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KB 64 stelt zich voor
Het supermooie blaadje dat je op dit
moment aan het lezen bent is het
magazine van de Delftste Studenten
Volleybal Vereniging “Punch”, het
Konvo. Door de jaren heen hebben
vele besturen D.S.V.V. “Punch” gemaakt tot wat het nu is. De gezellige,
actieve en professionele vereniging
met leden die kunnen worden gezien
als één grote volleybalfamilie. Ook
het bestuur van dit jaar heeft weer
veel betekend voor de vereniging,
maar zij gaan zich binnenkort oudbestuur noemen. Daar kan het
natuurlijk niet stoppen. Gelukkig staat
er een fris nieuw bestuur klaar om
het heft in handen te nemen. Wij,
Kandidaatsbestuur 64 van D.S.V.V.
“Punch”, staan klaar om er komend
jaar weer net zo’n fantastisch jaar
van te gaan maken. Met Mike als
voorzitter, Alexander als secretaris,
Inez als penningmeester, Freke als
wedstrijdsecretaris en Thomas als
pandcommissaris is alles in huis om
dit voor elkaar te krijgen.

Tijdens deze OWee zijn wij al druk
in de weer om de eerste zaken te
regelen. Kom je ons tegen, aarzel dan
niet om een praatje te maken. Wij
zijn erg benieuwd wat voor nieuwe
volleyballiefhebbers er dit jaar weer
langskomen en waarschijnlijk zit je
bomvol met vragen waar wij antwoord
op kunnen geven.
Direct na de OWee gaat het volleybalseizoen van start met de instuiftrainingen. Bij deze avonden kun je
vrijblijvend kijken of volleyballen bij
Punch om te bepalen of het iets voor
jou is. Maar ook als je je al vol enthousiasme ingeschreven hebt is het
belangrijk om naar de instuiftrainingen
te gaan. De Technische Kommissie
komt namelijk kijken in welk team jij
het best past. Het is dus handig om bij
zoveel mogelijk van deze trainingen
aanwezig te zijn en je beste beentje
voor te zetten, zodat zij een zo goed
mogelijk beeld van je krijgen.

KB 64
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Na de instuiftrainingen is er de regelje-coach-bbq (RJCBBQ) waar je te
horen krijgt in welk team je bent
geplaatst. Tijdens de barbecue leer je
je team kennen en is het zaak om andere Punchers te overtuigen van jullie
gezelligheid om ze bereid te maken
jullie te coachen tijdens de wedstrijden van het komende jaar. Verder kan
onder het genot van een biertje worden begonnen met het brainstormen
over het teamthema, de teamkleding
en eventueel zelfs het teamweekend.
Ook daarna hoef je niet stil te zitten,
met een openingstoernooi om lekker
in te spelen met je nieuwe team en
het PIQ-weekend (Punch-IntegratieQuotiënt-weekend), waar je de rest
van de Punchers leert kennen. Geniet
van de OWee en tot snel!
Kandidaatsbestuur 64
Mike, Alexander,
Thomas

Van links naar rechts: Inez, Thomas, Mike, Freke en Alexander

Inez,

Freke

en

Welkom namens de OWeeCis
Punch OWee, Puur Winnen!

3

De OWeeCis heeft de afgelopen
weken ontzettend hard gewerkt om
een OWee neer te zetten die achteraf
alleen maar beschreven kan worden
als PUUR WINNEN. Het programma
ziet er dan ook fantastisch uit! Elke
avond heeft een eigen thema waaromheen topactiviteiten zijn neergezet.
Sommigen ken je al van vorige jaren,
anderen zijn klassiekers in wording.
Maandagavond: oktoberfest. Dat betekent anderen onder de tafel zuipen
in een bierestafette en daarna onder
de tafel gewoon doortanken, en gratis
biβerballen happen. De eerste avond
eindigt met Berlin minimal techno,
zodat je op de eerste avond al los kan
gaan op keiharde tunes.
Dinsdagavond is de beroemde
beachavond, met exotische cocktails
en blacklight bodypaint. In de late
uurtjes zal dit uitbarsten tot een
geweldige full moon party. Een feest
waar men in Thailand geen genoeg

van kan krijgen en dat nu overwaait
naar Nederland.
Woensdagavond is het College Night.
Kom in je Evil Knievelpak naar het
pand en ga los met een red cup in
je linkerhand en een pingpongbal in
de rechterhand om de tegenstander
in het beerpong te verslaan. ‘Murica!’

maeken soalsch sij dat vroegher deden. Lekker koekhappen en dobbelen,
maar ook armworstelen en kaarten
horen daarbij. Doe mee en pak gelijk ook de pubquiz mee. Uiteraard
komt er ook een meezingfestijn op
Hollandse nummertjes bij kijken. Zo
sluiten we week af met een overvloed
gouwe ouwes.

Donderdagh sullen wij d’out hollandsche speelen houden ende plezier

De OWeeCis heeft er puur zin in, jullie
ook?

De Zebra spreekt
Een nieuw jaar, een nieuwe OWee, en
dat is puur winnen! Voor mij begon de
OWee al helemaal goed, want ik ben
daarvoor eens even goed in bad geweest. Het was mijn eerste keer ooit
in bad, maar het beviel zeer. Ik heb
daarna nog een week nodig gehad
om ervan bij te komen en goed op te
drogen, maar het was het allemaal
waard. In mijn heerlijk schone velletje
kon de OWee dus sowieso al niet meer
stuk, hoewel hij nog moest beginnen.

Dit jaar wordt zeker
Puur winnen!
En nu de OWee begonnen is, is het
alleen maar genieten, volleyballen en
feesten geblazen.
Voor mij is de OWee veel nieuwe
mensen ontmoeten. Door mijn zeer

vriendelijke en vrolijke uitstraling wil
iedereen met mij op de foto, dus ik
voel me een ware viz (very important
zebra) op straat. Bovendien sta ik
bekend om mijn uitzonderlijk soepele dansbewegingen, dus heb ik vele
dansjes met jan en alleman gewaagd.
Toch is het niet hetzelfde als chearleaden. Ik kan niet wachten tot de
wedstrijden beginnen en ik weer volop
alle Punchteams aan kan moedigen,
want ik heb jullie gemist. Deze zomer
heb ik de Tour de France geprobeerd
te kijken als vervanging van dat lege
volleybalvormige gat in mijn hart,
maar het is niet te vergelijken aan de
spanning van een volleybalwedstrijd.
Dus weg met de Tour de France, weg
met Froome (al heeft hij een mooie
prestatie geleverd) en terug met
volleybal en Punch! Laat het ‘Hup
Blauw’-geblèr weer aanzwellen en het
‘Blauw-wit is onze glorie’ weer door de

SC-gangen doorklinken, want dit jaar
wordt vast en zeker Puur Winnen!

Volleyballen bij Punch
Naast alle leuke activiteiten die Punch
organiseert, draait het uiteindelijk
natuurlijk allemaal om het volleyballen! Punch streeft ernaar om iedere
Puncher twee keer per week te kunnen laten trainen op de Unit Sport op
het terrein van de TU.

Monumentje
Tim (H3): Mijn baarmoeder klappert, het tocht
hier!

Als je bij Punch komt volleyballen, of al
lid bent, is het vooral belangrijk dat je
er tijdens de instuiftrainingen bij bent.
De Technische Kommissie, kortweg
TK, gaat dan kijken wat je in huis hebt
op het gebied van volleybal. Op basis
hiervan wordt je ingedeeld in een van
de 13 dames- of 13 herenteams. De
teams variëren van promotieklasse tot
de 4e klasse bij de heren en van de 1e
klasse tot de 4e klasse bij de dames.
Elke week train je met je team, om
je voor te bereiden op te wekelijkse
wedstrijden. De trainingen vinden
plaats op maandag en woensdag tussen 17:30 en 24:00. Afhankelijk van
je team duren de trainingen 1,5 tot
2 uur. De trainingen worden gegeven
door Punchers. Dit zijn enthousiaste
leden uit de hogere teams die jou
graag wat willen leren. De trainers
zijn ook direct de coach voor tijdens
de wedstrijden. De hogere teams, H1,
H2, D1 en D2, krijgen training van een
externe trainer.

Op donderdag is er nog een speciale
training, ook wel specialisatietraining,
voor onze Buitengewone Leden
(BL’en) tussen 18:30-20:00. Deze
BL’en trainen wel, maar spelen geen
wedstrijden. Dit is vooral handig als
je een halfjaar gaat reizen, of stagelopen en de rest van het jaar wil
blijven volleyballen en meedoen aan
de activiteiten bij Punch.

Stefani Romani
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worden gevierd of het verlies worden
weggedronken. In ieder geval wordt
hier regelmatig tot in de late uurtjes
geborreld.

Punch heeft een eigen tenue bestaande uit een wit broekje en blauw
T-shirt. Deze moeten bij de wedstrijden verplicht gedragen worden

De wekelijkse wedstrijden vinden
vooral plaats op vrijdagavond, maar
ook wel eens op een andere avond
of zaterdagmiddag. Je doet mee met
de regionale competitie en speelt
uitwedstrijden dan ook vaak in de
omgeving van Delft. Thuiswedstrijden
vinden gewoon plaats op de Unit
Sport van de TU. Voor de wedstrijd
is het gebruikelijk om samen met je
team te eten, zodat je met veel energie, teamgevoel en enthousiasme de
wedstrijd kan beginnen.

Monumentje
Guus (H4) tijdens een potje Weerwolven op
het D6-teamweekend: Dus Stefan ik wil wel
even jouw mening weten. Stefan G. (H2): Ik
vind dat we het feminisme compleet moeten
onderdrukken.

Na je eigen wedstrijd kun je andere
teams aanmoedigen met de Punch
strijdkreet “Hup Blauw”, of het Punch
lied. Punch heeft een eigen sociëteit in
het centrum, het “Pand”. Hier kan elke
vrijdag na de wedstrijden de winsten

volgens de Nevobo (Nederlandse
Volleybal Bond). Het shirt kun je
bij het bestuur aanschaffen en kost
ongeveer 43 euro. Het broekje daarentegen moet je zelf kopen. Deze
uitgaven zijn eenmalig als je lid wordt.
Verder heb je een sportkaart nodig
om bij Punch te kunnen trainen. Deze
koop je bij de Unit Sport en kost 105
euro. Met deze sportkaart mag je
ook alle andere sporten beoefenen.
Zo kun je deelnemen aan de fitness
groepslessen. Als je zelf wil trainen bij
de fitnessapparaten moet je wel een
duurdere sportkaart kopen. Verder
betaal je ook contributie bij Punch.
Voor BL’en is dat in het eerste jaar
24 euro, terwijl Competitiespelende
leden (CL’en) in hun eerste jaar 79
euro betalen.
Enthousiast? Kom 26, 28 augustus
& 2, 4 september meedoen aan de
instuiftrainingen!

Gezelligheid
Punch is veel meer dan alleen volleybal! Gezelligheid is minstens even
belangrijk. Er zijn dan ook genoeg
feestjes en commissies om de sfeer
te verhogen. Van beginner tot gevorderd, elke volleyballer zal hier veel
van merken.
Centraal staat natuurlijk je team:
ieder team bedenkt aan het begin van
het jaar een teamthema en maakt een
teamtrui waar het samen bedachte
thema op te zien is. Veel teams eten
ook gezamenlijk voor de wedstrijden
om zo elkaar beter te leren kennen en
veel teams organiseren vaak teamuitjes of teamweekenden. Lekker met
zijn allen op stap of een weekeindje
ergens bier drinken in een huisje in
Frankrijk!
Ook is trainen vaak niet alleen volleyballen. Veel teams blijven na de training borrelen op het Sportcentrum.
Als de avond vordert, kom je zo
steeds meer Punchers tegen. Voor je
het weet zit je drie uur na je training
te praten met een groep mensen
waarvan er niemand in je team zit.

Bij Punch gaat het niet
alleen om volleyballen!
Daarnaast heeft Punch al een paar
jaar een eigen sociëteit midden in
het centrum van Delft genaamd
MESKODVL, hoewel Punchers deze
ruimte het Pand noemen. Hier tapt
de BOOD elke vrijdagavond biertjes
om de overwinning te vieren, of het
verlies weg te drinken. Door de 13
dames- en 13 herenteams is de manvrouw verhouding bijna 50/50 wat de
gezelligheid zeker ten goede komt.
Naast de teamgezelligheid, organiseren Punch en haar vele commissies vele

Monumentje
Marcel (H3): Kom, we gaan een broodje Ava
maken.

leuke activiteiten voor de hele vereniging door het jaar heen. Hoogtepunten
zijn het PIQ-weekend, het Sjiekfeest
en het Spoenk-grasvolleybaltoernooi.
Het PIQ-weekend (Punch Integratie
Quotiënt) is een weekend dat voor de
eerstejaars Punchers georganiseerd
wordt. Je leert niet alleen veel ouderejaars kennen, maar ook je nieuwe
teamgenoten. Verder staat het weekend vooral in het teken van plezier en
gezelligheid, dus dat wil je absoluut
niet missen.
Natuurlijk kun jij ook zelf deelnemen
aan één van 18 commissies om je
horizon te verbreden. Dit zal je niet alleen veel gezelligheid opleveren, maar
het is ook erg leerzaam en geeft je
veel voldoening als je iets moois hebt
neergezet! Er zijn serieuze commissies
zoals de TK (Technische Kommissie,
die ieder jaar de teamindeling moet
maken) of feestcommissies zoals de
SJAAK (de eerstejaarskommissie),
waarover je meer kunt lezen op pagina X.
Kortom bij Punch gaat het niet alleen
maar om volleyballen. Er is ook zeker
veel gezelligheid! Als je van deze gezelligheid wil komen proeven, of zelf
een potje wil volleyballen zoek Punch
dan zeker op deze OWee!

Lucie Oude Luttikhuis & de OWeeCis
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Activiteiten

Sander Stumpel

Bij Punch is er het hele jaar door van
alles te beleven. Hierbij leer je niet
alleen je team steeds beter kennen,
maar ook de rest van Punch. Zo is er
een openingstoernooi, een eerstjaarsavond, een RJCBBQ, Sjiekfeest enzovoort. Daarnaast zijn er toernooien in
de zon, op het gras en kun je op reis
naar de sneeuw. Kortom er is genoeg
te doen. Heb je ondanks alle activteiten nog niet genoeg gezelligheid organiseer dan je eigen teamweekend!

RJQBBQ
Op deze prachtige BBQ wordt de teamindeling bekend gemaakt en weet je
dus met wie je de rest van het jaar
zal volleyballen. Voor een train(st)er
is al gezorgd, maar een goed team is
natuurlijk niet compleet zonder een
paar extra coaches voor de aanmoediging en extra support. Dat doe je
op de Regel Je Coach BBQ, waar je
door middel van goede argumenten
(en misschien wat bier) coaches voor
jouw team gaat regelen. Hierbij geldt
natuurlijk meer coaches is meer beter,
want met meer geschreeuw langs de
zijlijn dan de tegenstander, win je
gegarandeerd! Daarnaast leer je op
deze barbecue natuurlijk ook je team
kennen.
Openingstoernooi
Hoewel je op de RJCBBQ je team
al hebt leren kennen, weten jullie
nog niet wat jullie als team waard
zijn in het veld. De kans om te
leren wat jullie waard zijn als team
en om de speelkwaliteiten van je

teamgenoten te leren kennen is het
openingstoernooi.

Eerstejaarsavond
Samen met jou zullen er nog meer
mensen nieuw zijn binnen Punch.
Op de eerstejaarsavond kunnen jullie
elkaar en het bestuur leren kennen.
Tijdens deze borrel zal het bestuur
laten zien hoe Punch in elkaar steekt
wat voor een commissies er zijn en
wat er allemaal nog meer gebeurt binnen Punch. Ook kun je er het Punchstrijdlied leren. Hoewel deze avond
niet verplicht is, is het natuurlijk wel
de gelegenheid om kennis te maken
met de andere eerstjaars!
PIQ-weekend
Het PIQ-weekend is net als de eerstejaarsavond niet verplicht, maar er is
geen betere manier om de rest van
Punch te leren kennen. Het PunchIntergratie-Quotient weekend is het
leden weekend van Punch waar je
tijdens allerlei activeiteiten de rest
van Punch leert kennen. Er is geen
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onderscheid tussen oude en nieuwe
Punchers en het is dus absoluut geen
ontgroening. Na dit weekend ken je
Punch echter wel heel veel beter!

Monumentje
Bart (H1): Ik ben mijn boxer vergeten. Ik
ben bang dat mijn shirtje niet lang genoeg
is dat iedereen mijn bilspleet ziet.

Teamweekend
Moch je na alle boven genoemde
activiteiten zin hebben om nog meer
met je team te doen, schroom dan
niet om je eigen teamweekend te
organiseren. Ga met je hele team,
coaches en trainer een weekend weg
en je zal elkaar beter kennen dan ooit
te voren, wat de prestaties in het veld
alleen maar kan bevorderen!
Menig Punchteam is al op teamweekend geweest en ze zullen je het allemaal aanraden.
Naast alle activiteiten om elkaar en
punch beter te leren kennen zijn er
ook nog andere acitviteiten. Het sjiekfeest is het galafeest van Punch waar
je samen met je date een dag sjiek uit
je dak kan gaan. En het grasvolleybal
toernooi SPOENK waar punchers en
externen elkaar treffen op het gras
en genieten van de bijbehorende
feesten. Verder kan je nog op wintersportvakantie met punch, is er
een boachcompetitie en nog andere
beachvolleybal activiteiten. Ben je
benieuwd wat we binnen Punch nog
meer doen, spreek iemand aan en
je krijgt ongetwijfeld een verhaal te
horen over een mooie Punchactiviteit.

Puzzel - Nullen & Punchers

OWEE! De nullen zijn er in overvloed
en het is aan Punch de taak om de
puurste, leukste, gezelligste, meest
sportieve en talentvolle nullen binnen te halen! Maar hoe gaan we dat
doen? We zetten al onze mascotte in,
hebben een te gek OWEE programma
klaar staan en de website een frisse
look gegeven.
Nu rest ons nog de schone taak om de
heldhaftige Punchers, die het slagveld
van nullen durven te betreden, voor
te bereiden. Zij moeten namelijk
strategisch en systematisch opgesteld
staan om puur en alleen de crème
de la crème van nullen in te kunnen
sluiten om ze vervolgens te bekeren
tot het heiligdom dat Punch heet.

Om de opstelling te bepalen zal er een
matrix worden bedacht in de vorm
van een Binaire puzzel. Let op, uit
betrouwbare bronnen en statistische
gegevens uit de afgelopen jaren is
gebleken waar enkele interessante
nullen (0) komen te staan, en waar
het altijd handig is om alvast een
Puncher (1) te positioneren. Met deze
informatie en de volgende tactische
regels moet het jou lukken om een
goed aanvalsplan te bedenken:

Monumentje
Marcel D.: Mijn telefoon heeft een hogere
resolutie dan mijn tv.

Yvo Putter

7

• Stationeer nooit meer dan twee
Punchers naast elkaar, horizontaal
of verticaal gezien.
• Hetzelfde geldt voor de nullen (te
veel naast elkaar vermindert het
overtuigingsrendement).
• Zorg voor een goede verdeling en
vul elke rij en kolom met evenveel
nullen als Punchers.
• En als laatste, om te voorkomen dat
een slimme nul de systematiek in
onze opstellingsstrategie kan ontcijferen en er langs weet te glippen,
willen we dat alle rijen van elkaar
verschillen en alle kolommen idem
dito.

Puncher Iris in OWeebestuur
Iris Kramer is één van de leden van het
OWeebestuur. Daarnaast volleybalt ze
bij Punch. Tijd voor een interview om
alle ins&outs te weten te komen!

Hoe ben je erbij gekomen om
te solliciteren voor specifiek dit
bestuur?
Ik was vorige zomer gezellig bij
een vriendinnetje in Groningen en
we zaten samen op de Grote Markt
biertjes te drinken toen de opening
van de KEI-week begon. Het bestuur
daar werd voorgesteld en toen hadden we het er over dat het ons ook
super leuk leek om dat te doen. Toen
ik terug was in Delft heb ik de website
opgezocht en me op het interesseformulier gezet. Wat ik vooral leuk vond
aan dit bestuur is dat het een half jaar
is, heel gevarieerd is, je echt ergens
naartoe werkt en je met heel veel
verschillende mensen, verenigingen
en instanties te maken hebt.
Wat is je functie binnen het
bestuur?
Ik ben hoofd Activiteiten. Ik heb me
dus met de meeste activiteiten bezig
gehouden zoals de Ladies Intro, de
Sport- en Cultuurdag en de Sight
Seeing.
Ondertussen zit je bestuursjaar
er bijna op, was het afgelopen
jaar zoals je had verwacht?
Nee, ik had verwacht dat ik overdag
hard aan het werk was, maar het bleek
toch veel meer ook in de avonden te
zijn. Helemaal niet erg want dat was
voornamelijk borrelen en integreren
op de verenigingen, super leuk!
Naast hard werken, moeten jullie
ook veel borrelen, hoeveel borrels heb je ongeveer gehad en
welke was het leukste?
Zo dat waren er veel… Ik denk op
de allerdrukste moment we drie borrels per week hadden. Dus in totaal
z’n 50! Dit verschilde van gewoon
gezellig borrelen op verenigingen en
themapresentaties tot grote lustrumfeesten. Eigenlijk vond ik ze allemaal
super leuk, dus dat is lastig kiezen.
Ik denk dat de leukste borrel onze
eigen themapresentatie was, dit was
het eerste moment dat we echt in de
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boodschappenfeut die ontbijt en
lunch verzorgd. Vanaf half 10 gaan
we aan het werk tot een uurtje of 5.
Al zaten we er meestal wel langer dan
dat. Per persoon zag de dag er heel
verschillend uit en ik heb ook heel
veel verschillende dingen gedaan.
Twee keer per week hadden we een
vaste vergadering en voor de rest ’s
avonds voornamelijk veel borrelen!
Lastig te combineren met trainen
soms, maar volgens mij heb ik geen
enkele training afgezegd. Dan maar
een colaatje voor de training of later
naar de borrel.

spotlight stonden en ik had daarvoor
alles geregeld dus dat was super leuk!

Hoe werd er gereageerd door
jullie toen je hoorde dat Friso
hoogstwaarschijnlijk tijdens de
OWee in Delft wordt begraven?
Ik was op dat moment niet op ’t Hok
maar ik stond in de Aula te praten met
het hoofd van de Aula en het hoofd
van Sodexo. Een van die mannen
werd gebeld en excuseerde zich. Toen
hij terugkwam vertelde hij dat prins
Friso was overleden. Vlak daarna
begon hij te praten over de vlag die
halfstok moest en toen drong het pas
tot me door dat dit voor ons veel meer
gevolgen had dat alleen een vlag die
halfstok moest. Toen ik terug kwam
op ons Hok was het Hok veranderd
in een crisiscentrum. Er waren al een
aantal oud OWee Bestuurders en de
telefoon stond roodgloeiend. Gelukkig
hadden we het hier eerder over gehad
en hadden we dus al een draaiboek
voor ‘noodscenario 1’. Maar doordat
we al een half jaar hard aan het werk
zijn en praktisch alles al goed voorbereid was waren wij ervan overtuigd
dat we er wel goed op konden anticiperen. Wat gelukkig niet meer nodig
bleek te zijn. Wel hebben we er een
momentje bij stilgestaan tijdens de
Campusdagen.
Hoe ziet een doorsnee werkweek
eruit voor een OWee bestuurslid?
We beginnen elke dag om 9
uur. Elke week hebben we een

Wat was het leukste/grappigste
moment dat je hebt meegemaakt
afgelopen jaar?
Zo dat waren ook weer heel veel leuke
dingen. Ik heb echt keihard gelachen
toen we laatst een appje kregen van
Maaike. Ze had de hele dag het tasjes
vullen begeleidt. Maar ze gebruikte
zelf ook een OWee tasje. Op dat moment zaten er alleen haar fietssleutels
in en had ze hem ergens op de grond
laten liggen. Toen ze aan het eind
van de middag naar huis wou kwam
ze erachter dat haar tasje weg was;
deze is dus gevuld en ligt op de stapel
tussen alle 3000 tasjes! Dus als jullie
nog een nulletje tegenkomen met
fietssleutels in z’n tasje dan weet je
van wie die zijn!

Als jullie nog een
nul tegenkomen
met fietssleutels
in z’n tasje...
Weetjes over het bestuur….
We hebben ‘ere-vissen’ Jacob en Hans
heetten ze, vernoemd naar onze ereleden. Ze leven, tegen alle verwachting in, al een aantal weken en zullen
hopelijk de OWee ook overleven. Wil
je ze zien? Kom naar het Mobileum.
En nog een tweede leuk weetje: het
OWee Bestuur is het leukste bestuur
van Delft en in 2014 moet er na Tom
(2012) en mij weer leuke Puncher in
het bestuur komen natuurlijk. Dus
heb je interesse? Meldt je aan via
onze website!

Puzzel

In deze puzzel zit een afbeelding
verstopt, om deze te vinden moet je
hokjes inkleuren. Als er bijvoorbeeld
staat 9 2 wordt bedoeld dat er in deze

Isabelle Vlasman

kolom een rij van 9 en een rij van 2
gekleurde hokjes zit. Door te elimineren kun je de puzzel oplossen en de
afbeelding zien. Succes!
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Het Summer Internship:
jouw ideeën in de TOPdesk-software?
Een impressie van het Summer Internship bij TOPdesk
Marten de Groot is derdejaars elektrotechniek aan de Hogeschool Delft. Via zijn
studentenvereniging Sint Jansbrug kwam hij met TOPdesk in aanraking. Er worden
namelijk vaak trainingen voor studenten op het kantoor van TOPdesk gegeven. Met
zijn commissie woonde hij een acquisitietraining bij en raakte geïnteresseerd in
TOPdesk als werkgever.

Marten

‘Ik had meteen een zeer positief beeld van

Ik heb hier veel geleerd en heb ervaren hoe het is

TOPdesk. Ik had echter nog niet zo veel

om te werken bij een professionele organisatie.

werkervaring en had bovendien een drukke studie,

Ik vind het geweldig hoe TOPdesk openstaat

dus dacht niet direct aan een serieuze bijbaan bij

voor studenten; het Summer Internship was

TOPdesk. Toen ontdekte ik het Summer Internship

een fantastische tijd. De losse sfeer en leerzame

en zag dat er verschillende mogelijkheden waren

omgeving hebben mij elke dag weer energie

voor studenten die in de zomer werkervaring op

gegeven en zijn ook de reden waarom ik nog

wilden doen in een professionele organisatie. Ik

steeds elke week tijd vrijmaak voor TOPdesk: ik heb

besloot te solliciteren en die zomer deed ik mee

van mijn zomerbaan en hobby een vaste bijbaan
bij TOPdesk mogen maken!

‘Je werk wordt oprecht
gewaardeerd en belandt
niet in de bureaula’
aan het Summer Internship voor Development.
De eerste week maakte ik kennis met mijn collega’s
en met TOPdesk. Ook kregen we een stoomcursus
programmeren. Vervolgens gingen we in
projectteams aan de slag. Het was al snel duidelijk
dat de begeleiders veel ervaring hadden met het

Alles wat je leert over programmeren, design en
testen, maar ook het werken in een internationaal,
multidisciplinair team maakten het Internship
tot een geweldige uitdaging. Bij TOPdesk wordt je

‘Je krijgt de mogelijkheid
te werken volgens
moderne softwareontwikkelingsmethoden’

project: alles ging heel vlot. Binnen no-time had ik
de programmeertaal Java onder de knie en zaten

werk oprecht gewaardeerd en belandt het niet in

we met het projectteam op één lijn.

de bureaula. Zo mochten we na wekenlang werken
aan de code uiteindelijk de resultaten presenteren.

Het leuke aan het Internship vind ik de vrijheid

Na aﬂoop vroeg iemand ons: “En wanneer wordt

en persoonlijke begeleiding die we kregen, en

het verkocht?” Een geweldig compliment!’

de mogelijkheid te werken volgens moderne
software-ontwikkelingsmethoden. Zo hebben we
een module gebouwd die de TOPdesk-software
aan Twitter koppelt, waardoor je tweets kunt lezen
en gebruiken binnen TOPdesk. Het andere team
werkte aan een chatfunctie binnen TOPdesk.

Ook geïnteresseerd in het Summer Internship?
Hou dan onze website in de gaten of stuur een mailtje
naar kennismaken@topdesk.nl.
Martinus Nijhofﬂaan 2, 2624 ES Delft
t +31 (0)15 270 09 00 w www.topdesk.nl/werk f facebook.com/TOPdeskNL

Sjaak the Movie
“De SJAAK is leerzaam voor iedereen”.
Ik ben ervan overtuigd dat Peter hier
wel gelijk heeft. Immers, de SJAAK is
de ideale kommissie om het allemaal
te leren. Hoe werkt een kommissie
en wat heb je allemaal aan je kommissiegenootjes? Maar de SJAAK is
ook leerzaam geweest voor jullie
Punchers. Zomaar een verhaaltje
over mijn belevenissen als Super Jong
Anthousiast Actief Kind.
Ja, ik herinner me de avond dat ik
gevraagd werd voor de SJAAK nog
wel. Voor mij is het eigenlijk deze
avond dat ik écht lid ben geworden
van Punch. Daarvoor was ik al wel
mee geweest bij een paar activiteiten, maar eigenlijk kende ik alleen
mijn eigen team. Ik werd gevraagd
met een verhaal over onder andere
strepen, het gezelligheidsaspect van
Punch en zebra’s. Ook ging het over
het Pand. Daar was ik eigenlijk maar
één keertje geweest, met de OWee.
De rest van de avond heb ik, nadat
mijn team al lang een breed naar
huis was, doorgebracht met een deel
van Heren 4. Hoe ik precies aan die
tafel terecht ben gekomen weet ik
eigenlijk ook niet meer. Wat ik wel
weet is dat de avond via café de
Engel uiteindelijk eindigde in de Oude
Jan en dat ik de dag daarna 50+
nieuwe mailtjes had omdat ik in de
meerspamismeerbeter-mail terecht
was gekomen. Maar dat terzijde.

echt het begin van de SJAAK. In ons
geval was Tim de SJAAK. Jammer joh,
hij werd voorzitter.
Gelijk met de eerste vergadering zat
lasergamen al tussen de lijst met
activiteiten. De volgende vergadering
was wederom zeer gezellig, we hebben zelfs geleerd dat links is waar je
duim rechts zit!
Naast het stappen waren er nog
een hele reeks aan grotendeels serieuze vergaderingen, om zowel de
themapresentatie als het feest voor te
bereiden. Verder hebben jullie in deze
tijdsspanne nog iets superbelangrijks
geleerd: het thema van de SJAAK!
Eindelijk wisten jullie waar al lang naar
gesmacht werd: we gaan lasergamen
onder het thema SJAAK The Movie!
Na veel voorbereidingen en welgeteld elf vergaderingen was het dan
eindelijk zo ver. We hadden veel tijd
gestoken in het aankleden van de
lasergameruimte, met als paradepaardjes toch wel de bierkratmuurtjes
en de gigantische banner van GI Joe.
Toen kon het allemaal beginnen.

Jesse Arens
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Ik ga hier niet lang over in: iedereen
die er bij was, die weet dat het episch
was en zeker waardig om een film
over te maken. Die film kwam er.
Ik heb zelfs na afloop van sommige
mensen de vraag gekregen of we het
gewoon niet nog een keer konden
doen.
Want daar lig je dan. Helemaal gelukkig, starend naar Tim’s veel te grote
TV. Ik kan het me nog herineren als
de dag van gisteren (het was ook
bijna gisteren op de dag van schrijven maar dat terzijde). Met zijn allen,
de hele SJAAK om een kinderfilm te
kijken. Toepasselijker kan niet. Op
dat moment realiseerde ik me dat
ik geluk heb gehad dat ik SJAAK
mocht doen. Zonder SJAAK had ik
waarschijnlijk een kleiner deel van
Punch gekend dan nu. Zonder SJAAK
was ik waarschijnlijk niet zo goed
bevriend geraakt met mijn geweldige
SJAAKgenootjes. Ik vond het een
geweldige ervaring en heb zeker veel
geleerd.
“De SJAAK is leerzaam voor iedereen”.
Okee, ik geef toe, misschien niet voor
iedereen, maar wel voor velen.

Gelukkig was het minder dan een
week later dat we onze allereerste
vergadering hadden! Deze veel te
gezellige vergadering was dan toch

Colofon
Het Konvo van augustus 2013 is een uitgave van
de Pers en Propaganda Kommissie van de Delftse
Studenten Volleybalvereniging “Punch”.
PPK-adres
ppk@punch.tudelft.nl
Kommissie van Beroep
Graswinckelstraat 2a
2613 PW Delft

Secretariaat D.S.V.V. “Punch”
(voor adreswijzigingen en afmeldingen)
Brabantse Turfmarkt 9
2611 CK Delft		
06-24 46 75 80
www.punch.tudelft.nl
Girorekening D.S.V.V. “Punch”
588103, t.n.v. DSVV Punch, Delft

Bestuur der D.S.V.V. “Punch”
Maaike van Alphen - Voorzitter
Marijn Siemons - Secretaris & Pandcommissaris
Peter Meijers - Penningmeester
Guus Rongen - Wedstrijdsecretaris

Punch in beeld
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