ARRIBLAD
Competitieupdate
De competitie is voorbij gekkie! Aan het
eind van het blad staan de eindstanden
nog even op een rijtje.

Woord van de Voorzitter
Terugblik op het seizoen
Als voorzitter kijk ik net als iedereen
terug op het seizoen. Het verschil is dat
ik mijn terugblik mag delen met heel
Arriba. Terugkijken op het seizoen, doe
ik vaak als speler, trainer en coach. Dit
omdat basketbal bij mij centraal staat,
denkende aan Arriba. Het draaiende
houden van een vereniging was en is
voor het bestuur en mij dan ook een
genoegdoening op zich. Gedreven door
enthousiasme vind ik het gehele jaar
goed verlopen. Zo was ik zelf
ontzettend blij met het initiatief voor
een Arriblad, dat dit dan eigenlijk eerst
moet overlegd worden met Annemiek
onze penningmeester is dan toch
bijzaak?
Naast de nieuwe ervaringen die ik rijker
ben
geworden
door
bondsvergaderingen, zaken omtrent
het
sportcentrum,
contracten,
commissies ondersteunen en nog veel
meer heb ik vooral genoten van
basketbal. Dat was ook mijn insteek
toen ik begon. Een samenhangende
sfeer waarbij elk team elk team kent en
het beoefenen van de sport centraal
staat.
Door een blessure heb ik helaas het
Flaba gemist. Dat toernooien worden
gehouden heeft voor mij wel een
enorme bijdrage geleverd. Zo heb ik
wel kunnen genieten van het breedte
toernooi, waarbij niet alleen Arribanen
maar ook Amartanen en mensen van
Team Nike zich kunnen uitleven.
Trainingen zijn het hele jaar goed
verlopen al zou ik soms hopen op meer
opkomst, maar ach wie niet? Als trainer
was ik bijvoorbeeld erg blij als een tip
ook erg goed uitpakte. Ik herinner mij
Danny op de heren 2 training die echt
excelleerde na wat aanwijzingen of een
Hanjo die nu 5 keer zo goed is
vergeleken met het begin. Zelf heb ik
door het jaar ook wat aanpassingen
gedaan. Vorig jaar in de u20 was ik nog
power forward of zelfs center, nu speel
ik guard of small forward. Waarbij ik de

forward positie zoals altijd erg leuk vind
en steeds meer van de guard positie
leer. Dat heren 1 promoveert doet mij
goed. De geeft mij de kans om me te
meten met nog sterkere tegenstanders.
Dat we dan af en toe flink klop gaan
krijgen zal het drinken er niet minder
om maken.
Het hoogtepunt als coach was toch wel
de uitwedstrijd bij Peatminers. Ze
hadden zich versterkt ten opzichte van
de vorige keer, toch liet heren 4 die
vrijwel een perfecte wedstrijd speelde
niks van ze heel. Het begin met 2
driepunters van Marco achter elkaar
was een goede start.
Toch is het niet altijd feest, zo was het
in het begin van het seizoen erg zwaar
om alles bij te houden en natuurlijk
commissies te vullen. Waar het
barteam bijvoorbeeld nog steeds voller
kan of de Feescie slechts bestaat uit 1
lid. Een vereniging is slechts zo groot als
haar leden en dat is wel belangrijk om
in het achterhoofd te houden. Dit
bestuur heeft enorm veel werk verzet
en gerealiseerd. Dit kwam ook omdat
er genoeg hulp werd geboden,
waarvoor ik iedereen wil bedanken. De
competitie werd wat knullig afgesloten
met een verlies dat de hele zomer nog
wel zal blijven steken samen met een
dameswedstrijd waarbij geen fluiters
waren. Dat er dus mogelijkheid is voor
vooruitgang is mooi voor het volgende
bestuur, maar ook voor het huidige
bestuur want het jaar is nog niet
voorbij. Nu wordt er gewerkt aan het
inplannen van de nieuwe competitie
waarbij we ook een hoop Escheidsrechters er bij krijgen. Het
seizoen is nog niet eens echt voorbij.
Aankomende maandag hoopt team 3
de
summerleague
definitief
te
veroveren. De promotie tijdens de intro
moet ook nog komen, dus haal al je
vrienden over om een balletje te
gooien bij ons. Zo kan ik nog uren
praten over ups & downs en
toekomstige ups van het seizoen. Over
een paar weken een slotfeest en een
afsluiting van heren 1 bij Bas thuis. Al
met al was het een leuk seizoen waarin
veel is gebasketbald door alle teams, op
toernooien, competitie & intern. Dan
kunnen we slechts hopen dat volgend
seizoen nog mooier wordt!

Rebus
Vorige editie hadden we een rebus, het
goede antwoord staat in de
wistjedatjes verstopt. En we hadden
een winnaar, deze winnaar was gelijk
de aanleiding voor de rebus van deze
editie!!

R=T
Komaan! Breedtetoernooi 2011
Van onze verslaggever ter plaatse
Na afwezigheid van twee jaar was het
dit jaar dan weer zo ver! Het
breedtetoernooi 2011 is een feit! Het
was nog even spannend of er zich
genoeg teams inschreven voor dit
prachtige evenement. Uiteindelijk
waren er 10 heren teams en 8 dames
teams, een mooi begin na een lange
afwezigheid.
Na een lange voorbereiding van de
Toecie was het op vrijdag 20 mei
eindelijk zo ver! Op vrijdag dropen de
teams rustig binnen. En was het tijd
voor Chinees, met zonder vlees. Na de
Chinees werd er door de meeste teams
al gespeeld. Om 21 uur waren de
wedstrijden voorbij en kon het feest
beginnen in de Boortoren! Hier hingen
de gekste, mooiste, leukste basketbal
spreuken aan de muur als voorbeeld
voor het versieren van je tegeltje dat
iedereen gekregen had die dag. Het
ging door tot in de late uurtjes. Ja, en
zaterdag begon dus weer erg vroeg! De

hele dag door wedstrijden en aan het
einde van de dag een heerlijke BBQ
mede mogelijk gemaakt door heren 1.
Ook had de Toecie een heerlijk
programma tussendoor, waar ze oudhollandse spelletjes combineerden met
basketbal. Dit leverde bijzondere
situaties op!
Na een lekker feest in de VB was de
zondag droevig begonnen, maar
gelukkig kon er volop gebasketbald
worden. Zondag kwamen ook de
pijntjes aan bod en hierdoor waren de
teamgrenzen ver te zoeken. Voor het
publiek een moeilijke opgave om
erachter te komen wie er nu tegen
elkaar speelden. Het Nike-team wist
nog net te winnen van Arriba heren 1
en hierdoor als eerste te eindigen en bij
de dames wist Wildcats de ongeslagen
Jugglers te verslaan waardoor Wildcats
er met de prijzen vandoor ging.
Kortom een mooie herstart na twee
jaar afwezigheid, moge er volgend jaar
maar nog meer externe teams
aanwezig zijn!
Anne-Jolijn -vanaf de zijlijn-

Verjaardagskalender
Juni
24 Hans Wennemers
26 Tim van de Kruijs
28 Alexander Andreski
Juli
07 Sander Vocke
10 Paulo Figueiredo Agostinho
16 Sophie Veldhoven
21 Berend Sijpesteijn
25 Stefan Engelhard
Augustus
03 Age van der Brug
09 Bas van de Kerkhof
11 Samuele de Guido
29 Johan van Schagen
30 Rene Tigchelaar
31 Can Altunlu
December
05 Annemiek Adriaansen

Wistjedatjes
wist je dat...

...ze geen alcohol verkopen langs de
snelweg (bij tankstations in het
algemeen trouwens)?

...Heren 1 echt een heldendaad heeft
verricht met het bbq-en, met een
eervolle vermelding voor Age?

...Celine zich weer verslapen heeft voor
de training?

...Harriët dames nog niet zo goed kan
peilen?

...Roland het liefste niet wistjedat in de
wistjedatjes heeft?

...Age en Stephanie bijna een colaa
hadden?
...maar Age zich op het laatste moment
bedacht?
...en Stephanie nog 3 jaar en 1 maand
moet wachten?

...de clou van Stephanie’s grap colaaa
is? (ow, trouwens de clou van elke
grap)
...het goede antwoord op de rebus is:
Aagtekes van de brug is?
...het eigenlijk Age van der Brug moest
zijn?
...het erg lastig is om een rebus te
maken?
...we gelukkig wel wisten dat het een
rebus was, en geen rubus is?
..wist je dat de Arriblad commissie
samen nog geen 100 is?!!
…Roland na veel aanmoediging toch
niet wilde komen?
...Niek in 2014 op 26 september gaat
trouwen met Klaas als best man?
...Johan van Schagen een badjas heeft
van de zelfde stof als Dwight Howard’s
shooting sleeve?
...Thomas Gottschalk graag mensen
begroet met zijn gulp open?
...dat dit volgens hem komt doordat hij
net nog met zijn moeder aan het bellen
was?
Breedtetoernooi:
...Frank altijd het belangrijkste vergeet?
(vlees)
...en hij bovendien voor 160 man op
nog te regelen mini-barbecuetjes wilde
gaan barbecueën?
...en dat elk team maar 1 lijstje kreeg
met foto tijdens het breedtetoernooi?
...en Frank hierdoor Tim’s behang heeft
verneukt?
...er hierdoor de playmate van mei nu
maar boven Tim’s bed hangt?
...maar Frank het wel goed gemaakt
heeft met een memorabel feest in de
boortoren?

...dat Steven op een Britse manier een
3-tje aangeeft?
...dat dit bij Tim voor frustratie zorgt?
...Heren 1 tweemaal van Amartano
gewonnen heeft?
...Fifi de harigste dame van het
toernooi was?
...wist je dat er over 20 jaar een
Arribaby team is?
...met allemaal Arribabyboomers?
Batavieren:
...dat Davey het in het donker heel erg
donker vindt tijdens de bata, als hij zijn
licht niet aanheeft?
...Gijs denkt dat hij er 50 minuten over
doet?
...hij er uiteindelijk veel sneller over
heeft gedaan dan hij gedacht had?
...het batabusje ook gebruikt kan
worden om het gras te korten?
...mannen dan echt weer kleine jongens
worden?
...de verhuurder vast niet blij zal zijn
geweest met ons?
...Gijs de nachtploeg gewoon wakker
belt ’s ochtends vroeg?

Foto
Ochtendgymnastiek met Jennifer!

Martin ‘loopt er nog niet warm voor’ …

Bestuur gezocht!
Voor volgend jaar heeft Arriba weer
een bestuur nodig! Hieronder heeft het
huidige
bestuur
haar
functieomschrijvingen geschreven.
Voorzitter
De voorzitter is het gezicht van de
vereniging
op
vergaderingen,
gelegenheden en staat haar leden ter
woord. Daarnaast leid je een
tweemaandelijkse vergadering. Een
paar keer per jaar zijn er Rayonvergaderingen die je helpen om Arriba
draaiende te houden. Tijdens mijn tijd
als voorzitter heb ik vooral genoten van
het contact met vrijwel alle leden. Zo
leer je snel de hele vereniging van
binnen en buiten kennen.
De
organisatie rondom sport, omgang met
mensen,
communicatieve
vaardigheden, spelling (Red: die was
dan eerst écht abominabel…) en op nog

veel meer vlakken heb ik mij kunnen
verbeteren. Zorg als voorzitter dat de
juiste mensen op de juiste plek zitten,
motiveer en leer je bek open te trekken
en het kan een heel leuk jaar worden.
Voor Arriba en voor jou.
Penningmeester
Als penningmeester heb je alle macht
over het geld van Arriba en daardoor is
het een verantwoordelijke taak. Het is
nodig om 1x in de 3 weken de
boekhouding bij te werken en

openstaande rekeningen te betalen en
te innen. Daarnaast ben je ook
aanwezig bij de bestuursvergaderingen,
die 1x in de 2 weken plaatsvinden
Naast het betalen van rekeningen, in je
boetes en contributies en regel je
subsidies met de sportraad. Door deze
taak ben ik me er bewust van geworden
hoe belangrijk deze positie is en dat
alles afhankelijk is van een goede
begroting, waar ook aan gehouden
moet worden om Arriba ook in de
toekomst goed draaiende te kunnen
houden. Daarnaast leer je veel leden
kennen en leer je boekhouden. In het
begin vond ik het idee van boekhouden
eng, omdat ik niet wist hoe het moest,
maar dit bleek allemaal mee te vallen.
Het geld van Arriba moet vanaf juli
door iemand anders beheerd gaan
worden, dus lijkt het je wat of heb je
vragen, laat het me weten :)!

Wedstrijdsecretaris
Als wedstrijdsecretaris regel je alles wat
met wedstrijden te maken heeft en ben
je de belangrijkste contactpersoon voor
de basketbalbond en het rayon oost.
Dit houdt in dat je zorgt dat
wedstrijden kunnen plaatsvinden, maar
ook dat er cursussen worden gehouden
en je problemen oplost die ontstaan.
Ook is contact met andere clubs erg
belangrijk omdat zij jou kunnen helpen
en jij hun. Dit contact met clubs, de
bond en natuurlijk de leden binnen
Arriba is erg leuk en zorgt ervoor dat je
ervaring opdoet hoe het is om te
proberen alle partijen tevreden te
houden. Daarnaast ben je bezig met
vergaderen en discussiëren over
algemene bestuurszaken zoals de
teamindeling of de commissies op de
tweewekelijkse bestuursvergadering.
De nauwe betrokkenheid bij de club en
bond en het zien van de directe invloed
van jouw keuzes zorgt ervoor dat
wedstrijdsecretaris een erg leuke
functie is.
PR-Functionaris
Als PR-Functionaris heb je een ruime
functie. Je ondersteunt het bestuur in
al haar taken en daarnaast zorg je
ervoor dat Arriba goed wordt
gepromoot, zowel intern als extern. Je
kunt hierbij denken aan activiteiten
organiseren, de website up to date
houden, foto’s maken, Arriba promoten
op verschillende stands, flyeren tijdens
open dagen en proberen via de pers
Arriba op de kaart te zetten. Daarnaast
is het vinden en behouden van
sponsoren een belangrijke taak voor de
PR-Functionaris.
Secretaris
Secretaris zijn is een heel leuke functie,
lees het zelf:

Ledenadministratie
E-mails beantwoorden
Uneingeschränkter Zugriff

auf alle

Arriba-daten und Passwörter!

Kortom: Leuk!
Als er nog vragen zijn, hoor ik ze graag:
mail dan naar leuk@arriba.student.
utwente.nl

Batavierenrace
Door Hans
Zaterdag 7 mei was het zover, toen ging
de Batavierenrace van start. Ook Arriba
deed mee. En dit jaar was het zelfs
gelukt om een compleet team met
alleen Arribanen te vinden, zodat we
geen hulp van buitenaf nodig hadden
om ons team vol te krijgen.
Vrijdagavond om ongeveer 19.45u
vertrok de nachtploeg in een bijna
nieuw busje (met nog geen 300 km op
de teller) naar Nijmegen. Helaas was
het busje wel een beetje aan de kleine
kant, waardoor het passen en meten
was om iedereen samen met de fiets en
de boodschappen in het busje te
krijgen. Maar uiteindelijk kon gelukkig
toch iedereen van de nachtploeg mee
naar Nijmegen.
Eenmaal in Nijmegen aangekomen,
hebben we de fiets klaargemaakt voor
de race, de tas met de startnummers
en informatie opgehaald en gewacht
totdat de race begon. Iemand van
Harambee kwam nog naar ons toe met
de vraag of we plakband hadden om de
startnummers op hun busje te plakken.
Dit hadden we niet, maar we hadden
wel Arriba-stickers en dit vonden ze een
goed alternatief. Jammer genoeg
konden we op dat moment de stickers
toen niet zo gauw vinden, waardoor ze
toch zonder Arriba-stickers zijn
vertrokken.
Om 24.00u werd het startschot van de
race gegeven. Met startnummer 5
vertrok de eerste loper van Arriba en
was de Batavierenrace voor ons
begonnen. Toen we met het busje naar
het volgende wisselpunt moesten,
hadden we wat problemen om van de
parkeerplaats in Nijmegen af te komen.
Maar via een alternatieve route was
het gelukt om van de parkeerplaats af
te komen. Onderweg waren er ook nog
wegwerkzaamheden, waardoor we te
laat bij het eerste wisselpunt waren.
Gelukkig waren we bij alle andere
wisselpunten wel op tijd, hoewel we
zijn nog wel een keer verkeerd zijn
gereden. Maar dat lag niet aan ons,
maar aan de routebeschrijving die niet
klopte.

Na 63,8 km hardgelopen te hebben,
waren we in Ulft aangekomen en zat de
Batavierenrace er voor de nachtploeg
op. De ochtendploeg stond daar al te
wachten, want zij waren rond 4.00u
vanuit Enschede vertrokken. Op dat
moment stonden we 250ste, maar dit
kwam doordat een medewerker bij een
wisselpunt vond dat er een foute wissel
hadden plaatsgevonden.
Voor de ochtendploeg begon de race
om 6.30u gelijk met een afstand van 10
km. Maar gelukkig waren de afstanden
daarna een stuk korter. Ook bij de
ochtendploeg was een loper te laat bij
een wisselpunt. Dit kwam doordat het
erg ver lopen was van het busje naar
het wisselpunt. Voor de rest is alles
goed verlopen en werden er goede
tijden neergezet. Toen de ochtendploeg
in Barchem aankwam, stonden we op
e
een 202 plaats en waren we dus al 48
plaatsen in het algemeen klassement
geklommen.
Het
laatste
gedeelte
van
de
Batavierenrace ging van Barchem naar
Enschede
en
werd
door
de
middagploeg gelopen. Die dag was het
erg warm en vooral de lopers van de
middagploeg hadden hier last van.
Gelukkig was er overal genoeg drinken
te krijgen. Om iets voor 18.00u finishte
onze loper van de laatste etappe op de
Sintelbaan en zat de Batavierenrace
voor ons erop. In totaal hebben we 177
km hardgelopen en uiteindelijk zijn we
126e (van de 297 teams) geworden.
Maar als er geen foute wissel was
toegekend zouden we 75ste zijn
geworden en dat is een hele goede
prestatie!
‘s Avonds was er een barbecue op de
Witbreuksweg en het was daar erg
gezellig. Toen de barbecue afgelopen
was, hebben we een aantal donuts met
het busje op het gras gemaakt. Daarna
zijn we naar het feest gegaan.
Al met al was het een geslaagde dag.
Iedereen heeft het naar zijn zin gehad
en heeft zijn best gedaan om een snelle
tijd neer te zetten. Volgend jaar is de
Batavierenrace op 28 april en hopelijk

wordt het dan net zo’n succes als dit
jaar.

Arribasjemenou?!?
Alle goede quotes van de afgelopen tijd
Martin: “Amber is echt hot, we moeten
haar meer gebruiken!”
Niek en Johan verlaten lichtelijk
beschonken het feestje van John
(eigenlijk stonden ze over een muurtje
te pissen) en er komt een Prius voorbij
rijden.
Johan: “Jezus, heb je weer zo’n gast die
denkt dat ie het milieu kan redden.”
5 seconden later stapt Bas uit.
Klaas: “Ow, nice!”
Nadat Jennifer tijdens een lay-up de bal
2 keer bijna verliest, de bal van de
grond opraapt en hem er vervolgens
heel lelijk ingooit.
Jennifer trekt haar riem uit en roept:
“Klaas kom hier, dan sla ik je!”
Gijs: “Jennifer ik heb je naam verkeerd
gespeld, met dubbel n en één f.”
Age in een mailtje aan de rest van de
toernooicommissie: “Hallo, hebben we
nog een vergadering vanavond? Ik was
er vrijdag niet bij en weet niet wat is
afgesproken. Als we een vergadering
hebben ben ik wat later.”
Martin: “I’m not good with girls, but I
am good with guys.”

Prijsuitreiking
Arribasjemenou! Onlangs zijn bij de
Summerleague de winnaars geëerd van
de competitie die we hadden opgezet.
Er waren prijzen voor de meeste
gemaakte en de meeste ingezonden
quotes.
Ons oor aan het spoor van dit jaar was
Gijs, met de meeste ingezonden
quotes. Als prijs kreeg hij een dik boek
met allemaal quotes.

De grootste flapuit van Arriba van dit
jaar was een vrouw (hoe kan het ook
anders). Jennifer kreeg voor haar
verdienste een lijstje met daarin al haar
prachtige quotes van dit jaar.

We bedanken iedereen die er dit jaar
aan gedacht heeft ons quotes te sturen
en we willen ook de mensen bedanken
die dit jaar met enige regelmaat genoeg
gedronken hadden om tot diepe
filosofische uitspraken te komen.
Ten slotte moet ook seksueel innuendo
een bedankje krijgen, zonder dat was
dit onderdeel niet mogelijk geweest.
Op de valreep:
Koeterwaal in je moerstaal.
Als ik terugdenk aan afgelopen
breedtetoernooi verschijnt er nog
steeds een glimlach op mijn gezicht. Ik

weet zeker dat jullie ook genoten
hebben van een toernooi dat gewoon
goed verlopen is en nu vraag je je
misschien af waarom er dan toch nog
een stukje in het Arriblad staat. Ik zal
jullie het toernooi van een andere kant
laten zien, vanuit het perspectief van
de toernooicommissie.
Met een commissie met een hoop
ervaren rotten en een enkele
nieuweling is het soms een beetje een
omgekeerde wereld. Mensen met
weinig ervaring doen veel met een lage
efficiëntie. En de ouwe ballen doen het
liefst zo weinig mogelijk, maar wanneer
ze iets doen gaat het gelijk goed. Ik
moet denken aan Klaas die het
draaiboek zijn hoofd kent en
vergadering naar hartenlust beïnvloedt.
Als hij geen zin had duurde de
vergadering een half uur, als hij zin had
om te ouwehoeren duurde het meer
dan twee uur. Martin als voorzitter
heeft het er moeilijk mee gehad maar is
ook weer een ervaring rijker. Ach ja, het
hoort erbij. Ik moet denken aan Frank
die een barbecue regelt zonder
barbecues, maar uiteindelijk heeft hij
het toch op tijd voor elkaar gekregen.
Het was een van de beste barbecues
ooit. Ook dat hoort bij een goed
toernooi. Of Harriët die de sleutel van
het toecie-hok 's avonds toch maar
inlevert bij de portier omdat ze de
volgende dag 'misschien' iets later is. En
Sjoerd die haar de volgende dag twee
uur na de afgesproken tijd uit bed belt
en haar vertelt dat het toch echt wel de
bedoeling is dat ze op tijd is. En dat
terwijl Klaas nog een half uur later aan
kwam. Ja, ook dat hoort er bij. Ikzelf
heb
uiteindelijk
een
kampeervergunning geregeld die niet
geregeld was maar dat was geen
probleem omdat er al een camping van
Piranha was en dus hoefden we niet te
betalen maar uiteindelijk toch wel,
ofzoiets. Zelfs dat hoort erbij. Eigenlijk
is alles gewoon goed gegaan en het was
weer leuk om de toernooicommissie te
zitten. Het hoort er allemaal bij, zoals
een breedtetoernooi bij Arriba hoort,
en de commissie bij het toernooi. Het
eerste breedtetoernooi in drie jaar was
als de thuiskomst van een verloren
zoon. Zorg dat dit kindje van Arriba niet
weer wegloopt, houdt het vast en
koester het. Zorg dat er volgend jaar

weer een breedtetoernooi is. En mocht
je
de
eer
krijgen
in
de
toernooicommissie
te
mogen
plaatsnemen grijp die kans aan. Ik
beloof je dat je er plezier aan zult
beleven, dat je er vrienden door zult
maken, dat je er weinig van zult slapen
maar veel van zal leren. En je hoeft het
niet eens op je CV te zetten, maar het
mag wel.
Namens de toernooicommissie bedankt
voor een fantastisch toernooi.
Age van der Brug
Algemeen lid toecie 2011

Op de valreep deel 2:
Vage Vragen, vraag het Age!
Wat is de beste techniek om een dame
met het hoofd te blokken?
Dat is wel grappig, je stelt een vraag
met de woorden 'techniek' en 'dame' in
één
zin.
Er komt dan eigenlijk ook maar één
techniek bij kijken en dat is de
sprongtechniek.
Sprongkracht
is
daarentegen ook wel belangrijk. Ik heb
het allebei niet in ieder geval.
Maar eigenlijk moet je gewoon heel
heel heel heel heeeeel hoog spring. Zo
hoog dat je met je hoofd bij de bal kan.
Maar je kan nog wat anders doen. Als je
wilt dat een vrouw niet scoort moet je
haar laten schrikken. Dit geldt ook bij
basketbal.
Niek laat altijd zijn neushaar staan als
hij een vrouw wil laten schrikken, dit
werkt bijzonder effectief.

Wat te doen met slapeloze nachten bij
de NBA play offs, zonder dat je van te
voren al weet wat de uitslag is?
Dit is een lastige vraag. Van dit
vraagstuk heb ik ook al menig maal
wakker
gelegen.
De vraag is, moet je nou de pc
opstarten en de wedstrijd live kijken in
slechte kwaliteit, of moet je de
wedstrijd de volgende dag downloaden
en de hele dag krampachtig alle
nieuwswebsites
vermijden?
Dit was even een introductie voor de
N00Bs en H8ters. Ik heb hier over
nagedacht en er zijn twee oplossingen:
1.Verhuis naar Amerika (en ja, ook ZuidAmerika en Canada volstaan omdat die
nagenoeg dezelfde tijdzones hebben).
Op deze manier wordt een wedstrijd
nooit 's nachts gespeeld en is het
probleem opgelost.
2.Zorg dat de Nederlandse competitie
toffer wordt dan de Amerikaanse. Dit is
vrij lastig en zal waarschijnlijk nog weel
jaar of 5 gaan duren. Voor sommige
mensen is de Nederlandse competitie
als toffer dan de NBA. Beer Sijpestijn
vindt dit bijvoorbeeld. Ook heb ik
gehoord dat hij de moeders van alle
Nederlandse spelers uit de eredivisie

kent. Maar dat moet je maar eens aan
hem vragen.

Heeft Elwin met de lengte van zijn
armen en benen al menig mens
verrast?
Ja. Normaal zijn gesloten vragen vrij
makkelijk te antwoorden maar hier
wordt zeker verwacht dat ik nog iets
grappigs zeg. Ik heb besloten dat maar
eens niet te doen. In plaats daarvan
heb ik een lofdicht op Elwin geschreven
en uiteraard heeft dit de vorm van een
Shakespearesonnet.
Als je denkt: hier kan niemand meer bij
Of je loopt een layup na een slechte
pass
En Elwin's ene hand die is je al voorbij
Wordt je toch nog vaak, onaangenaam
verrast
Als de mensen zeggen: een negen of
een acht
Is iets wat prima bij Elwins afstuderen
past
Dan gebeurt er iets wat haast niemand
heeft verwacht
En wordt Elwin met een tien,
aangenaam verrast
Zelfs vrouwen die hem zagen
Zeggen: zijn genialiteit is groot
En als dit loflied later wordt
voorgedragen
In het crematorium na zijn dood
Terwijl door Elwins armen het deurtje
niet meer past
Dan worden daar de omstanders,
onaangenaam ver-ast.
Age, wat zei je nou tegen Harriët dat zo
grappig was?
Nou Amber, ik zei dus: “nee, en je
mond ook niet.” Wat Harriët zei dat
moet je haar maar even vragen. Het
was volgens mij een vrij schunnige
opmerking maar ik weet het niet meer.

Arribladcommissie zijn!! Het is nog
onzeker wat er met de samenstelling
van de huidige commissie gaat
gebeuren, maar vers bloed is altijd
belangrijk! Heb je daarom ook zin om
volgend jaar de club te vermaken met
een awesome clubblad?! Laat dat dan
weten bij het bestuur of de huidige
commissie!
Zoals de foto laat zien zitten we er voor
dit jaar zitten we er redelijk doorheen:

Tim begint lichtelijk maniakale trekjes
te krijgen.
Anne-Jolijn stuitert nu twee keer zo
hard als aan het begin van het jaar.
Roland heeft moeite zijn ogen nog open
te houden.
Niek kan helaas zijn wrakke staat niet
meer laten vangen op beeld.
Kan jij een nog brakkere foto van je
commissie maken?! Bewijs het volgend
jaar en zet ons werk voort!
English edition
We are terribly sorry, but there won’t
be an English edition of Arriblad this
time.

Colofon
Arriblad is een uitgave van D.B.V.
Arriba. Arriblad verschijnt maandelijks
gedurende het basketballseizoen.
Commissie
Anne-Jolijn van Ark
Roland Buysse
Niek Hoogma
Tim van de Kruijs
Mailadres (voor quotes, foto’s en kopij)
arriblad@arriba.student.utwente.nl
Volgende editie: Volgend jaar hopelijk!!

Arribladcommissie
Genoeg gedold nu!! Tenminste, voor de
commissie van dit jaar. Er is hopelijk
nog genoeg ruimte voor gekkigheid
volgend jaar, maar dan moet er wel een

Competitieoverzicht
Eindstanden
Heren 1 23113 - Ray.1e kl. C Heren - Rayon Oost
Nummer

Ploeg

Gespeeld Punten

Doelsaldo

Win %

1

Risne Stars Heren 1

20

38

348 1470 - 1122 95.0

2

D.B.V. Arriba Heren 1

20

34

313 1410 - 1097 85.0

3

WSV Heren 2

20

32

357 1563 - 1206 80.0

4

B.V. Isala Heren 1

20

28

193 1361 - 1168 70.0

5

S.V.Z.W. Heren 1

20

18

9

6

The Valley Bucketeers Heren 2 20

16

-173 1236 - 1409 40.0

7

TONEGO '65 Heren 1 (VR)

20

14

5

8

The Jugglers Heren 3

20

14

-210 1101 - 1311 35.0

9

Twente Buzzards Heren 2

20

12

-186 1114 - 1300 30.0

10

Uitsmijters Heren 2

20

12

-249 1078 - 1327 30.0

11

Peatminers Heren 1

20

2

-407 943 - 1350

1407 - 1398 45.0

1387 - 1382 35.0

5.0

Heren 2:23128 - Afd.1e kl. H Heren - Rayon Oost
Nummer

Ploeg

Gespeeld Punten

Doelsaldo

Win %

1

PerikJumpers Heren 1

18

32

409

1286 - 877

88.9

2

Twente Buzzards Heren 3

18

30

194

1108 - 914

77.8

3

D.B.V. Arriba Heren 2

18

26

422

1301 - 879

72.2

4

Stars '84 Heren 1

18

11

-90

1007 - 1097 27.8

5

S.V.Z.W. Heren 2

18

11

-226 932 - 1158

33.3

6

Amical Heren 2

18

8

-354 886 - 1240

22.2

7

Picker Reds Heren 1

18

6

-355 1070 - 1425 16.7

Heren 3: 23127 - Afd.1e kl. G Heren - Rayon Oost
Nummer

Gespeeld

Punten

1

Kikkers Heren 1

Ploeg

18

36

654

Doelsaldo
1442 - 788

100.0

2

Olstars Heren 1

17

22

167

882 - 715

64.7

3

PerikJumpers Heren 2

18

22

169

1004 - 835

61.1

4

Amical Heren 1

17

18

-45

850 - 895

52.9

5

B.V. Isala Heren 2

18

18

-111 926 - 1037

50.0

6

D.B.V. Arriba Heren 3

18

4

-326 760 - 1086

11.1

7

Risne Stars Heren 2

18

4

-508 728 - 1236

11.1

8

The Jugglers Heren 4

0

TR

0

0.0

0-0

Win %

Heren 4 23137 - Afd.2e kl.G Heren - Rayon Oost
Nummer

Ploeg

Gespeeld Punten

Doelsaldo

Win %

1

Uitsmijters Heren 3

21

38

717 1611 - 894

90.5

2

TONEGO '65 Heren 2

21

38

637 1602 - 965

90.5

3

S.V.Z.W. Heren 3

21

30

335 1475 - 1140 71.4

4

D.B.V. Arriba Heren 4

21

19

-147 1023 - 1170 42.9

5

The Valley Bucketeers Heren 3 21

14

-106 1191 - 1297 33.3

6

The Valley Bucketeers Heren 4 21

12

-352 990 - 1342

7

Risne Stars Heren 3

21

11

-353 1085 - 1438 23.8

8

Peatminers Heren 2

21

6

-731 954 - 1685

28.6

14.3

Dames 1 23213 - Ray.1e kl. N/O Dames - Rayon Oost
Nummer

Ploeg

Gespeeld Punten

Doelsaldo

Win %

1

Uitsmijters Dames 2

18

32

327 1021 - 694 88.9

2

Z.A.C. Dames 1

17

28

241 905 - 664

82.4

3

D.B.V. Arriba Dames 1

18

22

25

938 - 913

61.1

4

Volic Dames 1

18

16

-13

761 - 774

44.4

5

The Valley Bucketeers Dames 1 17

12

-67

774 - 841

35.3

6

WSV Dames 1

18

10

-229 748 - 977

27.8

7

TONEGO '65 Dames 1

18

4

-284 709 - 993

11.1

8

Keuken3000/Orca's Dames 2

0

TR

0

0.0

0-0

