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Van het KB

Gotta train
‘em all!

Punch Puzzel

Agenda
aug-okt

21-25 aug

OWee

29, 30, 31 aug Instuiftrainingen
5, 6, 7 sep

Instuiftrainingen

12, 13, 14 sep Instuiftrainingen
15 sep

RJCBBQ

18 sep

Oefenwedstrijddag

7-9 okt

PIQ weekend

7

10

KB 67 stelt zich voor
KB 67

Lieve allemaal,
Leuk dat je interesse hebt in Punch!
Als een van de grootste en leukste
studentenvolleybalverenigingen van
Nederland is er voor iedereen wat te
doen! Wij, het 67e Kandidaatsbestuur,
gaan er samen met onze 350 leden
een leuk jaar van maken vol met
volleybal en gezelligheid.
Als je (misschien) lid wilt worden moet
je langskomen bij de instuiftrainingen.
Hier kun je vrijblijvend kijken of je
volleybal leuk vindt en wat je niveau
is. Ook als je al gevolleybald hebt is
het belangrijk om er zoveel mogelijk
bij te zijn, want de Technische
Kommissie kan je hierna in een
team indelen op je eigen niveau.
Er zijn zowel dertien heren- als
damesteams die spelen van de 4e tot

de promotieklasse. Ook is er altijd een
dames- en herenteam met mensen
die nog nooit gevolleybald hebben.
Op 15 september begint het
volleybaljaar
echt
met
de
bekendmaking van de teams en de
regel-je-coach-barbecue. Hier kun
je je nieuwe teamgenootjes leren
kennen en meteen de leukste coaches
regelen om jullie het hele jaar bij te
staan. Misschien word je zelf ook wel
gevraagd als coach! Ook kun je alvast
de meest awesome teamthema’s
bedenken en een teamweekend
plannen.
De
zondag
hierna
is
de
oefenwedstrijddag, waar je de
eerste wedstrijden van het jaar
kan spelen met je nieuwe team.
In oktober is het PIQ-weekend
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(Punch-Integratie-Quotiënt),
het
kennismakingskamp van Punch. Dit
is niet verplicht, maar wel heel leuk
om naartoe te gaan! Veel ouderejaars
Punchers gaan ook mee omdat het
altijd heel gezellig is.
Natuurlijk zijn wij de hele OWee
aanwezig, dus als je nog vragen hebt
of zin hebt in een praatje kom vooral
even langs!
Geniet van de OWee en misschien tot
snel!
Het 67e Kandidaatsbestuur
Marianne, Lucie, Jeroen, Maarten en
Bram

Meer Punch Meer Beter!
De OWeeCis

Welkom bij Punch! Sinds een halfjaar
zijn wij, de OWeeCis, bezig om deze
mooie week neer te zetten! Deze
week zijn er zoveel mogelijk leuke
activiteiten op het Pand, want meer
gezelligheid is natuurlijk altijd meer
beter.
Maandag hebben wij de Betere
Speciaal Bieren Borrel georganiseerd
om de week meteen goed te beginnen
met een lekker biertje. Hierna kun je
terug in de tijd tijdens de Back to the
Future Party met DJ Woody B.
Ook dinsdag hebben wij een overvol
programma. Uiteraard zijn wij bij het
Sportfeest op Proteus. Daarnaast doen
wij de Olympische Spelen nog eens
over op het Pand, waar we met een
klein beetje alcoholische hulp betere
prestaties neer willen zetten dan de
sporters in de afgelopen weken.
Woensdag wordt dit jaar het
hoogtepunt van de OWee! Om
deze avond in stijl te beginnen is er
blacklightverf om het beest in je los

te laten. Eerst kun je op Cocktail
Expedition om daarna helemaal los te
gaan op de Jungle Party.
Donderdag is een échte Punchavond
met een heerlijke barbecue en een

betere Pubquiz. Hierna kan er tot in
de later uurtjes geborreld worden.
We hopen jullie in de OWee terug te
zien bij Punch!

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: Maarten, Marianne, Lucie, Jeroen, Bram
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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
Femke B.: “Ik had mijn mond open hoor!
Je had gewoon beter moeten mikken!”

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
en

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

Monumentje
Guido van der S.: “Er zit iets tussen mij en
mijn alcoholisme en het heet een dopje.”

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.

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!

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

dames- en dertien herenteams is de
man-vrouw verhouding bijna 50/50
wat de gezelligheid zeker ten goede
komt.
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.
Natuurlijk kun jij ook zelf deelnemen
aan één van achttien (!) 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

Monumentje
Jelle Z.: “Eerst werkte ik helemaal zwart,
maar dat mag nu niet meer ofzo.”

TK (Technische Kommissie, die ieder
jaar de teamindeling moet maken) of
feestcommissies zoals de SJAAK (de
eerstejaarskommissie).
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!

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.

8/11/2016

Punch Puzzel
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Punch-puzzel
Naam ______________________

Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
H C N U P J

F K R D K N W W Q S E W

W W N

I

R E N C H V M J U Y G C U H

F T D

I

E P E R O R O R E B

E H N S T H D M N P S L
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
Punch-Intergratie-Quotient weekend
is het leden weekend van Punch waar
je tijdens allerlei activeiteiten de rest
van Punch leert kennen.
Er is geen onderscheid tussen oude
en nieuwe Punchers en het is dus

I

L

J E

J V R Q K H

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

N E T Y H O D N E S F E L R V A O C

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

T A G E E E M F C E D S F N D B V O

E E V B C T

I

K H R R P G O A N N U

F S Q T R A K Z A N M W V W N C O T
O E L E S M L R E

I

B A Q W A G Q P

U B A R D E A E B A L Z N C G W Z

I

Monumentje

T

Remco van P. tegen Pauline E.: “Ik kan
anders die worst wel in je mond douwen!”

T E Y Q E E N T B T H J

T A P O E W

T R E T H N O E L C S A

I

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
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.

I

B F

I

T A T G R G S E O A O R Q
C O W E E

E U L E C Z G Z O K A A U H R S M E
L T L H S Q A K K X M K B L P E Q K
G G O V F B

I

C K V D O

D A D Z E N J D N A P N

Z

I

I

N Z V S H P U J G C E

U Q B U P B W O W E E W T O R D

AANVAL

BANKZETTER

BEACHEN

BETER

BIER

BLOK

BUITEN

COACH

DIAGONAAL

FEEST

KONVO

LIBERO

MEER

MIDDEN

NETFOUT

OWEE

PAND

PIQWEEKEND

PROPAGANDA

PUBQUIZ

PUNCH

SCHEIDSRECHTER

SJAAK

SMASH

SPEL

TEAMETEN

THEE

TOUCHE

TRAINER

VOLLEYBAL
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Beestenboel op PIQ
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druppelden
langzaamaan
steeds
meer Punchers binnen (geen regen
gelukkig) en ging het feestje steeds
meer aan. Hier is, voor zover onze
luistervinkjes hebben opgevangen, al
veel gedaan aan het opvullen van het

Monumentje!
Wytze R.: “Liever vol met vet dan vol met
bloed zeg ik altijd.”

roddelbord. Gelukkig maar, want deze
was nog ernstig leeg (net als sommige
bedden...).

Zoals elk jaar zijn een heleboel
ontzettend enthousiaste Punchers
meegenomen op het leukste weekend
van het jaar: PIQ-weekend! De
AbstrAkcie heeft dit jaar gelukkig
gezorgd voor lekker weer. Honderd
meter verwijderd van de locatie

van drie jaar geleden konden we in
Loon op Zand wederom genieten
van de konijnen, geiten, wallaby’s,
hertjes, koeien, et cetera. Een hert
is een herkauwende evenhoevige die
zich kenmerkt door het gewei van
een mannetjeshert. Vrijdagavond

Heel lafjes werden de PIQ-gangers
zaterdagochtend vroeg gewekt, met
niets meer dan een lullig belletje.
Aangezien iedereen wel honger
had (nou, niet iedereen. Sommige
magen waren nog niet klaar om
weer gevuld te worden), kwam de
meerderheid toch het bed uit. Het
verkwikkende ontbijt werd gevolgd

Beestenboel op PIQ
door de gebruikelijke spelletjes op het
grasveld (naamworstelen!:D). Koeien
grazen ook graag op een grasveld,
maar die stonden in de wei ernaast. Of
waren het paardjes in koeienmotief?
In ieder geval was ook een origineel
spelletje toegevoegd met behulp van
een spannend schommelapparaat in
het speeltuintje.

een heerlijke biercantus! Bier uit
gieters blijft altijd iedereens favoriet
(en het liet ons de kou vergeten).
Team 14 speelde het dak eraf met
hun liedjes. Het wachten op het eten
erna was in ieder geval nog nooit zo
gezellig geweest.

‘s Middags was dan eindelijk de
lang verwachte ToKo Story activiteit
The Phone. Struinend door Loon op
Zand en door het klimbos moesten
zoveel mogelijk punten worden
verzameld met behulp van door de
telefoon verkregen instructies. De
hoogtepunten waren natuurlijk alle
mannen die hun kleren uit moesten
trekken voor de kledingketting, maar
ook het kabelbaan-ringsteken was
zeker geslaagd. Na deze barre tocht
had iedereen zin in een lekker koud
biertje. Gelukkig stond de Lustrum
Special op ons te wachten, namelijk

Isabelle V.: “Er komt opvallend veel
speeksel uit m’n mond!”

Monumentje!

Na een stevige maaltijd (ik vermoed
dat de wraps in het AGG staan) was
het tijd voor de spelletjesavond en
het nachtspel. Na zoals elk jaar te
hebben gewonnen met Saboteur
vertrokken we de kou in om de
AkCie op te zoeken. Met wat simpele
vragen (iedereen weet toch hoe oud
Maskodvl is) waren puzzelstukjes voor
een Abstracte puzzel te verdienen.
Gelukkig konden we daarna weer naar
binnen om ons op te warmen met
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super-awesome dansmoves. En voor
de mensen die iets te hard gingen
had D8 extra zuurstof bij de hand.
Het bier van de cantus en het feest
maakten dat ook deze avond weer
de nodige zaken gebeurden. Waarom
zou je ook maar met zijn vieren in een
vierpersoonkamer slapen als dat ook
prima met z’n zevenen kan?
Pannenkoeken! Het was weer heerlijk
wakker worden op zondag met deze
geur. Want een sappige pannenkoek
doet een kater als sneeuw voor de
zon verdwijnen. Een beetje jammer
dat de ManiakCie ons toch nog een
‘prachtig’ concert wilde geven, maar
de pannenkoeken maakte veel goed.
Het zondagprogramma was zwaar en
vol. Na de groepsfoto mochten we dan
eindelijk naar een warme douche en
schone kleren. Sommigen wilden geen
afscheid nemen van het weekend en
dronken nog een six-packje leeg in de
auto terug naar Delft. Proost!

Bootcamp: Gotta train ‘em all
Op de dag van bootcamp sprongen
alle pokémon bij het ochtendgloren blij
hun bed uit: de ultieme trainingsdag
van het jaar was aangebroken! Blij
trokken alle beestjes hun sportkleding
aan en begaven zich richting de
sporthal in de Tanthof.

De bootcampcommissie had een mooi
aanbod van trainers kunnen vinden
voor de pokémon. Deze leerden
bijvoorbeeld nieuwe technieken aan
waar jong oranje momenteel ook op
traint (heel gaaf!) en gebruikten leuke
trainingsmethoden die de pokémon
nog niet kenden.

Monumentje!
Paul (BL): Ik heb het hele lustrumfeest
gedanst en toen was het afgelopen en toen
dacht ik: Fuck, ik wilde ook nog regelen!

Deze trainingen werden afgewisseld
met clinics van een sportpsycholoog
en een yogalerares. Vooral de yogales
-en dan voornamelijk de lerares zelf
in haar strakke broek- was opvallend.
Terwijl ze allemaal moeilijke namen
van spieren waar je nog nooit van had
gehoord rondstrooide, ging ze zelf
in de creatiefste posities zitten. Dit
om te tonen welke spiergroepen er

allemaal uitgerekt moeten worden om
op de juiste manier oud te worden.
Zelf was ze er uiteraard erg nuchter
over, want tsja, dat doet ze elke
dag. Maar de pokémon, en dan met

“Terwijl ze allemaal
moeilijke namen van
spieren waar je nog
nooit van had gehoord
rondstrooide, ging ze
zelf in de creatiefste
posities zitten.”
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Meer Punch in beeld
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Op de bootcamp werden nieuwe
aanvalstechnieken aangeleerd, waar
jong oranje (charizard) momenteel
ook op traint.

name de mannelijke variant, waren
erg onder de indruk van de posities
die aangenomen werden door die
yogalerares in die strakke outfit.
Na de rek-je-spieren-om-blessureste-voorkomen-uitleg,
volgden
ademhalingsoefeningen op blokjes.
Je moest jezelf steeds een andere
houding op de blokjes aannemen en
dan ongeveer een minuut je adem
inhouden (zo leek het in ieder geval),
zodat je bepaalde onbekende spieren
kon voelen en trainen.

en een realistisch doel blijven houden
zal hiertegen helpen. Ook moet je van
tevoren duidelijke afspraken met je
team maken en met zijn allen beslissen
welke maatregelen genomen moeten
worden om jullie doel te behalen. (Om
de nieuw opgedane informatie gelijk
ook maar even onder de stralende
afwezigen van de bootcamp te
verspreiden.)

De
sportpsycholoog
had
zelf
ook gevolleybald en kon dus
goed meepraten over het onder
volleyballers maar al te bekende
teamdipje dat opeens kan ontstaan in
een wedstrijd. Samen blijven werken

Na veel te hebben geleerd die
zondag,
gingen
de
pokémon
uitgeput, maar tevreden naar huis.
Bootcampcommissie, bedankt voor
wederom een leuke en leerzame
bootcamp!

Colofon
Het Konvo van augustus 2016 is een uitgave van
de Pers en Propaganda Kommissie van de Delftse
Studenten Volleybalvereniging “Punch”.

Deze pokémon maken duidelijke
afspraken met elkaar om hun doelen
als team te kunnen bereiken, zoals
de sportpsycholoog ons aanraadt.

In deze houding een minuut lang je adem inhouden is de opdracht. Wie
dacht dat yoga comfortabel is, heeft het goed mis! Wel is het heel goed voor
je gezondheid als sporter en wordt je er heel blij van als je oud bent, aldus
de yogalerares.

De PPK
Enny Birnie, Isabelle Vlasman, Juliska Wijsman,
Lucie Oude Luttikhuis, Maaike Boot, Peter Meijers,
Thomas van Hengel.
PPK-adres
ppk@punch.tudelft.nl

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

Bestuur der D.S.V.V. “Punch”
Robert Klavers - Voorzitter
Eva Zillen - Secretaris
Lisanne Zwinkels - Penningmeester
Aeilt-Jan Takken - Wedstrijdsecretaris
Thomas van Hengel - Pandcommissaris

Kommissie van Beroep
Landmeterpad 26
2613 NH Delft

Girorekening D.S.V.V. “Punch”
NL77INGB0000588103, t.n.v. DSVV Punch, Delft

Punch in beeld

Punch Business Club
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