Daaristie weer! Je eigen Arriblad! Met
een te gekke nieuwe editie. We willen
iedereen bedanken die ons quotes,
foto’s e.d. aanlevert, zodat iedereen
het wel en wee van de vereniging kan
volgen; ook als je er eens niet bij bent.
Blijf dus vooral insturen!!
Veel leesplezier,
de pers- en propagandacommissie
Competitieupdate
De kerst zit er weer op, het nieuwe jaar
is al weer even begonnen, dus het is tijd
voor de tweede helft van de
competitie!
Om maar te beginnen met heren 1: zij
spelen op vrijdag 21 januari om 21 uur
tegen SVZW uit Wierden (sporthal 1).
Uit bij Wierden werd met slechts 7
punten gewonnen door Arriba, het
belooft dus een spannende wedstrijd te
worden. Op dit moment staat Wierden
op een 6e plaats in de competitie. Het
is de heren niet gelukt om te winnen
van de koploper Risne Stars waardoor
ze genoegen moeten nemen met een
3e plaats achter WSV en Risne stars.
Dan verder met heren 2: zij zouden de
tweede helft van de competitie moeten
beginnen tegen Eurosped Twente. Dit
zou de krachtmeting worden voor de
eerste plaats in de competitie. Deze
wedstrijd is echter verplaatst naar een
nog nader te bepalen tijdstip ivm het
nieuwjaarstoernooi. De heren doen
rustig wat ze moeten doen, en zijn ook
afgelopen weekend met de winst naar
huis gegaan. Dit weekend moeten ze op
zaterdag 22 januari om 19 uur
(sportzaal
1),
tegen
dezelfde
tegenstander als heren 1: SVZW.
Bij heren 3 lukt het nog steeds niet om
te winnen. Hoewel ze 8 januari bij
Olstars even aan de winst hebben
mogen ruiken, is het hen niet gelukt om
deze ook mee naar huis te nemen (5755). Dit weekend moeten ze op 22
januari om 21 uur (sportzaal 1), tegen
Risne Stars 2, Hoewel thuis bij Risne
Stars aan het begin van de competitie
nog goed verloren werd, staat Arriba in
de competitie nét achter Risne Stars.

Het is dus hoog tijd voor een revanche
en hoog tijd voor de eerste winst!
Ook heren 4 mag aan de bak dit
weekend: zij spelen op vrijdag 21
januari om 19 uur thuis (sporthal
1), ook al tegen SVZW. Ze zijn een echte
middenmoter in de competitie. SVZW
staat vlak boven Arriba in de
competitie, dus als ze plaatsen willen
gaan pakken moet dat nu gebeuren!

Klaas tegen Jennifer: “Ik dacht dat we
hadden geloot dat ik vandaag de broek
aan zou hebben?!”

Dan natuurlijk nog de vrouwelijke kant
van de vereniging. Ook dames 1 is dit
weekend te zien in het sportcentrum en
wel op zaterdag 22 jan om 21 uur,
tegelijk met heren 3 alleen dan in
sporthal 1. De dames zijn iets afgezakt
in de competitie en staan op een mooie
3e plaats. Dit weekend moeten ze
tegen Uitsmijters, de onverslagen
koploper van de competitie. Uit in
Almelo werd met slechts 9 punten
verloren, dus het is tijd voor revanche.

Tijdens Stephanie haar verjaardag zien
de dames Age en Klaas het huis voorbij
fietsen... 5 minuten later:
Age: "Wij zijn verdwaald"

Dames 2 heeft niet zo veel geluk de
laatste tijd, de wedstrijd van 10 januari
is niet doorgegaan. Ook is er behoorlijk
wat pech met blessures: Iris en Lisa zijn
nog steeds geblesseerd en Annemiek
heeft nog steeds wat last van haar
elleboog. Gelukkig ook een positief
puntje: Michelle kan na lange
afwezigheid eindelijk weer spelen.
Verder zit dames 2 niet stil, de
volgende wedstrijd is alweer gepland.
Deze zal waarschijnlijk zijn op maandag
7 februari, thuis in het sportcentrum,
tegen de Kikkers uit Borne.
Arribasjemenou?!?
Alle goede quotes van de afgelopen tijd
Stephanie: “Wat moeten we met een
200-in-1-spellendoos?”
Niek: “Nou, run eens een keer een play
ofzo!”
Age: “Maakt niet uit, zolang er maar
een piemel in zit.”
Niek: “Zolang mijn piemel er maar in
zit.”
Beer: “Ik raakte off balance!”
Age: “Ach stel je niet aan man.”
Beer: “Das vervelend, jij kent dat niet
hè, off balance.”

Het bestuur bakt oliebollen voor het
nieuwjaarstoernooi:
Wouter: “Moet je dan ballen kneden of
hoe doe je dat?”
Stephanie: “Ga jij maar lekker je ballen
kneden!”

Martin met een borst in zijn hand: “Pas
op er zit shit in”
Bas probeert op training de zonedefense uit te leggen: “Who else is on
top... sometimes?”
Beer, terwijl hij toekijkt hoe Robert en
Sam de Italiaanse auto van Sam
repareren: “Kijk, de Duitser is het aan
het fiksen en vervolgens maakt de
Italiaan het mooi!”
Harriët: “Gaan wij tijdens het
Nieuwjaarstoernooi met damesballen
spelen?”
Age: “Ik wil eindelijk ook wel eens met
damesballen spelen.”
De tussenstand
Top 3 gemaakte quotes:
2 – Jennifer, Niek, Stephanie, Martin,
Beer, Age
1 – KJ, Maciej, Sjoerd en Klaas
Top 3 ingestuurde quotes:
6 – Gijs
2 – Harriët, Jennifer
1 – Stephanie, Martin, Age
Batavierenrace
Ook dit jaar doet Arriba weer mee aan
de Batavierenrace! De Batavierenrace is
een estafette hardloopwedstrijd van
Nijmegen naar Enschede. De race is
onderverdeeld in 25 etappes, waarvan
de lengte varieert van 2,9 tot 11,2 km.
Op zaterdag 7 mei om 12 uur ’s nachts
wordt in Nijmegen het startsein
gegeven en er zijn herstarts in Ulft en

Barchem (twee plaatsjes ergens in de
Achterhoek). Een team bestaat uit een
nacht-, ochtend- en middagploeg. Er
fietst altijd iemand met de loper mee
(behalve bij de slotetappes) en de rest
van de ploeg rijdt met het busje naar
het volgende wisselpunt. De finish is in
Enschede op de Sintelbaan. Op
www.batavierenrace.nl kan je meer
informatie over de Batavierenrace
vinden.

Heren 2 kreeg een shot-opblaaspop
(opblaaspop om drank uit te nuttigen).
Martin dacht haar te herkennen, maar
het was haar toch niet.
Sintarribaklaas had het geregeld dat de
heren van het derde team een
cadeautje kregen uit hun eigen
pieledozen.

e

Vorig jaar zijn we op een 73 plaats
geëindigd (van ruim 300 teams), wat
voor ons doen erg goed. Maar
meedoen is belangrijker dan winnen en
het belangrijkste is om tijdens de race
veel plezier te hebben. Wel is het doel
om voor Harambee te finishen, omdat
wij sneller moeten kunnen zijn dan een
volleybalteam dat tijdens wedstrijden
niet eens rent.
Meedoen aan de Batavierenrace is
meer dan alleen een aantal kilometers
hardlopen. Alles erom heen is wat het
zo leuk maakt. Zo reis je met je ploeg
van wisselpunt naar wisselpunt, wat erg
gezellig is. En zaterdagavond is er op de
campus een groot feest. Daarnaast is er
die avond een barbecue voor de
Arribanen die meedoen aan de
Batavierenrace. Binnenkort zal er een
inschrijflijst worden opgehangen bij de
ingang van de Houten Zaal. Meer
informatie hierover volgt nog.
De batacommissie
Sintarribaklaas
Ook dit jaar was Sintarribaklaas weer in
het land. Op 15 december bracht hij
onze mooie vereniging een bezoek in
kleintje vb (toen die copycat al lang en
breed weer op zijn dakterras in Madrid
een kleurtje lag op te doen).
Er waren epische epossen, slinkse
surprises (zie foto’s) en grandioze
geschenken.

Na een gezellige avond moesten de Sint
en zijn enigszins authoritaire piet weer
weg, waarna er nog eentje op ‘m werd
gedronken.
Verjaardagskalender
Januari
21 Miro Hejduk
30 Rene Heinbuch
Februari
1 Michelle Janssen
1 Christiaan Baaij
6 Joel Scholten
7 Sietse Langius
16 Gijs Luijten
27 Harriët Joolink
Maart
3 Nick Besselink
12 Lisa Stahlkopf
15 Bas Reuvekamp
16 Johan Hoek
20 Marco van Burik
20 Sjoerd Geevers
28 Martijn van den Berg
31 Steven Boer
31 Elwin Pater

Als je een bal opzettelijk met je knie of
been speelt, waarom heet het dan altijd
voetbal en nooit knie- of beenbal?
Goed vraag. Zo uit mijn hoofd staat er
in het spelregelboekje in artikel 13.2
Eenspeler mag niet met de bal lopen,
opzettelijk schoppen of met enig deel
van het been blokkeren, of de bal met
de vuist spelen. Er is echter alleen een
signaal voor met de voet spelen. Mijn
advies is om de andere gevallen zelf
maar een signaal te verzinnen, voor de
duidelijkheid. Bedenk maar eens goede
signalen voor respectievelijk legging,
kneeing en fisting en pas deze volgende
keer dat je moet fluiten toe.
Is Lisa Stahlkopf de tofste spelersnaam
bij Arriba ooit?
Mmmh, daarvoor moet ik even in mijn
geheugen
graven.
Stahlkopf
is
inderdaad een behoorlijk toffe naam.
Andere toffe namen en bijnamen uit
het verleden zijn Sanex (Arnold
Wilmink), Hansman (Linda) die 25 jaar
bij Arriba heeft gespeeld, kijk maar in
de archiefkast. Dan was er nog Kets
(Hans) de trainer. Verder vond ik Abel
Swaan (Prins6) ook wel een behoorlijk
toffe naam. Maar ik denk wel dat
Stahlkopf hoog op mijn lijstje staat (van
toffe namen dan). Ik hoop echter niet
dat haar broer bij arriba komt spelen,
dan ben ik mijn basisplaats kwijt.

Foto: Interpretatie van een Stahlkopf
December
05 Annemiek Adriaansen
Annemiek geeft een feest en iedereen
is uitgenodigd! Zet alvast in je agenda...
Vage vragen, vraag ‘t Age
Waarbij Age op pseudo-professionele
wijze de dringende en minder dringende
vragen van Arribanen beantwoordt.

Als je basketbalt met een of meer kleine
lesbiennes, speel je dan een "potje"
basketbal?
De uitdrukking is op ieder potje past
een dekseltje en niet op ieder potje past
een potje. Als er potjes aan het
basketballen zijn zit het dekseltje vaak
op de basket en dan kan er dus niet
gescoord worden. Vandaar.

Is er echt een geheime scheidsrechter
handshake? Zo ja, hoe gaat deze?
Nee er is geen secret scheidsrechters
handshake. Ik herhaal, de geheime
scheidrechterhandshake bestaat niet.
Volgens Klaas moet je scheidsrechter
sowieso niet meer serieus nemen als ze
gaan warmlopen voor een wedstrijd.
Mocht je een keer mannen in grijze
pakken als scheidsrechters hebben bij
een wedstrijd let dan goed op wat ze
doen tijdens de laatste minuut voor de
wedstrijd. Dit zal bevestigen dat er
geen secret scheidsrechters handshake
bestaat.
Heb jij een vage vraag? Mail dan naar
agevanderbrug at hotmail.com
Nieuwjaarstoernooi
Het nieuwjaarstoernooi was top! Kan ik
dat zeggen? Ja dat kan ik zeggen. Alle
elementen voor een goed toernooi
waren aanwezig: Een hoge opkomst,
levensgevaarlijke oliebollen en een
toernooistructuur waarmee je tweede
kon worden door 1 wedstrijd te
winnen.

op film vastgelegd en deze werd
vertoont in de vb filmzaal.

Foto: Gijs wil alle dames welkom heten
bij Arriba.
Wisjedatjes
wist je dat...
...Beer en Elieke...?
...Gijs 9 pogingen nodig had voor zijn
mooie speech?!
...Mirte de vloer schoonmaakt met haar
kont?
...Céline zich verslapen heeft voor de
training, terwijl deze om 18.30 begon!
...Harriet nog wel een KLEIN aandenken
heeft aan het nieuwjaarstoernooi.
Wist je dat ze dit aandenken al weg
heeft proberen te poetsen, maar dit
maar niet lukt?
...Beer koud water over iemand heen
gooit in de douche?
...Beer vervolgens Nick op zijn blote
reet petst?
...Hij vervolgens met zijn natte reet op
mijn mooie jas gaat zitten?

Ondanks de oliebollen was er toch een
winnaar op het nieuwjaarstoernooi:
The mega moontravellers! (zie foto
boven)
Het aantal
nieuwjaarstoernooislachtoffers is nog niet bevestigd,
hopelijk kunnen we hier in het
volgende bulletin een update over
geven.
De avond na het toernooi was er nog
een borrel en prijsuitreiking in de vb.
De voorzitter had, vanwege zijn
afwezigheid, zijn nieuwjaarstoespraak

...Er evenveel heren op de dames 2
training waren als dames?

Maar toch deed dit me ook even
denken aan ja, vroeger, toen ik als jong
broekkie bij BCA’60 in de dames
hoofdklasse speelde en naar Enschede
moest om daar tegen Arriba te spelen.
Ik weet me nog te herinneren dat ik
Charlie op een geheimzinnig douaneachtig gebouwtje vond lijken, waar
iedereen die daar langs kwam gecheckt
werd.
Vroeger
vond
ik
het
sportcentrum echt HEEL groot, en
vroeger dacht ik: ‘WOUW, dat zal wat
zijn, als je daar dan als student speelt!’
En nu, ja nu ben ik die student die er
speelt. En ja, soms vraag ik me dan ook
af: wat wil ik nog meer?! Nou, als ik dit
zo lees, wil ik wel weer wat van dat
vroeger terug. Doe mij maar de teamitems die je met je leven moeten
bewaken, omdat er brass-gevaar dreigt,
en wat mij betreft alles wat eigenlijk
alleen bij studenten verenigingen kan,
doe mij dat maar!
In mijn plakboek kwam ik Arriba ook
nog tegen. Dan zie ik dat Arriba het
toen erg lekker deed. Doe mij ook maar
net als vroeger een winst van 1 punt
van BCA’60 (50-51), alleen zit ik nu dan
bij de winnende partij!
English edition
We are terribly sorry, but there won’t
be an English edition of Arriblad this
time.

Colofon

...Amber Giacomo the jacket heeft?
...Niek de B van BH verkeerd heeft
begrepen?
Vroeger was alles beter
Door de onwetende nieuweling

kunnen als vereniging alleen maar weer
gaan groeien en er voor zorgen dat er
weer meer dan 200 man op de tribune
zit bij belangrijke wedstrijden. Hopelijk
komt H1 weer bij D1 cheerleaden (hier
ben ik namelijk wel benieuwd naar!).

(2)

SHIT!, dacht ik nadat ik de vorige editie
van het Arriblad had gelezen! Heb ik
dat, zit ik nu bij Arriba, was vroeger
alles beter! Gelukkig ben ik niet
ontevreden over de vereniging nu, we

Arriblad is een uitgave van D.B.V.
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