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Agenda
aug-okt

17 aug

OWee

24, 25, 26 aug

Instuiftrainingen

31 aug, 1, 2 sep

Instuiftraaingen

10 sep

RJCBBQ

13 sep

Oefenwedstrijden

2-18 okt

Lustrum XIII

9-11 okt

PIQ-weekend
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KB 66 stelt zich voor
Leuk dat je geïnteresseerd bent in
Punch! Voor je ligt het Konvo, ons
vereningingsblaadje. Punch is de
laatste jaren uitgegroeid tot een van
de mooiste, grootste en gezelligste
studentenvolleybalvereningingen van
Nederland. Met onze 350 leden zijn
er genoeg mogelijkheden om er een
mooi jaar, gevuld met veel volleybal
en gezelligheid, van te maken.
Komend jaar gaan wij, het 66e kandidaatsbestuur der D.S.V.V. ”Punch”,
er voor zorgen dat het weer een
fantastisch jaar wordt. Tijdens de
OWee kun je ons herkennen aan onze
Punchblauwe bandana. Kom vooral
even een praatje met ons maken. We
kunnen je alles vertellen over hoe de
vereniging in elkaar zit en hoe gaaf
volleybal is! :)
Wil je eens kijken of volleybal bij je
past? Tijdens de instruiftrainingen

kan je een keer vrijblijvend mee
doen. Ook als je al bekend bent met
volleybal is het heel belangrijk om
zo vaak mogelijk langs te komen bij
deze trainingen. Zo kan de technische
kommissie jou op je eigen niveau
indelen. We hebben zowel 13 damesals herenteams en we spelen op ieder
niveau. De instuiftrainingen vinden
plaats in de eerste twee weken na de
OWee.
Naast volleybal zit Punch ook boordevol andere gezelligheidsactiviteiten.
Zo beginnen we in september met
de regel-je-coach-barbecue. Dit is
de eerste keer dat je je nieuwe team
ontmoet en je hebt direct de kans
om je team aan te vullen met de allerleukste coaches! Ook kan je alvast
brainstormen over een teamthema
en je kan de datum vastleggen voor
je teamweekend. Het weekend na
de barbecue is het openingstoernooi

KB 66
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Punch at your service!

(13 september), dé kans om je skills
te laten zien met je nieuwe team. En
vervolgens in oktober is het kennismakingsweekend met heel Punch, het
PIQ-weekend. Tijdens dit weekend
leer je als nieuw of ouder lid de vereniging nóg beter kennen. Ten slotte
val je dit jaar met je neus in de boter,
want Punch viert haar 13e lustrum!
Dit betekent voorafgaande aan de
verjaardag van Punch (18 oktober),
twee weken lang de leukste Punchactiviteiten en feestjes.

Robert, Eva, Lisanne, Aeilt-Jan en
Thomas

Daarna zal er op woensdag een Hawaii
Beach Party worden gegeven. Dit zal
net als laatste jaren weer happy hours
met heerlijke cocktails hebben. Dit
feest is elk jaar het drukst bezocht,
dus kom ook langs en geniet van de
gezelligheid!

Sinds
een
half
jaar
is
de
OWeekommissie van Punch, de
OWeeCis, bezig met het organiseren
van de mooiste week van het jaar: de
OWee! Dit jaar zijn er weer geweldige
activiteiten bedacht om zoveel mogelijk leuke nullen hun pijlen te laten
richten op Punch.
Op Punch wordt er op maandag,
woensdag
en
donderdag
een

spetterend feest gegeven. Zo wordt
maandag begonnen met een Speciaal
Bieren Borrel, een service geleverd
door Flink Gegist. Tijdens dit evenement kan je genieten van zes verschillende heerlijke biertjes. Daarna is er
een Blacklightparty op het Pand. Daar
kan je dansen op de lekkere beats van
DJ Woody B, beerpongen en elkaar
versieren. Daarbij hoort natuurlijk
blacklightbodypaint.

Donderdag is alweer de laatste dag
van de OWee. Maar niet getreurd,
er zal in de middag eerst een
Spelletjesmiddag zijn. Join ons en
speel Monopoly of een kaartspel met
je medenullen! In de avond zal er een
Aprèsski-avond zijn met heliumkaraoke en een pijlsnelle bierslalom.
We hopen iedereen tijdens de OWee
te zien zodat we met jullie kunnen
feesten!

De Zebra spreekt
Maskodvl

Een zachte vacht, wit met zwarte
strepen, glanzend in de zon. Prachtige
manen, wapperend in de wind. En de
meest charmante glimlach op het hele
OWee-terrein. Ja, je ziet me al van ver
aankomen lopen. Geen wonder dat
er zoveel mensen met mij op de foto
gaan (wat ik zelf uiteraard ook héérlijk
vind).

‘Geen wonder dat er
zoveel mensen met
mij op de foto gaan’

Van links naar rechts: Aeilt-Jan, Eva, Robert, Lisanne en Thomas
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Op dinsdag is er een Sportfeest op
de sociëteit van Proteus. Hier zullen
alle sportverenigingen uit Delft aan
meedoen en het belooft een geweldig
feest te worden! Iedereen van Punch
mag hierbij zijn!

Geniet van de OWee en misschien tot
snel!
66e kandidaatsbestuur,

De OWeeCis

De OWee is de beste manier om een
nieuw jaar te beginnen: feestjes,
gezelligheid en een heleboel nieuwe
mensen zorgen er altijd voor dat ik
helemaal klaar met voor het nieuwe
jaar. Het wordt hard werken, want er

zijn veel teams om aan te moedigen
bij Punch, maar ik stop er altijd mijn
hart en ziel in en vind het geweldig!
In de zomer kan ik daar altijd even
van bijkomen. Dan ga ik even terug
naar de savanne en bezoek mijn
familie weer om terug te gaan naar
mijn roots.
Maar in het competitieseizoen roept
Delft me weer terug en doe ik wat ik
het liefste doe: met trots ben ik ben ik
dan de mascotte van DSVV “Punch”.
Ik ben bij veel wedstrijden, ik dans, ik
schreeuw ‘Hup Blauw’ met de rest van
alle Punchers, ik doe aan cheerleaden, knuffel zoveel mogelijk mensen
en maak het door mijn support mede
mogelijk dat de Punchteams kunnen
zegevieren in hun matches.

Volleyballen bij Punch
Naast alle leuke activiteiten die Punch
organiseert, draait het uiteindelijk
natuurlijk allemaal om het volleyballen!
Als je bij Punch komt volleyballen is
het vooral belangrijk dat je er tijdens
de instuiftrainingen bij bent. De

Monumentje
Lisanne Z: Is buitenland nou buiten de
Randstad of buiten Nederland?

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. Het
niveau van de teams variëreert van
promotieklasse tot de 4e klasse.
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.
Verder is er nog een speciale
training, ook wel specialisatietraining,
voor spelers in de vierde klasse
enBuitengewone Leden (BL’en). 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.
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verplicht gedragen worden volgens
de Nevobo (Nederlandse Volleybal
Bond). Het shirt kun je bij het Bestuur

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.

Sanne Treep: Ik ben eindelijk vice-Klootzak, dat heb ik altijd al eens willen zijn!

Punch heeft een eigen sociëteit in het
centrum, het “Pand”. Hier kan elke
vrijdag na de wedstrijden de winsten
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

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!

Na je eigen wedstrijd kun je andere
teams aanmoedigen met de Punch
strijdkreet “Hup Blauw”, of het Punch
lied.

Monumentje

Gezelligheid

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 110 euro voor TU studenten.
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
29 euro, terwijl Competitiespelende
leden (CL’en) in hun eerste jaar 95
euro betalen.
Enthousiast? Kom 24, 26 en 31
augustus en 2 september meedoen
aan de instuiftrainingen! Eerste- en
tweedeklassespelers kunnen ook
op 25 augustus en 1 september
meetrainen in de TOPDeskhal.

‘Bij Punch gaat het niet
alleen om volleyballen!’

Naast de teamgezelligheid, organiseren Punch en haar vele commissies vele leuke activiteiten voor de
hele vereniging door het jaar heen.
Hoogtepunten zijn het PIQ-weekend,
het Sjiekfeest en het SPOENKgrasvolleybaltoernooi.
Het
PIQweekend (Punch Integratie Quotiënt)
is een kamp voor alle Punchers, dus
niet alleen voor eerstejaars. 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.

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.

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).

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.

Monumentje
Judit: Ik moet plassen. Merel: Ik heb zin
in bier. Judit: Dat kunnen we combineren!

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!
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Activiteiten
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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
de oefenwedstrijddag, 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.
Seizoensopening
Hoewel je op de RJCBBQ je team al
hebt leren kennen, weten jullie nog
niet wat jullie als team waard zijn in
het veld. Deze zondag vol oefenwedstrijden is de kans om te leren wat
jullie waard zijn als team.

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!

absoluut geen ontgroening. Na dit
weekend ken je Punch echter wel heel
veel beter!

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.

Juliska: Zullen we de vissticks in het water
gooien? Dan gaan ze weer zwemmen.

Er is geen onderscheid tussen oude
en nieuwe Punchers en het is dus

Puzzel - Nullen & Punchers
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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

Monumentje

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
zijn er 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.

• OWee! De nullen zijn er in overvloed
en het is aan Punch de taak om de
meest matchende, leukste, gezelligste, meest sportieve en talentvolle
nullen binnen te halen! Maar hoe
gaan we dat doen? We zetten 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
alleen de meest matchende nullen
in te kunnen sluiten om ze vervolgens te bekeren tot het heiligdom
wat 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
Peter (tussen de dames): Het zijn net
mensen, die mannen!

• 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.

Succesvolle teamontwikkeling
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Wij zijn van mening dat alcohol in het
algemeen een goed middel is om zo
snel mogelijk te ‘stormen’. Hierbij een
paar suggesties:

Stap 3. Teamweekend
Zo vroeg mogelijk. En aan het eind
van het seizoen nog een keer. Want
teamweekend, dat kun je eigenlijk
zien als een heel lang teamgesprekje,
maar dan met alcohol. Zo komen frustraties gegarandeerd naar boven en
leer je elkaar pas écht beter kennen.

Tijdens de coachingsbijeenkomst
hebben wij geleerd over teamontwikkeling. Dit gebeurt kennelijk in drie
fases en duurt doorgaans ongeveer
vijf jaar. Omdat bij Punch elk jaar
nieuwe teams gevormd worden,
wordt getracht deze teamontwikkeling in een aanzienlijk kortere tijd te
doorlopen. De vraag is alleen, hoe?
Het antwoord ligt gelukkig niet ver
weg. Middels een serieuze case study
bekijken we hoe je binnen een jaar
een succesvol, ontwikkeld, gezellig
en presterend team neer kunt zetten.
Als voorbeeld nemen we een gemiddeld, maar zeker niet doorsnee team:
Dames 6. Oftewel: zes stappen naar
totale Zescalatie.
Forming
In de eerste fase is het belangrijk dat
je je team goed leert kennen. Niet
alleen in het veld, maar ook daarbuiten. Een aantal zaken moet eigenlijk
al bij voorbaat goed zitten, wil het
team ook maar enige kans hebben op
Zescalatie.

Stap 1. Gebalanceerde mix van
persoonlijkheden
Iedereen in het team heeft een rol te
vervullen en het is belangrijk dat een
aantal belangrijke rollen opgepakt
wordt. Verschillende rollen vragen om
verschillende persoonlijkheden. Zo
heb je de ‘Zescalator’, die altijd een
slecht idee paraat heeft. Onmisbaar
is de ‘Team-mama’ (of -papa). Wie
zorgt er anders dat we iedere keer

op tijd komen? Het hebben van een
‘Teamsjaarsch’ is ook aan te raden en
deze rol mag zeker gedeeld worden
door meerdere teamleden, mits de
balans in stand gehouden wordt met
een aantal ‘Ouwe lullen’. Als laatste
heeft ieder team natuurlijk een of
meerdere ‘Prominente Punchers’,
die met al hun commissiedeelname
precies weten wat er speelt in de
vereniging.

Stap 2. Teamthema zo episch dat het
al klaar ligt voordat het seizoen begint
Eindeloze discussies over het teamthema. Het gebeurt ieder jaar weer
en deze verhitte discussies zijn niet
bepaald bevorderlijk voor de sfeer.
Ongetwijfeld heeft de TK in al haar
wijsheid besloten om een aantal
spelers tot continue factor te maken
in het team en deze hebben vast en
zeker een leuk thema dat het vorig
jaar net niet gehaald heeft. Dit is de
kans om hem alsnog in te zetten!

Monumentje
Tim: Ik zie een probleem, ik heb een Mac.

Storming
De fase waar alle Punch-teams in belanden, maar zelden uit komen is de
‘storming’. Hierin ontstaan frustraties
wanneer resultaten tegenvallen of afspraken niet worden nagekomen. De
TK stelt voor om deze fase te versnellen met een tweede teamgesprekje.

Stap 4. Zo veel mogelijk regelen
Vooral binnen het team (lees: trainers,
coaches, teamgenootjes, supporters,
etc.). Want over leren kennen gesproken, hoe leer je iemand nou beter
kennen dan door het uitwisselen van
lichaamsvloeistoffen? Nou dan.
Performing
De laatste fase, de heilige graal, het
beloofde land: ‘Performing’. Hier worden de resultaten geboekt. Natuurlijk
heeft het team van deze case study
ook voldoende geperformed.

Stap 5. Steady op de zesde plaats
Zorg dat je het hele jaar steady op
de zesde plaats blijft staan. Het
vergt soms moeite om óók van het
laagste team uit de poule een puntje
te verliezen, maar het doel heiligt de
middelen. Belangrijk om te beseffen
is dat deze positie, waar je op vast
wilt staan, op zich variabel is. Het is
echter aan te raden om te mikken op
‘het linker rijtje’, dan presteer je ten
slotte beter dan in het rechter rijtje.
Verder is het uitermate lastig om heel
hoog in de poule op dezelfde positie
te blijven staan; hoe weet je immers
hoe vaak je moet winnen en verliezen, en van wie? De zesde positie,
zie je, is keurig nét boven het midden, zodat je gewoon steady 3-1 kan
winnen van degenen onder je en 3-1
kan verliezen van degenen boven je.
Soms andersom. Gegarandeerd een
goed gebalanceerd seizoen, weinig
frustraties en geen verveling.
Stap 6. Bij twijfel, bestel een B’tje.
Ook als je met maar drie teamgenootjes op het Pand bent. Hoe wil je
anders de B’tjescontest winnen?

Punch in beeld

9

Het Sjiekfeest

14 decemer was die mooie dag van
het jaar weer aangebroken voor de
Punchers. De vrouwen mogen zich
in een mooie jurk hijsen, op hoge
hakken rondwiebelen en hun ogen
uitkijken naar al die mannen die hun
sportkleren voor een pak hebben
ingewisseld. De mannen kunnen
onbeperkt doorzuipen, parmantig
rondparaderen in hun pak en hun
date (proberen te) regelen.
In de middag werd er eerst nog gezellig gepoold. Natuurlijk wilde niemand
winnen, want we kennen allemaal
het gezegde: ‘ongelukkig in het spel,
gelukkig in de liefde’. Nadat iedereen
wat had aangeklooid met de keus en
de biljartballen was het tijd voor het
diner. Zoals gewoonlijk had de AkCie
een diner georganiseerd, maar hadden veel teams ook een eigen diner.
Terwijl iedereen mooi gekleed aan

een luxueus gedekte tafel met exquise
gerechten ordinair wijn aan het adten
was, kwam de sfeer er al steeds meer
in, waarna het feest op een prachtige
locatie in Rotterdam de kers op de
taart was. In een sjieke ruimte op de
bovenste verdieping van een hoge
toren was het feestje volop gaande.
Verschillende soorten dranken vloeiden rijkelijk en iedereen danste op
het podium (of ernaast), flaneerde
over de met hoogpolig tapijt beklede
gang richting het toilet of stond buiten
af te koelen op het grote dakterras.
Ook de fotografen waren druk bezig
om de paren en verschillende groepen
mensen op hun mooist vast te leggen.
Helaas was het feestje alweer veel
te vroeg afgelopen. De vrouwen,
waarvan de meerderheid nu op platte
schoenen of kousevoeten rondliep,
en de mannen, die net nog even
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Punch in beeld
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meerdere drankjes hadden besteld
voordat de bar sloot, begaven zich
met tegenzin richting de uitgang en
het treinstation. Grote meevaller was
dat het station recht tegenover de
locatie was, dus ver strompelen was
het gelukkig niet. In de trein veroorzaakten de Punchers een iets minder
sjiek kabaal dan hun kleding zou
moeten doen denken en eenmaal op
station Delft besloten sommigen om
naar huis te gaan. De bikkels zetten
het feestje nog voort in de Oude Jan
om tot ik weet niet hoe laat de brakheid van de volgende dag nog even
wat te verergeren.
De volgende dag ging de pret ondanks
de kater toch nog door: alle roddels
werden onmiddellijk rondgebazuind
en op het roddelbord geschreven en
sommige mensen konden verbaasd
over de whatsapp lezen wat ze de vorige dag allemaal hadden uitgespookt
in hun ietwat (kuch kuch) benevelde
status. De teamwhatsappgroepen
werden volledig ondergespamd met
mooie verhalen over wat alle teamgenootjes allemaal wel niet hadden
uitgevoerd en de niet-aanwezige
Punchers hebben deze natuurlijk allemaal met spijt zitten lezen omdat
ze er zelf niet bij waren. Dus volgend
jaar is er vast een opkomst van
100%! AkCie, hartstikke bedankt voor
dit mooie feestje, jullie hebben het
fantastisch gedaan!

Colofon
Het Konvo van augustus 2015 is een uitgave van
de Pers en Propaganda Kommissie van de Delftse
Studenten Volleybalvereniging “Punch”.
De PPK
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