Steller - Secretaris
Voor in- en uitschrijvingen.
Voor wijzigen van persoonsgegevens.
Voor aanvragen van inloggegevens voor de website.
Voor het aanvragen van dispensatie
Thomas van Battum - Penningmeester
Voor vragen m.b.t. contributie en andere afschrijvingen.
Voor restitutie van contributie i.v.m. studie/stage in het buitenland
of een blessure.
Evelien Baas - Commissaris Hockey
Voor vragen omtrent trainings-en keepersmaterialen.
Voor vragen m.b.t. teamindelingen.
Voor vragen m.b.t. zaalhockey.
Voor vragen m.b.t. het trainingsschema.
Voor vragen m.b.t. trainers.
Voor vragen als trainer over spelers in het team die
er bijvoorbeeld nooit zijn.
Lies Bouwknegt - Commissaris Sponsoring
Voor vragen en informatie over sponsoring.
Voor bedrukking van een sponsor op teamkleding.
Timo Vossen - Commissaris PR
Voor vragen en opmerkingen m.b.t. de website en Social Media.
Voor vragen en opmerkingen m.b.t. de Nieuwsflitzzz en StickPraet.
Voor vragen over promotie.

Lukt het je niet om een team bij elkaar te krijgen, maar wil je toch
graag een dag meefeesten op #SHOUT2018? Dat kan! Er zijn nu
ook dagkaarten te koop voor vrijdag en zaterdag. Wacht dus niet
te lang en koop je kaartje via:
https://www.ticketkantoor.nl/shop/SHOUT2018.
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de rollen waren
omgedraaid bij Noor
(D2) en Lidewij (D2)?

Emma (D13) hiermee
geen Fick adtjes kan

Jeroen (trainer D13) ons ziek
ev(H4) zijn figuur
fantastisch uitkomt in hard gaat missen
een velvet rode jurk met
een finishing touch van
nepleer? #fashionqueen

dames 13 nu ook eigen
merchandise heeft
#allemaalkopen

Dames 5 hun
seizoen goed afsluit
#biertraining #taaaart
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de heren 7 hun verlies
moesten afkopen met een
adje wijn, Patrice en Anne
Sophie uit dames 9 waren
gelukkig zo vriendelijk om
met ze mee te doen

Lisa (D8) enorm
gelukkig was met haar
vroege speeltijd en veld
afgelopen zondag!!

Willemijn van Daal
(D13) er klaar mee is,
klaar voor hurley

Lou (d13) mintens zo
snel is als em

D13 aan het shinen was
met 2 kannen ipv 1

maartbeker (kb) graag
de dames 14 teamtrui
showt in de bieb?

Zev’s Column

L
E
E

D

Het einde van het seizoen is nabij. En met een lach
en een traan staar ik naar m’n computerscherm. Wat
een seizoen is het weer geweest. De leegte die de
zomervakantie heet in het verschiet hoop ik stiekem
dat er iemand is die een whatsapp-groepje maakt die
“Zomerhockey” heet of iets dergelijks...
Maar het is vooral het afscheid van m’n trouwe
lezer(s?) wat me zwaar valt. Ik zal jullie erg gaan missen en ik weet dat dat ook vice versa is. Omdat ik zo’n
waanzinnig vrome ridder ben heb ik voor jullie allemaal geregeld dat het gebundeld is, zodat je ook deze
zomer nog even van me kan genieten.

Klik hier
Geniet allemaal van de zomer, de vakantie, maar
vooral van elkaar.
God is Love
Zev Run

Dames 3 represent was op TD?
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Wedstrijdverslagen

@autoreset

@autoresetnl

Dames 1
Strawberries D1
eén team
Één doel
Zondag was ONZE dag!!!

Het publiek was de overwinning al
bijna aan het vieren, maar USHC D1
zou USHC D1 niet zijn als we het niet
spannend maken tot het laatste fluAfgelopen zondag was het dan zover,
itsignaal.
de wedstrijd van het jaar! Het team dat In de laatste 5 minuten van de eerste
zou winnen was zeker van promotie
helft kregen wij 3 goals om onze oren.
naar de eerste klasse.
Zo sta je 3-0 voor, zo staat het weer
De hele trainingsweek zat de sfeer er al gelijk..
goed in. Dinsdag is er hard getraind en
donderdag werden de koppies op men- In de rust werden er wat tactische aantaal vlak nog wat aangescherpt.
wijzingen gegeven en spraken wij met
Zondagochtend werd iedereen wakker
z’n allen af om ALLES te geven.
met maar één gedachte: USHC D1 is er In de tweede helft kregen wij een corner
klaar voor!
en ook deze vloog erin. De variant op
De nodige powerontbijtjes werden gede aangeef, die nog nooit eerder was
nuttigd en op Olympos was de nieuwe gelukt, vloog via de stick van Carly de
spotify playlist al van kilometers ver te goal in.
horen.
Wat een blijdschap! Merel kon het laatste thuisdoelpunt voor USHC D1 op
De voorbespreking begon met een
haar naam schrijven, 5-3!
prachtig filmpje (zie facebook D1) geDe aardbeitjes probeerden nog wat in
maakt door onze Sillemans. Hierin
te brengen, haalden hun keeper eruit,
kwamen de kernwoorden naar voren:
kregen nog een corner, maar de terFOCUS
echte winst was voor ons.
ELKE WEEK IS EEN FINALE
ELKE WEEK ZIJN WIJ STERKER
USHC D1 PROMOVEERT NAAR DE
BELOON JEZELF, BELOON HET TEAM
EERSTE KLASSE!
Met licht natte oogjes, kippenvel,
gespannen koppies en een aardbei in
Wij willen graag het publiek bedanken
de mond liepen wij het veld op.
voor het aanmoedigen. Het was een
geslaagde fandag!
Na het fluitsignaal kregen wij al snel
We hebben gedanst, gezongen,
een strafcorner die Bully heel netjes in gelachen, gehuild, geplast en keihard
het linker hoekje sloeg, 1-0! Wat een
gezopen (zelfs Maart dronk bier). Wat
lekker gevoel, en wat een publiek!
was het mooi!
Via mooi combinatiespel kwam de bal
bij Freek, die de 2-0 aantikte. USHC
Aanstaande zondag spelen wij onze
had de overhand en de aardbeien kon- laatste wedstrijd uit op Westerpark.
den niks inbrengen.
Wat zou het mooi zijn als wij dit
Nog een corner, ander variantje en
seizoen ook nog eens als kampioenen
Merel stond op de juiste plek, 3-0!
kunnen afsluiten!

30
50
75
100
150
250
400
500

PORTIE BITTERBALLEN
FLES BUBBELS
1 METER GRATIS
2 METER GRATIS
3 METER GRATIS
5 METER GRATIS
5 METER + FLES BUBBELS
TEAMPOLO’S (met teamnaam,
USHC-logo en LOGO van de vrienden)

METERCOMPETITIE
CAFÉ DE VRIENDEN

Spelregels:
- bij het halen van een een prijs dient dit zelf
aangekaart te worden bij het Bestuur.
- stand wordt daarna niet gereset.

U.S.H.C. METER COMPETITIE
METERSTAND Week
25
2
De Gele Meter (seizoen overall)
1 Heren 8

190 meter

2 Heren 5

113 meter

3 Bestuur

110 meter

De Bolletjes Meter (afgelopen maand)
1 Dames 17

6 meter

1 Bestuur

6 meter

2 Heren 1

4 meter

De Groene Meter (highscore week)
1 Heren 2 & Dames 16

1 meter

1 Heren 7

1 meter

1 Heren 8

1 meter

De Roze Meter

(seizoen dames)

Uitslagen

HEREN 1

84

HEREN 2

77

HEREN 3

21

HEREN 4

69

HEREN 5

113

HEREN 6

10

HEREN 7

27

HEREN 8

190

HEREN 9

12

DAMES 1

30

DAMES 2

64

DAMES 3

10

DAMES 4

10

DAMES 5

14

DAMES 6

4

DAMES 7

13

DAMES 8

33

DAMES 9

40

1 Dames 16

106 meter

DAMES 10

17

2 Dames 2

64 meter

DAMES 11

4

3 Dames 17
3

55 meter

DAMES 12

6

DAMES 13

25

DAMES 14

36

DAMES 15

11

DAMES 16

106

DAMES 17

55

STARTERS

5

GEVORDERDEN

5

Metercompetitie der U.S.H.C. in Café
De Vrienden

Het is op competitiezondagen en USHC evenementen
mogelijk meters bier te bestellen in Café De Vrienden.
Als je dit vraagt, zal De Vrienden deze meters achter
jouw teamnaam te zetten.
Er zijn hierbij prijzen te winnen! Als je met jouw team
bovenaan een bepaalde competitie staat heb je als
enige team het recht om uit de speciale meter met die
kleur te mogen drinken! Alle scores voor de meters
worden elke week geupdate en vanaf dat moment
heeft jouw team het recht om uit die kleur meter
te drinken!
De competities:
- Gele meter: meeste meters in het seizoen
- Roze meter: meeste meters in het seizoen door
een damesteam
- Bolletjesmeter: meeste meters in één maand
- Groene meter: meeste meters in één week (High Score).

BESTUUR

110

OLYMPOS

2

17 Juni
THUIS:
DAMES 02 - KAMPONG D5 2-3
DAMES 03 - MMHC VOORDAAN D4 4-0
DAMES 04 - SCHC D3 6-1
DAMES 05 - ZWALUWEN D3 5-0
DAMES 06 - U.S.H.C. D7 3-1
DAMES 12 - KAMPONG D28 2-1
DAMES 15 - SCHAERWEIJDE D14 0-3
DAMES 16 - ZWALUWEN D10 6-0
HEREN 02 - KAMPONG H4 1-2
HEREN 04 - SCHC H5 1-3
HEREN 05 - LEUSDEN H3 1-2
HEREN 07 - SCHC H9 13-0
UIT:
DAMES 01 - WESTERPARK D1 3-4
DAMES 07 - U.S.H.C. D6 1-3
DAMES 08 - KAMPONG D20 2-2
DAMES 09 - KAMPONG D21 5-2
DAMES 10 - MMHC VOORDAAN D9 0-8
DAMES 11 - ZWALUWEN D4 0-6
DAMES 13 - MMHC VOORDAAN D11 1-3
DAMES 14 - BAARN D2 1-8
DAMES 17 - AMERSFOORT D4 1-0
HEREN 03 - AMERSFOORT H2 1-2
HEREN 06 - FLETIOMARE H5 5-1
HEREN 08 - SPITSBERGEN H2 5-0
HEREN 09 - LEUSDEN H4 0-1

Heb je een vraag, opmerking of iets anders, laat het ons weten! Je bent
van harte welkom in onze bestuurskamer. Stuur hiervoor een mailtje naar
commissaris_pr@ushc.nl, dan weten we wanneer we je kunnen verwelkomen.

					
Pnyx - bovenste etage
Achter Sint Pieter 25
(Binnenstad) Utrecht

Postadres:
Postbus 14139
3508 SE Utrecht
39.46.82.262 Rabobank
Bezoekadres:
Sportpark "Olympos"
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Bezoek ook onze website!
www.ushc.nl
Of like USHC op facebook.

Robin Geever 		
Romy Blok			
Guus Kneepkens		
Bob Teerlink			
Charlotte Kuipers
Roel Sipkema		
Sietske Visser		
Manouk Alderliesten
Frans Kauw			

23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
27 juni
27 juni
28 juni
28 juni

