STICKPRAET
EDITIE 5

12 februari 2021

Trommel je huisgenoten op en koop kaartjes
voor de enige echte SILENT DISCO op
zaterdagavond 27 februari!
Sta versteld van een mega leuke avond die je
zal krijgen met heerlijke hitjes en de
koptelefoons worden persoonlijk bij je thuis
(in Utrecht) langs gebracht!!

Locatie: thuis
Datum: 27 februari
Prijs: 8 euro per koptelefoon
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Het ken vriezen het
ken dooien
USHC | Eline Pieters D13 / Promotiecommissie

Lieve doorbijters,
Als echte Hollanders hebben we afgelopen week weten te
overleven in deze barre omstandigheden; sneeuw en ijs!
De schaatsen zijn opgehaald van thuis thuis, mutsen en 3
paar sjaals uit de kast getrokken en maken we het er zoals
altijd weer het beste van!
Het zijn niet de makkelijkste
weken.. Maar we zien ook hoe
iedereen er nog het beste van
probeert te maken. Voor dit
weekend hebben we voor jullie
wat ideeen op een rijtje gezet
die je voor een ander zou
kunnen doen. Al is het niet je
valentijn; stuur je teamgenoot
dan een berichtje!
Stuur iemand een lief berichtje als je weet dat hij/zij alleen
zit met valentijn, stuur een kaartje naar de ouderen of pak
er een biertje erbij en wees er bij met Toecan online!
Liefs, de PromoCie
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VALENTIJN

CADEAUS VOOR ALS JE IEMAND WIL VERWENNEN

Massageolie

11..

Bijft altijd een van de toppers. Voor zowel je vriend als vriendin of je
scharrel. Ook in stressvolle tijden als deze heeft iedereen wel eens
wat stressvermindering nodig. Alle onderrugspieren die vast zijn
komen te zitten door dat thuiswerken maken zichzelf niet los!

Fotoboek

Vereeuwig jouw schatje in een zelf geknipt en geplakt fotoboek!
Bestel wat foto's en schaf een fotoboek aan, en jullie herinneringen
worden voor altijd vereeuwigd! Weer eens wat anders dan dat
Instagram...

2
2..

Chocolade

Liefde van de man én de vrouw gaan nog altijd door de maag. Kun je
echt niets verzinnen? Koop dan een reep chocolade, en als je het
echt goed wil doen; van de lokale winkel! Je kunt ook altijd voor de
"bewerkte chocolade gaan > brownies! Die zijn bij elke koffiewinkel
te vinden.

3
3..

Hotel

4
4..

Nu zeker echt heel erg in! Zeker nu we allemaal veel thuis zitten en
binnen moeten blijven, is een andere omgeving echt een aanrader.
Nog een tip: kies de goedkoopste kamer in het hotel. Wanneer je er
bent; vraag of ze nog een mooiere kamer over hebben!

Sexy - time - outfit

5
5..

Als je het plezier niet meer buiten kunt vinden, dan maar in de
slaapkamer...... Boom chicka wauwwauw!
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VALENTIJN

IDEEËN VOOR ALS JE WEL IEMAND HEBT OM MEE TE DATEN

Wine and paint

11..

Wil je eens een keer wat anders, en je date inpalmen met je
creativiteit? Sla genoeg van jullie favoriete wijnen in en struin het
internet af voor een doek en verfspullen, of ga voor 'gemak' en kies
voor een painting by numbers schilderij.

Drive through

Iets ondernemen en toch lekker warm blijven? Ga opzoek naar een
leuke drive through. Ga opzoek naar een drive through waar je
lekker eten kan halen of een activiteit kan doen. Je leert elkaar
gegarandeerd beter kennen door de muziekkeuzes alleen al.

2
2..

Wandelen

Niet erg origineel, en waarschijnlijk heb je dit al vaak gedaan, maar
wandelen is en blijft een goede date. Kies een leuke plek en wandel
er op los! Raadpleeg vooral even de wandelpagina op bladzijde ... .
Verbreed je horizon en pak een de auto, fiets of OV om een nieuwe
locatie te bezoeken!

3
3..

Samen koken

Een date die het altijd goed doet, mits je iets lekkers kookt en je je
weg weet te vinden in de keuken, is koken! Haal lekkere dingen in
huis en kookeen uitgebeirde maaltijd. Kan niet mis gaan.

4
4..

Netflix

Voor als je schaamt voor je gebrek aan creatief vermogen, je geen
auto of rijbewijs hebt of voor als je gewoon liever dicht in de buurt
van je bed bent: Netflix biedt de uitkomst.
Een tip van de redactie: start samen een serie om er zeker van
dezijn dat die tweede en derde date er komt ;).

5
5..
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Halfjaarlijkse ALV
MEDEDELINGEN

5 maart zal de online H(ALV)
plaatsvinden, zet deze datum
alvast in je agenda!

DAT IS HANDIG OM TE WETEN.
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Goede voornemens; blijf maar gewoon
alcohol drinken
COLUMN | Rosanne de Jong D7

2020 gaat natuurlijk de boeken in als een zuigjaar. Waar vorig jaar ontiegelijk veel mensen nog
actief aan ‘dry january’ deden, wisten zij natuurlijk
nog niet wat voor bezeten jaar ons te wachten
stond. Het begon spectaculair met de bosbranden
in Australië en een dreigende kernoorlog tussen
Amerika en Iran. Maar de ontwrichtende
pandemie moest nog beginnen. De mensen,
nerds, die ‘dry january’ misschien door wilde
trekken tot: ‘dry 2020’, (ja die waren er echt)
hebben waarschijnlijk net als ik geleerd:

"BLIJF VOORAL ALCOHOL DRINKEN"

De laatste weken, en zelfs in dit zuig-jaar, zijn
weken die bestaan uit absolute onwaarheden. Je
wordt doodgegooid met lijstjes van mensen met
enthousiaste voornemens. Het lijkt dan even
heel wat, zo’n lijstje, maar over een jaar zijn we
ze allang weer vergeten en druk met nieuwe
lijstjes. Lijstjes zijn een manier om ordening te
brengen in de chaos en de oneindige veelheid
der dingen maar het frustrerende van lijstjes is,
dat ze je confronteren met je eigen luiheid. Ze
maken je net iets te vaak duidelijk dat je een
wereldvreemde sukkel bent die mistig om zich
heen zit te kijken.

Echter gaat dat natuurlijk om de niet-COVID jaren.
Het begin van 2021 begon NOG erger. In plaats
van de verschrikkelijke berg lijstjes die geen enkele
malloot toch weet te vervullen, ontstond een
nieuwe trend. Op 2 januari had ‘trendwachter’
Lieke Lamb op Radio 1 het enthousiast erover.
Namelijk de ‘to-see-lijst’.

"De wat? Ja, de ‘to-see-lijst’.
Het is echt waar."
“We hebben veel mensen een stuk minder gezien.
Een voornemen is om hen dit jaar vaker te zien en
samen tijd door te brengen. Zo kan de gemiste tijd
worden ingehaald”, vertelt Lamb al spugend in de
Radio 1 microfoon. ,,Naast de mensen die we in
2020 minder konden zien, zijn er ook veel
gebeurtenissen die niet doorgingen. Denk aan
verjaardagen, trouwfeesten, jubilea. Die willen we
allemaal inhalen, dus zullen er dit jaar veel
inhaalfeesten op de goede voornemens-lijstjes
staan.”
Los van dat mijn nekharen overeind gaan staan
van dit walgelijke plan, ben ik wel onder de indruk
van het optimisme. Echter blijf ik van mening;
goede voornemens en lijstjes zijn de ingrediënten
van een recept voor teleurstelling.
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Sponsorcommissie
RUBRIEK | Commissies

Wij, Marius, Max, Tijmen, Faas, Femke, Sanne, Senne en Danne zijn de SpoCo
In normale tijden drinken wij vaak
biertjes met elkaar, gaan we naar
comedyshows en gooien we met
bijlen. Echter, maken wij het ook in
coronatijd zo gezellig mogelijk, via
online meetings en kahoots met
grappige feitjes over ons leven. Zo
heeft Femke ooit meegedaan aan
The Voice, ging Marius naar leipe
hardstyle feesten en leek Max op
een meisje! Danne is helemaal naar
Sziget gelift, Senne had wat
frustratieprobleempjes en Sanne
stond regelmatig bij Ronnie Flex in
de VIP.

Ten slotte, heeft Faas in een docu
gespeeld en kan je bij Tijmen
terecht voor de beste pick-up
lines. Natuurlijk zijn wij ook erg
belangrijk voor de club, we zijn
namelijk verantwoordelijk voor
werving en relatiebeheer van
sponsoren.

"We houden ons clubbie
koste wat kost gezond!"
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TOECAN
RUBRIEK | Commissies

Wij zijn Sascha, Susanne, Cas, Niels, Inge en Noor!
Sascha
is 21 jaar en een leuk feitje
over Sas is dat ze Saskia
genoemd wordt als ze dronken
is;

Susanne
is 22 jaar en een fanatieke
carnavalvierster uit het
Zuiden, maar ook wel
fanatiek op het
hockeyveld;

Cas
is 20 jaar en heeft al ruim een
half jaar geen
competitiewedstrijd meer
gespeeld, dus hij heeft zeker de
goede prioriteiten;

Niels
is 18 jaar en de
allerjongste van USHC;

Noor
is 19 jaar en heeft
Trainingsjakka altijd
op repeat staan;
Inge
is 21 jaar en kan je
alles laten doen in ruil
voor een puppy.

Dit jaar is helaas anders dan andere jaren
en ook Toecan zal er dit jaar anders
uitzien, maar wij gaan er alles aan doen
om jullie een geweldig avondje te
bezorgen. Dus houdt de insta in de gaten
voor het eerste nieuws…
stay tuned!

Liefs Toecan
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TOECAN

TOECAN TOECAN EN NOG MEER TOECAN

DE
VAN
2021

VALENTIJNSTIP

NOG MEER TOECAN
29-02-2020

Tackle (artikel 9.12)
“Spelers mogen niet proberen een
tegenstander de bal te ontnemen
(tackle) als zij de bal nietkunnen
spelen zonder lichaamscontact.”

ALLE LEDEN
VAN DE USHC
10% korting
GEEF DIT DUIDELIJK
AAN VOORDAT JE DE
OFFERTE AANVRAAGT!

Spelregeltegel
RUBRIEK | Wedstrijdsecretariaat

Uitleg

Sliden zonder lichaamscontact
mag dus wel om de bal te spelen.
Slidings waarbij de tegenstander
naar de grond gaat dienen te
worden bestraft met een gele
kaart en tien mintuten tijdstraf.

FYSIO
UTRECHT
OOST
Het fysieke spreekuur gaat helaas
nog steeds niet door, maar er is
wel een telefonisch spreekuur is!
Je kan je inschrijven via de Google
Forms, te vinden onder het
middelste tabblad 'club' in de
U.S.H.C. app. Iemand van FUO zal
dan contact met ze opnemen om
blessures en klachten te
bespreken!
HEB JIJ ERGENS EEN PIJNTJE? MELD JE
AAN VIA DE USHC-APP!
TICKETS FOR SALE AT $23 PER PERSON.
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VALENTIJNSLACH
GEDICHT | Jannemieke Poels - Dames 7

Valentijnslach

Ik hoef geen rode hartjes
en ook geen knuffelbeer
Geen bed met rozenblaadjes
geen bonbons of chocolaatjes

En wil je me dan toch iets geven
dan wil ik graag je lach;
die glimlach als je wakker wordt

-JanSchrijft

en die ik bij me draag die dag

janschrijft
18

HALV 2020
06-03-2020

Anoniem op SOA’s testen: gebruik code USHCWist je dat bijna een kwart van de studenten die zich
laten testen een SOA blijkt te hebben? Veel studenten vinden het vervelend om langs de huisarts of
GGD te gaan, en stellen het testen vervolgens uit. Daarom is SoaStudentArts door een huisarts
opgericht: online je test bestellen, zelf thuis testen en binnen een paar dagen anoniem je uitslag inzien.
En om SOA’s sneller de wereld uit te helpen is USHC een samenwerking aangegaan met
SoaStudentArts, waardoor je niets voor je medicatie hoeft te betalen indien je positief test op
chlamydia. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de code ‘USHC’ invullen tijdens het bestelproces
op www.SoaStudentArts.nl, de rest gaat vanzelf.
Samen Nederland SOA-vrij, daar gaan we voor!

Wat is een HALV?
MEDEDELINGEN

ALV staat voor Algemene Leden
Vergadering. Hier worden alle zaken
besproken waar (het bestuur van) de
USHC zich mee bezig heeft gehouden,
en wat de plannen zijn voor komend
halfjaar.
Altijd al willen weten wie de
gezichten zijn achter USHC? Wees
hier dan bij!

DAT IS HANDIG OM TE WETEN.
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EN JAHOOR
NOG MEER TOECAN

Toecan
MEDEDELINGEN

HET evenement van de USHC gaat dit
jaar gewoon door! Maar dan online!
Koop nu je tickets via het Facebook
evenement en zorg dat je erbij bent!

DAT IS HANDIG OM TE WETEN.
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Bekend Nederland
Held(en)
de maand
versus van
Eindsignaal
Rubriek | Wat zijn de overeenkomsten?
RUBRIEK

Haa Luc, Bedankt hè, zullen we het aanvallen tijdens de hockeywedstrijd gewoon maar aan de aanvallers over laten? ;) Ik ben aan het
grappen, je bent m’n favo limbo van deze club (sorry Willemijn). Zie je snel weer op en vooral buiten het hockeyveld! Nu is het tijd om de
volgende held van de week te introduceren. Na enige ‘subtiele hints’ kreeg ik afgelopen week, na mijn nominatie, te horen dat er ook een
nieuw tekstje geschreven moest worden. Dus bij deze presenteer ik jullie, mijn held van de week, Eline (ELS) Pieters. In 5 jaar nog geen held
van de week geweest. Dat kan toch niet? Oud-bestuur, oud-eindsignaal, oud-weet ik veel allemaal wat (te veel om op te noemen), huidig
trainer van heren 5, promocie, voorstopster van d13 & nog steeds zo betrokken bij de club, niet normaal. Als het aan mij lag, wordt Els held
van het jaar. Een titel die bij haar zou passen. Naast dat je goed werk doet op de club ben je ook top bezig op je werk! Dat mag ook gezegd
worden. Groot respect voor wat je allemaal betekend in het ziekenhuis deze tijd. Alle lof voor Els. Wat zullen ze je missen. Wie helpt er nou
na sluitingstijd nog mee om het café schoon te maken, wie is nou de gangmaker op de zondagavonden? De vrienden, a.k.a. je natuurlijke
habitat, ze missen je zeker. Als je deze instelling nou meenam naar het hockeyveld zou je misschien zelfs wat hoger spelen. Zie ik je
aankomend jaar weer op de selecties? Els is dit jaar ook meegegaan op de ski reis. Waar ik elke dag enorm heb gelachen om de kapriolen
van Eline. Ze is niet meegegaan om vele meters te maken op de piste, maar om vele meters te maken voor de bar (en op andere plekken?!?).
Op het gebied van après ski kan menig skiër nog wel iets van haar leren. Elke avond stond ze weer te presteren tot de vroege uurtjes. De
tongboom is een fanatieke deelnemer verloren, onze Eline is verbonden aan een man. Op weg naar het ‘echte’ burgerlijke leven. Een fulltime baan en een full-time vriend, dit voorspeld niet veel goeds voor je studentenleven. Eline, ik hoop dat je nog lang mijn huisgenoot blijft
voordat je gaat samenwonen met je boy. Er zal dan heel wat gezelligheid uit ons huis vertrekken. Liefs,Jip
Lieve Jimpie D, Ik zei alleen dat je het even in een andere hoek moest zoeken, de nieuwe held van de week. Natuurlijk nooit bij stil gestaan
dat je mij zou nomineren na het vertellen dat ik nog nooit held van de week ben geweest…. De dag dat de Vrienden haar deuren weer zal
openen zorg ik dat ik met een campingstoeltje en een thermosfles koffie (of jager) voor de deur zit. Ben jij ook niet vies van toch? Ook deze
week is het weer tijd voor >al-weer< een nieuwe held van de week! Deze held kies ik mede doordat jullie haar naam wellicht niet vaak voorbij
hebben horen komen, mede doordat deze chick veel doet (en heeft gedaan!) achter de schermen. Met heel veel plezier, trots en
verjaardagswensen (ja het is haar verjaardag vandaag), presenteer ik (K)Lieke Nijland! Deze meid besloot haar fenomenale hockeycarriere
voort te zetten bij Voordaan. Maar, we zullen het ‘het lot’ noemen, want; ze kwam toch weer terug bij ons mooie clubje! Lieke, ik weet dat je
heimwee had, maar zo erg….?! In de tijd dat wij in D14 of D12 zaten, elke woensdag, donderdag, vrijdag of zondag tot in de late uurtjes
aanwezig op Oly, of in de Vrienden. De avonden die nog te herinneren zijn, zijn er echt voor in de boeken. Al een tijdje ben je te bekennen in
het burgerleven, net zoals de rest van het vriendinnenclubje. Doordeweeks of op zondag echt lekker doorzakken zat er niet in. Maar… ik
weet zeker dat wanneer we weer mogen borrelen na de wedstrijd met onze gezichten in het zonnetje dat wij er weer elke zondag zitten! Of
je het dan nog wel volhoudt na 3 bier durf ik niet te zeggen… Gelukkig hebben we de foto’s nog. Je hebt sinds kort een nieuwe baan, waar je
al hartverwarmend verwelkomt bent met een bos bloemen. Ik hoop ten zeerste dat je hier meer op je plek zit. Ook om jouw enthousiasme
te laten doorschemeren naar andere collega’s! Want Lieke staat gelijk aan enthousiasme, eerlijkheid en blijheid. Iets wat we allemaal wel
nodig hebben in deze tijd :).
Heerlijk om met jou de diepte in te kunnen gaan, maar op z’n tijd ook gewoon lekker oppervlakkig. Dat is ons Kliek. En als je je afvraagt waar
ze de bijnaam vandaan heeft: Lieke heeft ‘m zelf bedacht. Ze was wat zenuwachtig toen ze zich moest voorstellen aan de meest heftige
trainer van de club. Zowel voor het team, als voor de club ben jij jaren lang onmisbaar. Eigenlijk is het dus heel fijn dat je gewoon weer terug
bent bij de USHC. Alhoewel ik vind dat Anke en jij het heel goed hebben opgepakt, mis ik het co-aanvoerdersschap toch wel… Lieve Kliek, nog
een hele fijne verjaardag, en ik hoop snel weer lekkere goud-gele-rakkers met je te nuttigen op de banken van Oly. Maar, ben ik ook wel
benieuwd of jij je dansmoves nog hebt behouden na deze quarantaine. Of heb jij op je rapskilss geoefend? Want, jij iedereen komt hier om
te twerken, en jij om te rappen, toch? Liefs, Piet
Lieve Piet, Wat is er nou een mooiere kers op de taart dan op mijn verjaardag held van de week te worden! Ik ben zeer vereerd dat je mij
deze titel gunt. Ik mis jou ook enorm als co-aanvoerder en ben blij dat we via onze appgroep Aanvoerders D14 toch vast kunnen houden
aan deze mooie periode uit onze vriendschap. Vergeet niet: aanvoerder blijf je in je hart altijd! Laten we dan ook hopen dat Mark en Hugo
lekker door blijven vaccineren en we zsm weer een aanvoerders(wit)biertje kunnen drinken op Olly, jij weer kunt twerken en ik weer kan
rappen. Om in het aanvoerdersthema te blijven geef ik het stokje met veel plezier door aan niemand minder dan Spankelita Thunderstorm,
aka Anke Westerman. Deze meid heeft soms het gevoel dat ze te oud is voor USHC, maar niets is minder waar: zodra het afgelopen zomer
weer mocht stond (zat) zij weer in de Vrienden (en was ze helaas ook net zo snel weer buiten). Want niet alleen met haar teamgenoten uit
D12 zet ze graag de Vrienden op de kop, maar ook met de vedettes uit H8! Anke is als een rots in de branding: of ze nou een opstelling moet
maken voor D12 op zondag om 9.05 uur thuis op Voordaan of een anderhalvemetertraining in elkaar moet flansen voor H8, alles is altijd
picobello voor elkaar. En als ze niet aan het aanvoeren of trainen is, staat ze wel in de keuken om heerlijke soepen, borrelbroden of andere
snacks voor te bereiden voor Kaaspartij, die een stuk vaker bij haar thuis zijn dan haar huisgenoot lief is. Heel erg bedankt dat je deur altijd
voor ons open staat Spank (hoewel dit helaas niet voor je badkamerdeur geldt) en geniet van je week of fame! Liefs, Kliek
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Bekend Nederland
Held(en)
de maand
versus van
Eindsignaal
Rubriek | Wat zijn de overeenkomsten?
RUBRIEK

Lieve Kliek,
Ik was bezig met mijn dagelijkse burgerwandeling, je moet toch wat tijdens deze coronette, en wat schetste mijn verbazing: een benoeming
tot held van de week door ons allerliefste Kliek! Dit droeg natuurlijk zeer bij aan mijn vrolijkheidslevel, waarvoor dank. Ik ben blij dat we op
deze manier toch wat voor elkaar kunnen betekenen, is het niet op het veld of langs de lijn, dan maar in mijn burgerhuis, waarvan de
spreekwoordelijke deur altijd openstaat!
Dat brengt mij nu bij de nieuwe Held van de Week: Tim Friso Lodewijk, ofwel TFL!
Deze jongen is de trainer van ons aller Dames 12 samen met Guus en daarnaast ook nog eens dames 9. Door weer en wind fietste jij naar
Olly om ons even flink aan te pakken op Sunny Beach. Niet alleen de anderhalve-meter trainingen bereidde jij in de puntjes voor, maar
daarnaast stond jij ook vrijwillig in de kou ons aan te sporen om wat meer te bewegen tijdens de wintertrainingen. En als ik zelf even geen
inspiratie meer had voor een training voor Heren 8, kwam jij wel weer met een een of andere gekke oefening aanzetten, waarvoor dank!
(Mijn billen zijn nog steeds blauw van jouw tennisbal)Volgens mij is het verre fietsen nu verleden tijd en heb je een kamer gevonden, waar de
nodige feestjes en borrels niet mogen ontbreken. Helaas mocht jouw grote feest Eindsignaal vorig jaar niet doorgaan, maar laten we dat snel
goed maken met een biertje of 12 in de Vrienden.
Liefs, Spankelita

Hey Ank bedankt voor het benoemen van mij als held van de week. Hopelijk mogen we dit jaar nog een keer gezamenlijk het veld op, de
Vrienden in of lang blijven hangen op Oly, ik neem aan de wens van elke USHC’er. Dan de held van deze week: Guus Kneepkens! Een bekend
gezicht op de club, je kan bijna zeggen ‘wie kent hem niet?’Voor het tweede jaar op rij mijn medetrainer van de Dames 12. Guuske heeft al
een lange geschiedenis op de club als speler/commissielid/trainer. Ondanks dat deze ex-keeper zelf hockeyt in Zeist, zet hij zich door weer
en wind nog wekelijks in voor USHC (zoals de foto goed illustreert: een doorweekte Kneepkens). Met behulp van zijn haarscherpe analyses
en goed uitgedachte oefeningen laat onze Dames 12 elke week weer een groei zien met als gevolg punten op de zondag. Tot een uur of
23:00 training geven of het nu regent of -10 is, tot mijn verbazing komt Guus altijd aanzetten in een korte broek. Ik ben dan ook erg
benieuwd hoe hij de huidige koudegolf ervaart, maar als je iemand voorbij ziet komen in een korte broek is het vast meneer Kneepkens!
Hopelijk kunnen we samen met Dames 12 het jaar met een biertje op jouw dakterras afsluiten (desnoods met 1,5m afstand), net als
afgelopen jaar
Sportieve groet, TFL
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STIER (20 APRIL
T/M 20 MEI)
KREEFT (21 JUNI
T/M 22 JULI)

Jij geeft niet zo veel om Valentijnsdag, want al
die liefdesverklaringen om je heen doen je
beseffen dat jij nog steeds niet in staat bent om
je veilig te hechten aan een ander. Jij bent
gewoon nog niet klaar om serieus te zijn. De
beste verrassing die jij met Valentijn kan
krijgen? Seks. Maar dan wel voor de avondklok
naar huis: ‘Sorry schat, moet morgen echt
vroeg op’
Perfect match:
Niet aan te bevelen: stier, kreeft, schorpioen,
vissen, steenbok

Leeuw, jij bent erg hartstochtelijk. Je wordt dan
ook makkelijk, snel en vaak verliefd. Jammer
genoeg is die liefde vaak maar van korte duur.
Logisch; een meerderwaardigheidscomplex is
geen gezonde basis voor een relatie. Als je
jezelf zó geweldig vindt is het moeilijk om
iemand te vinden die daar tegenop kan boksen.
Zet je verwachtingen wat minder hoog: plan
een eerste date op Valentijn en geniet van alle
aandacht die je krijgt.
Past bij jou: tweelingen, leeuw, schorpioen,
steenbok
Gaat ‘m niet worden: Stier, maagd, waterman,
vissen

MAAGD (22
AUGUSTUS T/M
22 SEPTEMBER)

RAM
(21 MAART T/M 19
APRIL)
TWEELINGEN
(21 MEI T/M 20
JUNI)
LEEUW
(23 JULI T/M 22
AUGUSTUS)

Als ram ben jij vurig en impulsief, en dat is ook
precies de manier hoe jij met liefde omgaat.
Valentijnsdag vind jij een beetje onzin, want
romantiek is voor jou niet aan één dag besteed.
Jij hoeft ook niet per se een cadeautje op
Valentijnsdag, maar als je dan toch iets krijgt
van je partner heb je het liefst iets persoonlijks.
Het beste cadeau wat jij je partner kunt geven?
Gewoon een keer je bek houden. Laat je liefje
ook eens kiezen wat jullie gaan doen.
Goede match voor jou: tweelingen, leeuw,
weegschaal, schorpioen
Beter niet: vissen, kreeft, maagd, ram (wens je
veel succes)

Jij kan heel erg genieten van romantiek, maar
wel alleen als het goed gedaan wordt. Jij hebt je
lover veel te geven, dus vraag je er ook veel
voor terug. Met Valentijnsdag verwacht jij een
cadeautje of verrassing. Heeft je date die niet
meegenomen, dan geef jij jouw cadeautje ook
niet. Het is goed dat je weet wat je waard bent,
maar kap met dit high maintenance gedrag.
Daar wordt namelijk niemand gelukkig van.
Match made in heaven: vissen, weegschaal,
steenbok, maagd
Zou ik niet doen: ram, tweelingen, leeuw,
boogschutter

Kreeft, jij bent zorgzaam en emotioneel, maar
ook heel afwachtend. Het duurt daarom lang
voor je je open durft te stellen. Ons advies?
Wacht anders gewoon nóg wat langer! Je komt
dan extra mysterieus over en waarschijnlijk wil
je partner je alleen maar meer!! Beloof hem of
haar dat je volgende Valentijnsdag meer je best
zal doen, zo hou je je lief ieder jaar in spanning.
Past mega super goed bij: ram!!!!
Absoluut geen match met: stier, tweelingen,
kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen,
boogschutter, steenbok, waterman, vissen

Maagd, jij hebt niet zo veel met Valentijn. Je
begrijpt het gewoon niet helemaal. Je verwacht
daarom ook geen cadeau van je geliefde en je
hebt zelf ook geen cadeau gekocht. Hoe komt
dat? Maagden zijn nou eenmaal niet passioneel
en niet spontaan. Met andere woorden:
maagden zijn een beetje saai. Sorry, daar
konden wij ook niks anders van maken.
It’s a match: Vissen, tweelingen, stier,
steenbok
Oh no no no no: ram, boogschutter,
waterman, leeuw, schorpioen
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VISSEN (19
FEBRUARI T/M 20
MAART)

Waterman, jij vindt jezelf zo cool omdat je niet
in een hokje te plaatsen bent. Ook al hou je van
romantiek, jij wilt je niet conformeren aan de
norm en dus vier jij liever geen Valentijn. Dat
wil niet zeggen dat je niet van je partner houdt;
jij doet liever iets romantisch op een andere
dag. Dat is natuurlijk niet per se slecht, maar
begint die act niet vermoeiend te worden? Het
is in ieder geval vermoeiend voor alle mensen
om je heen. Je bent niet uniek; je bent gewoon
vervelend.
Perfect match: tweelingen, weegschaal,
boogschutter
Doe maar niet: schorpioen, maagd, leeuw,
steenbok

STEENBOK ( 22
DECEMBER T/M 19
JANUARI)

SCHORPIOEN (23
OKTOBER T/M 21
NOVEMBER)

WEEGSCHAAL
(23 SEPTEMBER
T/M 22 OKTOBER)

Boogschutter, jij kan soms overkomen als een
koele kikker, maar stiekem ben jij best
romantisch. Zelfs Valentijn vind jij best leuk; het
enige waar je niet van houdt is dat alles zo
geforceerd en overdreven is. Jij hoeft ook geen
cadeautje te ontvangen, jij vindt het leuker om
te geven. En dan liever iets persoonlijks dan
een standaard knuffelbeer. Valentijn is met jou
niet groots, maar wel gezellig. Tenminste, als je
iemand hebt om Valentijn mee te vieren dan.
Maar daar geloven wij eigenlijk niks van.
Vuurwerk met: ram, tweelingen, waterman
Hoofdpijn met: stier, kreeft, vissen, schorpioen

WATERMAN
(20 JANUARI T/M
18 FEBRUARI)

Jij bent een van de meest romantische
sterrenbeelden en als iemand uitpakt met
Valentijn ben jij het. Ja, het is cliché, maar
iedereen zegt dat chocoladehartjes niet lekker
zijn liegt sowieso. Het vergt misschien een beetje
lef om enthousiast te zijn over Valentijn in een
wereld vol met cynische teringlijers, maar daar
heb jij eigenlijk schijt aan. En dat is natuurlijk
goed, maar soms leef je wel een beetje op een
roze wolk. Doe ook een keer je ogen open. Het
leven gaat niet alleen om liefdesbrieven en
rozenblaadjes. Wake up.
Past goed bij: ram, tweelingen, leeuw, waterman
Slecht idee: schorpioen, steenbok, maagd, vissen

BOOGSCHUTTER
(22 NOVEMBER
T/M 21 DECEMBER)

Deel 2
Jij bent natuurlijk de beste in het spel der
verleiding, maar als het om romantiek gaat
wordt het voor jou moeilijker. Tuurlijk, je houdt
van romantische gestes, maar neemt zelf
nooit initiatief. Maar als je liefje vervolgens
niets voor jou heeft gedaan, breekt de hel los.
Dat wil niet meteen zeggen dat je partner een
ander heeft, schorpioen. Stop eens met dat
argwanende gedrag en leer om een ander te
vertrouwen.
Goede match met: ram, leeuw, vissen, kreeft
Zou ik niet doen: stier, tweelingen,
weegschaal, waterman

Stiekem ben jij heel liefdevol, maar jij toont je
liefde niet zo snel. Dat wil niet zeggen dat je het
niet serieus neemt. Jij bent bang om je kwetsbaar
op te stellen, dus zeg je dat Valentijnsdag je niets
interesseert. Maar je hoopt dat je lief door die
harde woorden heen kan kijken en ziet dat je
eigenlijk heel graag wat extra aandacht en
cadeautjes wil. In een sprookje gebeurt dat
misschien. Dit is het echte leven. Leer een keer
om met je emoties om te gaan, of blijf voor altijd
single. Your choice.
Match of your dreams: stier, leeuw, schorpioen,
No go: weegschaal, tweelingen, steenbok, ram

Vissen, een hopelozere
romanticus dan jij bestaat niet. Om die reden
mag jij weer eens een bak
trekken.
Sterrenbeelden die er bij
passen: stier, kreeft, schorpioen, maagd
Geen match met: boogschutter, weegschaal,
ram, leeuw, tweelingen
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Wie zijn er jarig?
Februari

1 Peer Walder (H2)
3 Annemijn Ruger (D3) & Iris Wils (D15)
4 Iva Klein Baltink (D16)
5 Timo Vossen (H7)
9 Rozemarijn van Rhenen (D9)
10 Alon Ben David (H9) & Britt Beumer (D15)
11 Sophie Leopold (D14)
12 Lukas Fiolet (H4)
15 Vera Dik (D6) & Floor ter Haar (D16) & Niek Oldeman (H4)
17 Nini van Aalst (D16) & Hannah Hartgerink (D6)
18 Tessa van der Wel (D5)
19 Aniek Beerling (D13) & Peer Gravendeel (H1)
20 Mimi Gaillard (D9) & Phoebe Krijnen (D6) & Sophie van der Put (D11)
&
21 Steven van de Ven (H9) & Wander Vermeulen (H6) & Lotte de Wijs
(D6)
22 Brechtje Brons (D6) & Nina Hoekstra (D15) & Inge van de Klok (D1) &
23 Marinka Oudenes (D17) & Emma Snijders (D7)
24 Julius Meddens (H9) & Sijtje Reezigt (D15)
25 Sanne Aardoom (D7) & Floor Hoedemakers (D12) & Tibi Keizer (H7)
Ilja Tromer (D2)
26 Nikki van Erp (D8) & Danne Kranen (D13) & Rolf van der Mark (H9) &
28 Damiën Terstall (H6)
Pieter Spijk (H8)
Annelijn Speel (D7)

Wie zijn er jarig?
Maart

1 Jan Ole van der Oord (H8), Ana Spronk (D2)
2 Vivian Boijer (D1)
4 Jolijn Sluijter (Experts)
5 Dorith Gout (D3), Michiel Jekel (H6), Flootje van Rongen (D1)
6 Sarah Eigenberg(D10), Rens van Veenendaal (H1), Servaas Voskens
7 (H3)
8 Emma Bulder (D9)
9 Juliette Muller (D14), Simone Spaans (D17), Sebas Verschuren (H1)
13 Danique Brenkman (D6)
14 Emilia Kim te Plate (D16)
15 Emma Sluiter (D13)
16 Hannah Beers (D14)
17 Jet van 't Hoff (D12)
18 Thomas van den Berg (H6), Wilemijn Limborgh (D4), Rik Verheijden
19 (H3)
20 Lotte van de Poll (D16)
Charlotte Vos (D12)
21 Milena Jancev (Experts), Max Okkerse (H9), Ireen Scheffers (D16),
22 Brechje Schouwerwou (D13)
Madelief van Breukelen (Gevorderden), Danielle Stolk (D8)
Julia van Minnen (D14)
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