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Lieve allemaal,
Superleuk dat je langskomt bij
Punch: één van de grootste én
leukste studentenvolleybalverenigingen van Nederland! Ben
jij geïnteresseerd in 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 71e
Kandidaatsbestuur, leggen dit
graag even uit!
Punch is een vereniging met veel verschillende volleybal niveaus verdeeld
over onze 13 dames- en 13 heren
teams. Het niveau varieert van beginners in de vierde klasse tot Heren 1 in
de tweede divisie.
Om voor iedereen die lid wil worden
het juiste plekje te vinden, en om te
ontdekken of volleybal wat voor jou
is, organiseren we gedurende drie

weken na de OWee instuiftrainingen
(beginnend op 24 augustus). Bij deze
trainingen kan iedereen ervaren hoe
het is om te volleyballen en hoe het
niveau is bij Punch. Het is ook belangrijk deze trainingen bij te wonen om
uiteindelijk lid te mogen worden. Door
mee te doen aan een training verdien
je een lootje, bij twee of meer lootjes
heb je de mogelijkheid om binnen te
stromen bij Punch. Hoe meer trainingen je bijwoont, dus hoe meer lootjes
je krijgt, hoe groter de kans is om ingeloot te worden. Verder zal je gedurende het seizoen minimaal één keer
in de week trainen en één keer in de
week een wedstrijd spelen.
Het seizoen wordt jaarlijks geopend
met de Regel-Je-Coach BBQ, dit jaar
vindt deze plaats op 10 september. Op
deze avond ontmoet je je teamgenoten en kies je ‘gezelligheidscoaches’
voor de rest van het jaar. Deze moedigen je aan tijdens wedstrijden en zijn
er voor de gezelligheid. Bijvoorbeeld
op de OefenWedstrijd Dag op zondag

▲Van links naar rechts: Jolijn, Marieke, Fallon, Jochem en Freek
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13 september, wanneer elk team zijn
eerste wedstrijd speelt!

Punch is een vereniging met vele activiteiten gedurende het jaar, zoals een
weekend weg, feestjes en elke vrijdag
een borrel. Komend jaar is in verband
met corona natuurlijk een bijzonder
jaar, maar dit houdt Punchers niet tegen. Afgelopen tijd zijn er ook in de
lockdown verschillende activiteiten op
(1,5 meter afstand) georganiseerd.
Als je nou prangende vragen of een
fantastische mop hebt, kom dan gedurende de OWee naar ons of de
OWeeCis toe. We helpen je graag en
hopen je volgende week in de zaal te
zien!
Het 71e kandidaatsbestuur,
Marieke, Fallon, Freek, Jochem en Jolijn

Punch, Love at first spike!
De OWeeCis

Punch is volleybal, pitchers, knuffelen, Maskodvl en één en al liefde. Zo kwamen wij op ons thema:
Love at first spike! Dit jaar is de
OWee ietswat anders dan normaal: er is een online gedeelte
en een fysieke OWee. Wij, de
OWeeCis, hebben hard gewerkt
zodat we ondanks deze nieuwe
challenge toch nog een prachtOWee kunnen neerzetten. Er zijn
livestreams bedacht, filmpjes
zijn gemaakt, de Instagram is in
leven gebracht, merchandise is
ontworpen en Simon de Springunit wordt gebouwd.
Op vrijdag 14 augustus begint de online OWee met een Pand Escape room.
Hierbij mag je één van ons besturen
en moet je door middel van puzzels
ontsnappen uit ons eigen Pand. Durf
jij de uitdaging aan? Diezelfde avond
is er ook de eerste BYOBS-avond
(Bring Your Own Bitterballen Spelletjes). Kom met ons scribble, codenames, cards against humanity and
tetris spelen en probeer aankomende

eerstejaars te verslaan. De volgende
dag kun je in de middag een wedstrijd
van dames hoog bekijken. Met commentaar van Thomas van H. en Bram
S. en extreem vette gifjes van de
spelers is dit een must-see! Maar de
pret houdt niet op, want die avond is
nieuwe editie van de hitjes bingo, met
dit keer verschillende genres. Je kan
luisteren naar Hollandse hitjes, pop,
filmmuziek met als grote afsluiter dé
Punch hitjes! Op de laatste dag van
de online OWee, kun je onze mooie
mannen zien spelen met commentaar van Bram en Thomas. Je kan ze
vanuit je bed coachen en weer even
alle yells omhoog halen. In de avond
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kun je kennis testen over Punch bij de
enige echte Punch-pubquiz.
Op 17 augustus begint dan de fysieke
OWee. Ons kan je dan de hele week
vinden op de informatiemarkt, die dit
jaar op X plaatsvindt. We hebben Simon de Springunit klaarstaan; een
spel om te ontdekken hoe hoog je
springt. Zal er iemand de 3.30m halen? Op 24 augustus is dan de OWee
officieel voorbij en kan het nieuwe
Punch-jaar beginnen!
Veel liefs,
OWeeCis ‘19-’20

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 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!

Monumentje
Ismet: “What’s a wiebetaaltwat?”’ Matthijs:
“‘Yeah we donder all the beer in there.”

Als je bij Punch komt volleyballen is
het heel 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
word je ingedeeld in een van de 13
dames- of 13 herenteams. Het niveau
van de teams variëert van tweede 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). De BL’en kun-

nen deelnemen aan trainingen, 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 het sportcentrum
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
Jelmer: “De trap is niet het probleem, het
is zwaartekracht.”

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 bestaan-

de 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 het sportcentrum en kost
130 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 30 euro, terwijl Competitiespelende leden (CL’en)
in hun eerste jaar 110 euro betalen.
Enthousiast? Kom 24, 26, 31 augustus, 2, 7 of 9 september meedoen aan
de instuiftrainingen! Eerste- en tweedeklassespelers kunnen ook op 25 augustus en 1 en 8 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.
Ook organiseren veel teams teamuitjes of teamweekenden. Lekker met
zijn allen op stap of een weekeindje
ergens bier drinken in een huisje in
Frankrijk!
Trainen is 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 SPOENK-grasvolleybaltoernooi. Het PIQ-weekend (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
Nicola: “Mijn eetlust is nu simpelweg lust.”

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!
En misschien is Punch wel love at first
spike!

Activiteiten
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 eerstejaarsavond,
een RJCBBQ, een 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!
RJCBBQ
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 eerstejaars!
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
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en nieuwe Punchers en het is dus
absoluut geen ontgroening. Na dit
weekend ken je Punch echter wel heel
veel beter!

Monumentje
Sanne: ”In de McDrive werken lijkt me echt
niks, net alsof je achter de ramen werkt.”

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 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 dan iemand aan
en je krijgt ongetwijfeld een verhaal
te horen over een mooie Punchactiviteit.

8/6/2020

Punch Puzzel
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OWee
Naam ______________________

Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
M S C H E

I

D S R E C H T E R F C D

O L E U P G C W F
I

F

L N E T F O U T F

P P N Z

L

L A N E T E M A E T D

S A K

J

S E Q B A B P M U Y Z

E R B

J

E H Y W A V G G A S P Y U A

Q V A S Z E D N E E N O

I

N A T N L K K B H E P A K

J

B

I

P U L

I

I

T O

N

I

G

K L V L V Z N C N N K T A K C V E N
X V O Y

I

E U E H P Q E P E H C N A

W V K T D O H R
K

J

I

M O A N E E W O A

T D T C E U G V N V E D X M H L

S E

I

D A N S W N D R Y W J

R M S E

I

U S O

I

A X O X

Y E X L H S A M S

Q H B A B X K P E B

I

O R E B

I

L S

R J R N K O L B E X B L U Y M N Q J
I

T M E V O L C L

D V

I

L A X K

I

B L

F B

X V A D N A G A P O R P O C J

Y U G C O A C H G W T D L C E E H T
AANVAL

BANKZITTER

BEACHEN

BIER

BLOK

BUITEN

COACH

DIAGONAAL

FEEST

KONVO

LIBERO

LOVE

MIDDEN

NETFOUT

OWEE

PAND

PIQWEEKEND

PROPAGANDA

PUNCH

SCHEIDSRECHTER

SJAAK

SMASH

SPEL

SPIKE

TEAMETEN

THEE

TOUCHE

TRAINER

VOLLEYBAL

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Online-groepsspelletjes-review
Max & Yoram
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Narwhale.io
Players: Differs per room

horsepaste.com (Codenames)
Players: Infinite
Recommended: 4-8

Cards against humanity
Players: Max. 20
Recommended: 6-8

Feel the rush of ecstasy as you pierce
through your enemies. Gain strength
and speed over time and become
the number one whale. It’s all fun
and games, until somebody else
cuts you in half. The premise of the
game is quite simple: you’re a cute
little narwhal, swimming in the Arctic
Ocean, though you are not the only
one. Food has become scarce, leading
the narwhals to turn on each other,
struggling for power. There can only
be one true leader, and that’s the one
with the crown. There are many perks
to being the best. You get more speed,
more agility, but most importantly,
you can dash more. These “dashes”
can be used in your advantage: dodge
an attack, or slice your friends in two
with your pointy tusk. But with a great
power such as this, great enemies
emerge. The more power you have,
the more people there are who want
to take this away from you. Team up
with your friends, make sure you don’t
bisect each other in the process and
gang up on strangers. You can also
choose a skin to your liking and play
as a hotdog, the flag of your favorite
country or as a ghost.

It’s the year 1982 in Soviet Russia.
You’re a spy for the United States at an
aristocratic gala and you simply don’t
know who to trust. Luckily you have
your accomplice at your side, who
knows all the names of the allies and
foes. There is one problem: he cannot
tell you these names literally and will
have to make use of codenames. It’s
your task to identify as many allies as
you can with the given codenames.
The informant has to make smart
use of the limited communication and
should identify multiple allies with
one codename. If two allies are for
example called “Punch” and “Shot”,
the codename should be “Volleyball 2.” Meanwhile, there is also a Russian
spy at this gala, who is on the lookout
for allies as well. But watch out! If one
of them identifies the wrong person,
your cover is blown, and the other
party wins.

Are you the funniest (or most horrible)
guy or gal in the room? Find it out
by playing cards against humanity
against your friends. At the start of
each round, a new card tsar will be
crowned. This card tsar will be the
judge of humor, your new ethical
border between good and right. Your
goal is to make him/her laugh as hard
as possible, the less the card tsar can
breath the better. How do you do that
you might ask? After the card tsar
has been chosen he draws a card
and puts it on the (virtual) table. This
card reads a sentence, with blanked
out parts. You, as a player, have to
choose one of the six cards in your
hand containing part of a phrase that
you think will make the card tsar laugh
the most. After each player has put a
card on the table the card tsar has to
choose one of the six cards that he
thinks is the funniest. For example,
the card tsar draws “Donald Trump
has nominated _____ for his VP.”. You
have the perfect card in your hand
and put “Kanye West” on the table.
Naturally, the card tsar thinks you’re
the most awesome and funniest guy
in the world and picks your card.
The player who put that card on
the table will get the points. You
have the perfect card in your hand
and put “Kanye West” on the table.
Naturally, the card tsar thinks you’re
the most awesome and funniest guy
in the world and picks your card. Now
you have one point! Yay! So where’s
the catch? Most cards contain some
pretty dark sentences and it is up to
you to decide how deep you want to
swim in the gruesome channels of
dark humor. Once you get in, never
get out.

Monumentje!
Pepijn (H5): “Laten we
vergadering bij Ana houden”

de

zoom-

brokenpicturephone.com
The live game where you and your
friends create books of drawings and
phrases, one page at a time, only
being able to see one previous page.
Then, everyone experiences each full
book together!

mexen.online
Players: Infinite
Mexen. It speaks for itself.

play.pokemonshowdown.com
Players: max 4
Play pokémon against each other!

curvefever.pro
Players: Max 6
Snake but better.

jstris.jezevec10.com
Players: Infinite
Multiplayer tetris.

Teamthemarecensies
PPK

Dames 6 – RoosviZes

Met Dames 6 gaat het dit jaar helemaal goed komen. Met hun bidons vol
rozenbottels staan ze klaar om ieder
team aan te pakken. Stuiterend van
de suiker en vitamine C, komen ze
gemakkelijk een meter van de grond.
Ideaal als je een bal hard in het drie
meter vak wil slaan. Maar Dames 6
is ook een lief team, ze staan altijd
voor elkaar klaar met een mixer, bier, een roosviZes en de
boodschap:”Het komt wel goed schatje”.
Heren 7 – Karvan Zéventam

De aanmaaklimonade thema’s zijn
dit jaar wel goed uitgedund. Naast
D6 heeft ook H7 besloten om
dit jaar voor de zoete, kleverige
limonade te kiezen. Wist je dat je
behoorlijk wat gaatjes in het gebit
kan krijgen van die aanmaaklimonade? Hopelijk hebben
jullie minder gaten in het veld. Oh, en probeer ook niet
teveel te kleven dit seizoen…
Heren 8 – Clickbeight

Dokters haten ze, want je zult
niet geloven wat ze allemaal
uitvoeren in het veld. Daar
gaat eentje. Raakt hij de lijn,
dan is hij in. Maar gaat ís hij
in? Klik dan hier. Tja mensen,
kom nu kijken bij dit spektakel, want deze prank gaat fout!

Monumentje!

Heren 6 – Kabouter Zesley
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Op een dag… Oei, de wekker gaat.
GODMILJAAR! Heren 6 heeft ene kut
thema. Wat is hier het praktisch nut
van? Ik haat teamthema’s.
Einde.

Monumentje!
Mitchel (H6): “Ze zeiden dat het niet zozeer aan het niveau lag...”
Bram(H6): “Maar aan je gezicht.”

Heren 9 – Nederlandse SpoorNegen

Heren 9 komt dit jaar vanzelf ergens een
keer aan…... ooit..., eventueel..., misschien..., nou ja, je komt in ieder geval
uiteindelijk wel aan waar je moet zijn.
En dat belooft wat voor het aankomende
seizoen. Ook al zal het soms door de
coaches zo druk zijn dat je je niet meer kan bewegen,
of speelt het gehele team niet met sneeuw, bladeren,
regen of hitte. Uiteindelijk zal Heren
Heren 13 – A1313A

Mamma Mia wat een thema. Dit team
van super troupers zal de naam van
H13 vast hoog houden. Vragen ze op
het pand: “Voulez-Vouz je nog een biertje?”, dan zeg je
uiteraard “I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, Gimme! Gimme!
Gimme! want ik heb zelf geen Money, Money, Money”.
Laten we hopen dat deze heren niet hun Waterloo vinden
op het volleybalveld. Vergeet niet, the winner takes it all!
Dames 11 – AppElflap

Mark (H13): ”Welke positie is spellie trouwens?”

Dames 9 – The Powerneuff Girls

De skills van deze girls lijken wel in
een lab gemaakt, zo goed. Samen
gaan ze de wereld aan, om zoveel
mogelijk niet-blauwe teams te
verslaan. Ze zien er misschien
schattig en lief uit, maar hun krachten gaan veel verder
dan sugar, spice, and everything nice. Of ze daadwerkelijk
gecreëerd zijn met behulp van een beetje Chemical X is
niet duidelijk, maar ze spelen wel als superhumans.
Dames 10 – MarTIENi

Dames Martieni waagt zich dit jaar aan
een lekkere alcoholische versnapering.
De Martieni is een cocktail bestaande
uit gin en droge witte vermouth, geschonken in het welbekende Martini
glas met, natuurlijk, een olijfje. Met het
uitzicht op dit goddelijke drankje na iedere wedstrijd, zal
Dames 10 gegarandeerd de winst binnenhalen. Of zullen
ze stiekem wat Martini in de bidons van de tegenstander
doen?

Bladerdeeg, appel, suiker en kaneel.
Dames AppELFlap heeft voor een
ontzettend lekker thema gekozen en
we kunnen de toetjes bij de teamdiners
al voorstellen. Als de PPK toevallig op
bezoek gaat bij een van de spelers van
dit team voor een nieuwe “Op de thee
bij…” verwachten wij wel minstens zelfgemaakte appELFlapjes. Hopelijk zijn de verwachtingen voor de competitie
bij de dames net zo hoog.
Heren 10 – MonTien Python

IT’S… Heren 10! Deze komieken nemen
hun droge humor mee het veld op.
Het is hopen dat ze niet spelen als een
stelletje gumbies, en dat ze niet tijdens
de wedstrijden gestoord worden door
de ridder met de rubberen kip. Maar,
now for something completely different,
niemand ziet deze mannen aankomen,
want nobody expects the Spanish inquisitionand now
for something completely different, I’m a lumberjack,
murderous bunny, nobody expects the Spanish inquisition,
gooone (woody word).

De PPK onder de Plopkap
Steyn Scheffers

Bij ‘Onder de Plopkap’ wordt
een kommissie of werkgroep in
het licht gezet. Deze kommissie stuurt de Plopkap vervolgens
door naar een volgende kommissie of werkgroep. De BaKo
heeft de plopkap aan een wel
heel bijzondere kommissie doorgegeven, namelijk aan onszelf.
Daarom is hier ons interview met
onszelf. Het interview wordt gegeven door één PPK’er die de rest
interviewt om zo net zo’n leuke
plopkap te maken als normaal
(en misschien zelfs leuker).
Wie zitten in de PPK?
Wij, denk ik. Ja. En wij zijn Manon
Speulman, Isha Dijcks, Kim Adriaanse, Steyn Scheffers, Bram Brink, Yoram Vos, Max Hofstede, Anouk Engelen en Fallon Scholte.
Wat doen jullie precies?
Wij schrijven leuke dingen en wij maken propaganda, dus verspreiden we
het ware woord. Nee wacht, dat is een
contradictio in terminis. We schrijven
verslagen, we luisteren Punch af met
monumentjes en we schrijven ook
die leuke wedstrijdverslagen op Facebook. We zijn in te huren, we zijn eigenlijk de KGB, de echte CIA.
Maar jullie voornaamste taak is
het maken van een Konvo, wat is
het leukste aan het maken daarvan?
Alles eigenlijk. Monumentjes lezen,
foto’s uitzoeken. Mensen interviewen,
dan voornamelijk brakke Punchers uit
bed knikkeren voor “Op de thee bij”.
Andere interviews zijn ook superleuk.
Fallon (die net nieuw is bij de PPK als
niet hopende QQ’er) vond punchzoen
heel leuk, vanwege alle levenservaring.
Wat doen jullie graag samen als
kommissie buiten het schrijven
om?
Trampolinespringen als kommissieuitje, maar vooral ook spelen met een
slinky door hem recht op je hoofd te
proberen laten staan.
Wat is jullie meest onderbelichte
taak?

Artikelen plaatsen in de Facebookgroep. Dit zijn voornamelijk verslagen
van activiteiten en wedstrijden.
Hoe proberen jullie te vernieuwen?
Adobe InDesign updaten, al doet niet
iedereen dat. Dingen aanpassen aan
de lay-out (is nog even geheim). Ook
voor het eerst een volledig digitale
uitgave van het konvo. Bij onze vergaderingen zijn we van thee naar bier
overgestapt, zo worden we creatiever.
Wij offeren dus eigenlijk onze levers
op voor Punchers’ leesplezier.
Er wordt inmiddels getwijfeld of het
wel verstandig is om door te gaan met
de PPK (red.)

Oh, waren we niet leuk
genoeg voor een quote?
Hoe schrijven jullie het liefst?
Met een pen! Nee, google docs openen, hoeven we dat later niet meer te
uploaden. Voor een blaatverhaal, waar
het Konvo vooral uit bestaat, gaat Kim
eerst bijzondere woorden opzoeken,
om zo inspiratie op te doen. Synoniemen.nl is daarvoor je beste vriend.
Daarnaast wordd dan nog door Yoram
uitgezochd hoe het kofschip werkdt.
Ook wordt er eerst pure onzin opgeschreven omdat de eerste zin eigenlijk
altijd het lastigste is.
Wat is het beste monumentje
Er wordt even getwijfeld, maar de
volgende monumentjes worden genoemd:
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Phillipe H6: My mom doesn’t believe
me, my dad doesn’t believe me, only
Mitchel believes me. I love you Mitchel! (9-3-2019) overigens niet in het
Konvo gekomen.
Lotte Rijsman (DS1): Waarom heeft
iemand zijn slaapzak mee? Sam: Dat
is gewoon mijn jas. (7-2-2020)
Filippo (H6): Italian people drive cars
like Dutch people ride bikes. (30-102019).
Het fijne aan een monumentje is dat
je daardoor mensen leert kennen. Pepijn spuugt bijvoorbeeld alleen maar
monumentjes uit. In elk Konvo staat
een monumentje van hem.
Hoe vaak vergaderen jullie?
Best vaak, één keer per kwartaal,
daarnaast nog schrijf en beunavonden. Eigenlijk hebben we meer doe
avonden, zoals indesign cursus en
spelchecksessies.
Favoriete outfit?
Het nieuwe PPK-shirt, we hebben een
nieuw logo dus het shirt wordt sowieso episch en van sportshirtmateriaal.
We wilden hem eigenlijk voor de lockdown al bestellen, maar het heeft een
beetje vertraging.
Wat staat er in het ideale Konvo?
Geen spelfouten, een oplosbare puzzel en alleen maar enthousiaste inzendingen van andere Punchers, want
dan hoeven we zelf niets te schrijven.
Daarnaast léuke monumentjes die
ook leuk zijn als je er niet bij was.

Hoe speciaal ben jij?

Anouk Engelen & Max Hofstede
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Colofon
Het Konvo is een uitgave van de Pers en
Propaganda Kommissie van de Delftse Studenten
Volleybal Vereniging “Punch”.
De Pers en Propaganda Kommissie
Manon Speulman, Isha Dijcks, Kim Adriaanse,
Bram Brink, Steyn Scheffers, Yoram Vos, Max
Hofstede en Fallon Scholte.
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
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