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Agenda
augustus - oktober

19-23 aug

OWee

27, 28, 29 aug

Instuiftrainingen

3, 4, 5 sep

Instuiftrainingen

10, 11, 12 sep

Instuiftrainingen

13 sep

RJCBBQ

16 sep

Oefenwedstrijddag

19-21 okt

PIQ weekend
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KB 69 stelt zich voor
KB 69

Lieve allemaal,
Superleuk dat je langskomt bij
Punch: één van de grootste én
leukste studentenvolleybalverenigingen van Nederland! Ben
jij geïnteresseerd in (beach)volleybal en gezellige, vrijblijvende
activiteiten, zoals barbecues,
feestjes, grastoernooien of misschien zelfs een weekje wintersport? Dan is Punch the place to
be! Maar wat is de volgende stap?
Wij, het 69e Kandidaatsbestuur,
leggen dit graag even uit!
Onze 13 heren- en 13 damesteams
spelen in de 4e klasse tot en met de
3e divisie. Als jij het leuk vindt om bij
Punch een team te versterken, zien wij
je graag gedurende de drie weken na
de OWee terug bij de instuiftrainingen.
Door mee te doen aan deze trainingen

kun je zien of volleybal echt wat voor
je is. Mocht je al ervaring hebben,
dan kan de Technische Kommissie in
deze weken kijken in welk team jij
het beste past! Belangrijk is dat je
minimaal twee keer meedoet om kans
te maken op inschrijving en zo vaak
mogelijk om deze kans te vergroten!
Tijdens het volleybalseizoen zal je per
week minimaal één keer trainen en
één wedstrijd spelen.
Wanneer de instuifperiode voorbij is,
wordt het seizoen geopend met de
Regel-Je-Coach Barbecue! Deze vindt
plaats op donderdag 13 september.
Tijdens deze avond kun je je gloednieuwe teamgenoten leren kennen
en met z’n allen samenwerken om
enthousiaste coaches te regelen.
Deze coaches kunnen jou en je
team vervolgens naar de overwinning schreeuwen, bijvoorbeeld al bij
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de oefenwedstrijddag op zondag 16
september! Dan speel je jouw eerste
wedstrijd bij Punch.

Om ook de rest van de vereniging
te leren kennen, wordt van 19 tot
21 oktober het PIQ-weekend (Punch
Integratie Quotiënt) georganiseerd.
Dit weekend is niet verplicht, maar wel
ontzettend leuk om mee te maken!
Kom met al je vragen, opmerkingen,
dansjes, sensationele anekdotes of
wat je dan ook kwijt wil vooral naar de
OWeeCis of naar ons toe! We helpen
je graag. Heel veel plezier nog tijdens
jouw OWee en wie weet zien we je
volgende week in de zaal!
Het 69e Kandidaatsbestuur 		
Jelle, Kim, Niek, Martine, Mitchel

▲Van links naar rechts: Martine, Mitchel, Kim, Niek; Vooraan Jelle.

Punch Past Perfect!
De OWeeCis

Welkom bij Punch! Met de
OWeeCis zijn we het afgelopen
halfjaar bezig geweest om te
laten zien dat Punch perfect past
bij jou. Tijdens de OWee zijn er
iedere dag leuke activiteiten en
kun je ‘s avonds helemaal los
gaan op feestjes in ons eigen
Pand. Toch meer zin om te
chillen? Punch OGD Plaza is de
hele week open om te chillen,
beachvolleyballen en meer.
Maandag kun je lekker chillen op Punch
OGD Plaza om daarna meteen door
te gaan naar de speciaalbierenborrel
op het Pand. Vervolgens is daar
een Jukebox Disco. Vraag daar al je
favoriete perfect hits aan of ga los
tijdens het karaoke-uurtje.
Op dinsdag kun je afkoelen in
opblaaszwembadjes. Heb je het niet zo
warm? Kom dan langs voor een potje
beachvolleybal! Dinsdagavond zijn wij
ook te vinden op het sportfeest. Daar
heten we je welkom met een potje
volleypong.

Woensdag wordt het perfecte feestje
voor de mensen die hun buik vol
hebben van al dat bier. De avond
wordt gevuld met beachvibes,
palmbomen en cocktails! Deel met
je OWeegroepje een of meerdere
cocktailemmers terwijl je losgaat op
de hits van DJ Roelie Flix in de grote
zaal onder het Pand.
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Kom donderdag om 14:00 uitbrakken
tijdens de Brakke Bios bij Lumen.
Hierna kun je meteen aanschuiven
voor een Barbecue op Punch OGD
Plaza. Rol van de tafel naar het Pand
voor de Punch Perfect Pubquiz om
vervolgens tot in de vroege uurtjes
door te borrelen. We hopen jullie
terug te zien deze OWee 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 OWeeterrein. Ja, je ziet me al van ver
aan komen lopen. Geen wonder
dat er zoveel mensen met mij op
de foto gaan (wat ik zelf uiteraard
ook héérlijk vind).
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 ben 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 er even van bijkomen.
Dan ga ik even terug naar de savanne
en bezoek ik mijn familie om even

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 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 alle Punchers perfect
passen in hun Punchteams en zodoende alle wedstrijden winnen!

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
Juliska W: “Ik wil niet uit mijn comfortzone.
Ze komen maar in mijn comfortzone, die is
groot genoeg.”

Technische Kommissie, kortweg TK,
gaat dan kijken wat je in huis hebt
op het gebied van volleybal. Op basis
hiervan word je ingedeeld in een van
de 13 dames- of 13 herenteams. Het
niveau van de teams variëert van
derde divisie tot de 4e klasse.
Elke week train je met je team, om
je voor te bereiden op de wekelijkse
wedstrijden. De trainingen vinden
plaats op maandag en woensdag
tussen 18.00 en 23.30 uur. 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
meestal 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
Jelle Z: “ik dacht ff dat het licht uitging,
maar ik knipperde met m’n ogen.”

Punch heeft een eigen sociëteit in het
centrum, het “Pand”. Hier kan elke
vrijdag na de wedstrijden de winst
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 zwartwit broekje
en blauw T-shirt. Deze moeten bij de
wedstrijden verplicht gedragen worden
volgens de Nevobo (Nederlandse
Volleybal Bond). De kleding kun je bij
het Bestuur aanschaffen. Het T-shirt
kost ongeveer 43 euro. Het broekje
kost ongeveer 25 euro. 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 100
euro betalen.
Enthousiast? Kom 28 en 30 augustus
en 4 en 6 september meedoen aan
de instuiftrainingen!
Eerste- en
tweedeklassespelers kunnen ook
op 29 augustus en 5 september
meetrainen in de TOPdeskhal.
Hiervoor heb je toestemming nodig
van onze Technische Kommissie.

Gezelligheid
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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
gevorderde, 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 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 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 de achttien (!) commissies

om je horizon te verbreden. Dit zal je
niet alleen veel gezelligheid opleveren,
het is ook erg leerzaam en het 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).

Monumentje
Dennis M: “Mijn speeksel is niet plakkerig
genoeg.”

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!
Misschien past Punch wel perfect bij
jou!

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. Deze coaches
gaan er namelijk voor zorgen dat het
seizoen een doorslaand succes wordt.
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!
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 onderscheid tussen oude

en nieuwe Punchers en het is dus
absoluut geen ontgroening. Na dit
weekend ken je Punch echter wel heel
veel beter!

Teamweekend
Mocht 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,

Monumentje
Ruben vd E: “Sommige mensen gaan op
zoek naar antwoorden in de Bijbel, ik doe
dat in de Binas.”

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 goed 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
kan doorslaan. 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
beachcompetitie 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!

Punch Puzzel
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Punch Woordzoeker
Met oplossing!

Naam:

•
•
•
•
•
•
•
•

AANVALLER
BIER
BLAUWWIT
BOOD
COACH
COMMISIE
DIAGONAAL
HUPBLAUW

v

Datum:

•
•
•
•
•
•
•
•

KONVO
LIBERO
MASKODVL
MESKODVL
MIDDEN
NETFOUT
PAND
PAST

•
•
•
•
•
•
•
•

PERFECT
PIQWEEKEND
PROPAGANDA
SPELVERDELER
TEAMETEN
TRAINER
VRIJDAG
WATERHALER

The International Experience
Jaime Ascencio, Knut Tjensvoll, Leonor Gabriel Guedes da Silva and Maria Jose Suja

Welcome to the beautiful Netherlands. A country full of odd
traditions and stroopwafels. If
you did not get a complete culture shock because of the terrible weather, you probably got
one when you started playing
at Punch. Of course, most Dutch
Punchers will not understand
how strange it is to drink beer in
the shower. Therefore, we asked
Jaime (Mexico), Knut (Norway),
Leonor (Portugal) and Maria
(Spain) about their culture shock
experience.
In what way does studying in
Delft differ from studying in your
home country?
Maria: In many ways. I study in Madrid, a big city, where all the students
are not so assembled. Here, everybody always goes to the same library,
same sport centre, same pubs, etc.
The university organizes more activities like the Introduction week, some
parties, Bouwpub, etc. In Madrid we
just study at the university.
Knut: I’ve been studying in the US for
6 years, so I’m not sure how it is in
Norway, but studying in Delft is less
intense. In the US there was always
work to do throughout the entire semester, but here it’s only intense towards the end of the quarter, and thus
I have much more time to socialize
now!
What are your favorite Dutch
foods and what recipes do you
really miss?
Knut: I really like bitterballen, and
stroopwafels are alright. Norwegian
cuisine isn’t really that much more
interesting, but I miss Swedish meatballs and tacos. In Norway, Taco Friday is a really big thing.
Jaime: My favorite Dutch foods are
stroopwafels and vla. I really miss a
lot of ingredients. I can’t find them
here, so I can’t make Mexican food.
But if I do, be ready for a nice Mexican dinner!
What is the biggest difference
between the practices in the Netherlands and at home?
Jaime: In Mexico we used to train

three or four times per week and go
running twice per week. The competitiveness and commitment of everyone
was very high. We improved a lot, but
it was often less fun because of the
high pressure. Here, people gather to
enjoy a sport together and if the team
agrees, you can be really competitive.
Maria: Here we just have practice twice a week, while in Spain, we almost
always trained three times per week.
Next to that, I am very surprised that
we never stretch before and after
playing at Punch.
Leonor: At Punch, we train with a lot
less people. In Portugal we sometimes had up to 20 people for 1 field,
which I now realize, really decreases
the quality of the training…

Monumentje!
Chantal: “Alles past als je maar wil”

What is the weirdest thing at
Punch?
Knut: That there are so few internationals!
Maria: Everything, mainly the themes.
Jaime: The idea of having to do an alcohol bar charge test when enrolling.
That is something I never expected.
Leonor: It is not weird, but something
that amazes me all the time is the
size of Punch, the amount of players,
teams, trainers, it’s huge!
What do you think about the
songs during matches? Which
one is your favorite? Can you
sing all of them?
Leonor: I know a bunch of them,
but not all, and definitely not all the
words. Sometimes I only imitate the
sound, but I have no idea what words
are behind it.
Knut: I really like the songs because
those I understand are funny and
they contribute to the team spirit. Unfortunately, I don’t understand most
of them. I guess my favorite is “laat
hem slaan”.
Maria: I can say “ep blau”, which I really like! But, I don’t understand the
rest.
Jaime: “Roie” is my favorite! But it is
difficult for internationals to under-
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stand, learn and have an idea how to
spell it. Can’t we download them from
the punch website, so we can learn
and practice them!

What do you like/dislike the most
about the competition?
Leonor: I like everything about it, but
what I think I like most is to be in the
field with my teammates working all
together towards the same goal.
Maria: I don’t understand why everything is super early in the Netherlands, for example the dinners and
the parties, but the matches are super late on Friday, we arrive in Delft
at midnight sometimes.
What volleyball tradition from
your home country should we
start performing in the Netherlands?
Leonor: We used to have a yell to
mess up the focus of the opponent’s
server after they have been scoring
some points in a row. We would say
“Virouuuuu”, which means “It turned/
switched around” as in “the service
will be ours in the next point”. I think
it was also nice to boost the morale of
our team.

“Maria: I can say “ep
blau”, which I really like!”
Which Dutch (volleyball/Punch)
tradition are you going to take
home?
Leonor: I would take a few of the yells
and translate them! They are great to
cheer the team!
Maria: Douche beer. But I also think
it is really cool to have a Punch bar
where everybody goes after matches.
Knut: It’s not really a tradition I guess,
but I would bring the Dutch drinking
culture.
Are there any other things you
would like to add?
Maria: Why do you people like all the
foam in your beer?
Jaime: Sometimes I feel international
Punchers are not that active in the
association due to maybe a misperception that ‘Het Pand’ is just a Dutch
environment.

GéénStijl VS Formeel
Kim Adriaanse

Dames 1 en Heren 4 zaten dit
jaar helaas niet op één lijn. In
deze Versus staat Team Knalroze
dan ook recht tegenover Team
Jasdas. Valt er een gulden middenweg te vinden of kunnen de
twee teams elkaar maar beter
even ontlopen? Oordeel zelf!
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Ideale volleybaltenue? “Zie foto’s!”
Scoren: ace via de netband of een
technisch sublieme aanval in het
hoekie?
“Het liefst ketsen we de bal naar de
andere kant van het veld, waar iemand de bal nog net weet te setten.
Vervolgens kijken we toe in de hoop
dat iemand aan gaat vallen, maar als
niemand initiatief neemt, duikt er
nog net een achterspeelster naar
voren om de bal onderhands te spelen. Deze rolt over de gehele breedte van de het net en valt, na wat blazen van onze kant, precies op de lijn.
Scoort altijd!”
“Als het maar een zakelijke bal is,
met je pink omhoog. Maar dan wel zo
technisch correct dat de bal niet vol
op je pink landt. Dus technisch perfect
uitgevoerd, met een zekere elegantie,
zonder buiten het spelregelboekje te
treden natuurlijk.”
Beachvolleybal of zaalvolleybal?
“Beachvolleybal, in bikini over onze
thermo’s tijgeren we door de witte
stranden.”
“Balzaalvolleybal, strak in pak over
het veld paraderen. Kroonluchters aan
het plafond en corsages op de borst.

Volleybal blijft immers een jurysport.”
Wat is jullie favoriete muziek?
“Als Robbie de eerste klanken van
zijn beroemde ‘1gels’ laat horen,
houden wij het niet meer. Maar dat
is niets vergeleken met het gevoel
dat we krijgen als we stampen op ‘I
wanna see a r1bow high in the sky’.
Maar bovenal, ‘ieder1 is van de wereld en de wereld is van ieder1!’. De
kaartjes voor het nieuwe concert
‘Pretty in P1nk’ van de Toppers zijn
ook al in the pocket. 1 love!”
“Andre Rieu - An der schönen blauen
Donau”
Buitenshuis eten: FEBO uit de
muur of Michelin lekker duur?
“We houden meer van een broodje
met beleg uit de stellaaaaage, een
patat mayonès of een broodje saté.
Komt dit trouwens op tv?”
“Minimaal 4 sterren.”

Beschrijf de ideale date-avond
“We worden opgehaald door een
prins in een witte 1d, die ons vervolgens meeneemt naar de JvB om
samen met zijn 11 huisgenoten romantisch The Christmas Prince te
kijken.”
“Wij zullen natuurlijk altijd tijd vrij maken om deel te nemen aan een chique
aangelegenheid. Om al dat drukke
lawaai in discotheken of dergelijke is
het ons zeker niet te doen. De activiteit is uiteindelijk van ondergeschikt
belang; zolang de avond zakelijk eindigt, zijn wij tevreden.”
Wat is jullie lievelingsfilm?
“NewKids Turbo, JONGUH!!”
“De 4 musketiers.”
Beschrijf jullie droomvakantie
“Met onze glitterpumps, naveltruitjes en chihuahua in de handtas
gaan we indrinken in Renesse om
vervolgens naar Cherso te verkassen en daar lekker te tannen in de
zon.”
“Op een zakenreis naar een belastingparadijs, zoals de Kaaimaneilanden.”
Wat is jullie favoriete tv-programma?
“Zon, Zee en je ouders in Shock,
Utopia, Bonje met de Buren, Temptation Island”
“‘Hoe heurt het eigenlijk?’ Om jullie
plebejers te leren hoe het eigenlijk
moet!”
Sjiek of Oktoberfest?
“Oktoberfest met rosé!”
“Stomme vraag.”

Punch durftevragen
Steyn Scheffers

Met trots presenteren wij een
nieuwe rubriek: Punch durftevragen. Punchers (bij naam of
anoniem) stellen ons vragen over
uiteenlopende onderwerpen die
wij met zo veel mogelijk waarheid zullen beantwoorden. Je
kan ons schaamteloos alle vragen stellen en wij selecteren de
leukste vragen om te beantwoorden. Dus weet je nog niet alle ins
en outs, maar ben je te bang om
twee duimen in de lucht te steken? Snap je niet wat al die namen rond de jouwe doen op dat
grote krijtbord in het bestuurshok? Hou dan je ogen open voor
deze rubriek in de toekomst.
Wat is de etymologische herkomst van het woord ´volley´bal
- Edelachtbare
Edelachtbare, ik zal deze vraag onder
ede beantwoorden. Stiekem hopen
we allemaal dat de sport genoemd
is naar een vergeten oppergod. Dat
de sport zijn verre herkomst kent bij
de Grieken die hun gebruikte borden
over een net moesten smashen. Helaas is volleybal iets jonger dan de
sporten die al die naakte mensen op
die gebroken potten beoefenen. In tekeningen is te zien hoe het hof van de
Engelse Koningin Elizabeth I in de 16e
eeuw een spel speelden dat op volleybal leek, maar de echte herkomst van
het spel ligt in Amerika. De geestelijk
vader van onze geliefde sport heet
William G. Morgan. Volleybal is een
spel dat in 1895 gecreëerd is voor de
oudere leden van de YMCA en bedoeld
als combinatie van tennis, handbal en
badminton. De oorspronkelijke naam
is van badminton afgeleid namelijk

‘Mintonette’. Omdat er veel ‘gevolleyd’
werd, wat in het Engels de definitie
heeft: “Het slaan of schoppen van de
bal voor het de grond raakt” heeft het
deze naam overgenomen. Je mocht
namelijk in de beginjaren nog dribbelen met de bal. Voortaan kunnen
we dus extra hard meezingen met de
Village People, want dankzij de YMCA
kunnen we ons favoriete spelletje
spelen!

Monumentje!
Carlijn (D5): “Jesse (H7), wil jij met je
leven mijn doos bewaken?”

Wie is toch die zebra die af en toe
tevoorschijn komt? - Anoniempje
Ik begrijp wel dat je anoniem wil blijven met deze vraag. Die zebra is onze
mascotte Maskodvl; niet te verwarren
met de naam van het Pand “Sociëteit
Meskodvl”. Hij wordt onder andere
uit de kast gehaald voor de ouderdag en de OWee. Omdat deze zebra
maar twee poten heeft, heeft hij zijn
stembanden verloren, maar dat betekent niet dat hij niet enthousiast is.
Hij staat namelijk bij de ouderdag
altijd langs het veld te springen om
alle Punchteams aan te moedigen.
Probeer bij extreme hitte wel uit zijn
buurt te blijven, want dan gaat hij
nogal uit zijn snuit ruiken.
Waarom zijn er nog geen fotomonumentjes? - Peter Meijers
Dat is een goede vraag Peter! Het
Konvokaat bestaat al heel lang, nog
langer dan de fotografie. Omdat het
nogal veel werk is om een schilderij
in een blaadje te zetten zijn dit altijd
al stukjes tekst geweest. Het eerste
monumentje is volgens de overleving
van Moses die zei “Gij zult niets passen dat van uw naaste is.”
Waarom heeft de PPK nog geen
Snapchat? - Bram Brink
Snapchat is niet meer dé shit, Bram.
Het is nu helemaal dope om foto’s in
je iCloud te zetten en te wachten tot
het gehacked wordt. Succes met hacken dus!
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Waarom
komen
monumentjes niet op tegeltjes terecht?
- Peter van der Berg

Ah, Peter, het welbekende tegel probleem. We zouden natuurlijk niets liever willen dan de mooiste monumentjes op tegels bedrukken en dit met
wat kit bij het Pand ophangen. Helaas
hebben sommige Punchers op het
Pand last van een dipje. Het mooie
aan een monumentje is dat wanneer
het gezegd is, je het niet meer kan
ontzeggen. Tegeltjes kunnen kapot,
monumentjes zijn voor eeuwig.
Het is wel mogelijk om tegeltjes te laten bedrukken, je zou dus allicht een
bedrijfje binnen Punch kunnen beginnen om monumentjes te laten bedrukken. Wij zijn meer dan bereid om
je nieuwe bedrijfje van de sappigste
monumentjes te voorzien!

Wat is er nou toch verdorie mis
met mijn couscous? Iedereen
loopt altijd zo te zeuren - Cnossen
Er is vaak een verschil in smaak, Cnossen, dus ook bij Heren 13. Vaak wordt
bij een teameten gekozen voor wraps
of pasta omdat je dit moeilijk kan verpesten. Jullie hadden dit jaar daarentegen een couscous bake-off waar jij
blijkbaar niet als sterkste uit de strijd
bent gekomen. Als je indruk wil maken met je eten moet je voortaan een
recept via internet gebruiken. Dat is
vaak veiliger dan zelf bedenken wat je
wil toevoegen. Ook kan je in het vervolg beter meer aandacht besteden
aan het toetje, dan vergeet iedereen
wat het hoofdgerecht überhaupt was.

Titel
SPOENK:
Enjoyed the ride?
IshaAuteur
Dijcks

Op 1, 2 en 3 juni hebben de grasvolleyballiefhebbers de gordels
stevig vastgemaakt om het zinderende pretpark SPOENK TYCOON te trotseren. Naast dat je
in dit park kon volleyballen,

geen bier hebben, en jij wel. Dit gaat
overigens niet iedereen even goed af.

was het ook mogelijk om je geluk (en
vaardigheid natuurlijk) te beproeven
bij de schietkraam om fantastische
prijzen te winnen.

we deze helaas niet meer bespreken,
maar een plaatje zegt meer dan duizend woorden, zegt men.

Al met al was het een zeer geslaagd
weekend, en ik denk dat ik namens
alle bezoekers spreek als ik zeg: “XTC
bedankt!”
Na een lange dag volleyballen kon je
in de avond heerlijk bijkomen met een
denderend feestje waar je onder het
genot van verschillende bands en DJ’s
je beste achtbaanimpressie kon vertonen.

Overdag was er naast het volleybal
ook een zogenaamde ‘Bubblebal’ activiteit. Hierbij is het doel om in één
soepele beweging zo comfortabel
mogelijk terecht te komen in je Bubblebal, zodat je daarna de sportende
bezoekers uit kan lachen omdat ze
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Monumentje!
Sanne (D6): “Ik ben zo heul vaak dronken;
zonder jullie...”

Monumentje!
Menno (H9): “Waarom ben ik gaan
aftrekken, dat is helemaal niet handig.”

Een goed feestje is natuurlijk niet
compleet zonder sappige roddels.
Vanwege de nieuwe AVG-wet mogen
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