Nieuwsbrief Simius Hircus
Oktober 2019
Beste leden,
We kijken terug op een drukke maar geweldige
maand. Onze introductieperiode was een
succes, de beginnerstrainingen zijn druk
bezocht en het is uiteraard geweldig om
nieuwe mensen te mogen verwelkomen bij
onze vereniging. Daarnaast hebben we nog
maar 2 weken geleden onze eigen Utrecht
Survivalrun georganiseerd! De periode werd
afgesloten met de nieuwjaarsdag en daarna de
wissel-ALV, waarbij het oude bestuur de
stokjes aan ons hebben overgedragen. Wij
kijken er in ieder geval heel erg naar uit om ons
het komende jaar in te gaan zetten voor de
vereniging, beginnende met deze nieuwsbrief.
Groetjes,
Het 7ᵉ bestuur der U.S.S.V. Simius Hircus
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Nieuwejaarsdag ECo
Op zaterdag 5 oktober was alweer de zesde
editie van de nieuwejaarsdag van de ECo. En
deze viel heel toevallig samen met de
zesjaarlijkse Highland games! We boffen weer.
Op deze kille, doch stralend zonnige dag zijn zes
teams van ongeveer vijf aapjes de strijd met
elkaar aangegaan. Dat ging door middel van
allerlei survivalgerelateerde spelletjes, zoals
boomstronkwerpen en balkhangen. Deze
werden geleid door ECo-Schotten. En
tussendoor werd er uiteraard ook gepuzzeld.
Hierna hebben we lekker gegeten aan een
kampvuur, waar vervolgens nog tot in de late
uurtjes is geborreld!
Bedankt ECo, voor het neerzetten van deze
topdag!

Utrecht Survivalrun
Het is je mogelijk niet ontgaan, want je kon er
niet omheen. Afgelopen maand was onze eigen
Utrecht Survivalrun, en het was weer een
succes! Ondanks de voorspelde regen, die ook
zeker gevallen is, hebben meer dan 400
mensen de run gelopen.
Daarna zijn alle hindernissen in een super rap
tempo afgebroken en terug naar de baan
gebracht. Hier ziet het er nog een beetje uit
alsof er een bom is ontploft, maar de BouwCo
is hard bezig om het weer op orde te krijgen.
Voor alle vrijwilligers tijdens de run en voor
degene die hebben geholpen met het bouwen,
of op een andere manier hebben geholpen:
Heel erg bedankt!!
P.s. Er liggen nog een heleboel mooie groene
en blauwe wedstrijdshirts in de container.
Neem er vooral een paar gratis mee!

Wissel-ALV

Commissies

Afgelopen woensdag vond de wissel-ALV
plaats. Hier deed het zesde bestuur verslag van
het afgelopen jaar en werden zij gewisseld voor
het zevende bestuur. En mocht je het nog niet
gehoord hebben, dit is het nieuwe bestuur:

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe
commissieleden! Lijkt het je leuk om actief te
worden bij één van de commissies? Geef je dan
snel op! Dit kun je doen door een appje of
mailtje naar het bestuur te sturen en
binnenkort komt er ook een inschrijflijst op de
baan.
Vooral
de
bouwcommissie,
wedstrijdcommissie, almanakcommissie en PR
commissie zijn opzoek naar nieuwe
enthousiaste leden! Ook als je het nog niet
zeker weet, laat het dan weten. We nodigen je
dan een keer uit om een vergadering bij te
wonen zodat je kan kennismaken met de
commissie.

Voorzitter: Willemijn Koppelaars
Secretaris: Ilmar Beyeler
Penningmeester: Sjoerd van Acker
Commissaris Intern: Lonneke Nijhuis
Bij de wissel hebben beide besturen
traditiegetrouw hun termijn uitgeleid, dan wel
ingeleid, met de befaamde laars-ad. Hierna zijn
het
beleidsplan
en
de
begroting
gepresenteerd. Heb je dit feestje gemist? Dan
kun je binnenkort de notulen lezen! En als je
het niet gemist heb ook, hoera!
Daarnaast voor alle leden die wel op de ALV
waren, hier het beloofde verhaal achter de
waterpomptang. Voordat onze allereerste
echte vergadering als kandidaatsbestuur
begon, zijn we met z’n allen gaan koken bij
Sjoerd thuis. Willemijn zou de walnoten gaan
kraken voor de couscoussalade, maar toen
bleek dat Sjoerd geen notenkraker had. Wel
had hij, je raad het al, een waterpomptang. En
daarmee kan je ook zeker noten kraken! Oke,
dat is tot daar aan toe, maar even later wilden
we peper door het eten doen. Toen bleek dat
we alleen hele peperkorrels hadden en geen
pepermolen. Maar wel een waterpomptang!
Dus ja... Sindsdien neemt Sjoerd trouw elke
vergadering de waterpomptang mee en heeft
die een ereplekje gekregen binnen ons
bestuur.

Bokkenrij
Op de ALV is een nieuw project gepresenteerd:
de bokkenrij! Als uitbreiding van de baan zijn er
plannen om op de driehoek achter het
voetbalveld een bokkenrij te plaatsen. Achter
de schermen is hier al druk aan gewerkt en over
nagedacht, maar ze hebben nog steeds extra
enthousiaste mensen hiervoor nodig! Lijkt je
het leuk om de Bokkenrijers te versterken?
Stuur dan snel een appje naar Aron of
Willemijn, of spreek ze een keer aan tijdens de
training.

StormRun te Deest
Dit jaar wordt de StormRun te Deest op zondag
27 oktober al voor de 5e keer georganiseerd!
Echter, het is ook dit jaar weer voor hen een
uitdaging om genoeg vrijwilligers bij elkaar te
krijgen om alles te doen zoals het hoort. Een
aantal leden van Storm Outdoor zijn ook bij ons
komen vrijwilligen, dus nu is de vraag of er een
aantal leden van ons naar Deest kunnen
komen! Als dank mogen alle vrijwilligers de run
zelf lopen op zaterdagavond 26 oktober. Ze
hebben een supermooi parcours van 5, 9 of een
uitdagende 13 km neergezet dwars door de
uiterwaarden!
Meer informatie en inschrijven kan hier:
https://www.stormrun.nl/vrijwilligers/

Bouwdag!
Zondag 3 november gaan we weer met de
bouwcommissie aan de baan werken! De
komende tijd zal de baan hersteld worden van
de run en we maken van deze gelegenheid
gebruik om het een en ander aan te passen en
hopelijk een aantal gave nieuwe hindernissen
op te hangen. Zo willen we bijvoorbeeld de
bokken van de slappe zakken doortrekken tot
de pakladders, zodat je bijna de hele lengte van
de baan aan één stuk kan door klimmen. We
kunnen deze dag veel extra handjes gebruiken
om te komen helpen. Dit is ook de perfecte
gelegenheid om kennis te maken met de
bouwcommissie, die dit jaar enthousiaste
nieuwe leden zoekt! Als je kan komen helpen,
stuur dan even een appje naar een bouwco lid
of mail naar bouwco@survivalutrecht.nl

Tartaros lustrumgala, BOSSO uitwisseling
en Campus Challenge
Komt dat zien komt dat zien, Tartaros is bijna
10! Dit collegejaar viert de studenten
survivalvereniging van Enschede haar 2e
lustrum! Op vrijdag 15 november organiseren
zij een lustrumgala. Leden, oud-leden,
zusterverenigingen en introducees zijn allen
welkom.
De dag na het gala organiseren zij tevens de
BOSSO uitwisseling, waarbij we met leden van
alle andere studentensurvivalverenigingen een
middagje bij hen gaan trainen. Deze uitwisseling is in verband met het gala inclusief brakke
brunch, perfect! Voor zowel het gala als de
uitwisseling kan je je inschrijven via deze link:
https://forms.gle/srTQKUPhBytUE1kF7.
En dan zitten ze nog niet stil, de week erna, op
zondag 24 november (door problemen met de
gemeente is het verplaatst naar deze datum)
organiseren ze ook voor 5e keer de Tartaros
Campus Challenge, een mooie run over hun
prachtige campus van Enschede. Je kan je via
deze link inschrijven:
https://www.uvponline.nl/uvponlineF/inschrij
ven/469

Sjoerds Pantalon Shop
Karels broekenwinkel is verkocht, Karel is al
met pensioen gegaan. Zijn opvolger heeft het
stokje overgenomen, met de bijbehorende
naamsverandering naar Sjoerds Pantalon
Shop! De gehele voorraad is overgedragen en
iedereen kan weer een broek, een shirt en/of
een buffje kopen. De tights kosten €20,- per
stuk, in de maten L t/m XXL (de M’en en S’jes
zijn tijdelijk op), de shirts kosten €7,- per stuk
en zo’n multifunctioneel buffje, nu de winter
weer in zicht is, voor €8,- per stuk. Hiervoor kan
je naar de eigenaar van Sjoerds Pantalon
Shop: Sjoerd. Of een ander bestuurslid, of mail

naar info@survivalutrecht.nl (mocht je nog
verlangen naar die goede oude tijd kan je altijd
even een praatje maken met Karel, die zal je
dan doorverwijzen naar de juiste persoon).

king gelijk op de proef gesteld bij Escaping
Utrecht. En in welgeteld 48 minuten en 56
seconden hebben wij de bank daar kunnen
beroven en weten te ontsnappen! Kijk maar
naar onderstaande foto.
En nu is het aan jullie! Ga de uitdaging aan en
verbeter onze tijd!

Foto’s van de maand

Fotorubriek
Lieve aapjes, helaas is Mastermind Maarten
ook met pensioen gegaan en staat er daarom
nu geen puzzel meer in de nieuwsbrief. Maar
niet getreurd, wij zullen starten met een
nieuwe rubriek! Elke maand zullen we hier een
nieuwe uitdaging plaatsen, naar aanleiding van
een foto. Wie deze gedurende het jaar het
beste aanpakt kan uiteraard een beloning
verwachten!
Ruim een maand geleden hebben wij als
kersvers kandidaatsbestuur onze samenwer-

Zoals jullie kunnen zien is het erg leuk als er
foto’s in de nieuwsbrief staan. Heb jij nou een
leuke foto gemaakt die echt in de nieuwsbrief
moet!?!
Stuur
deze
dan
naar
info@survivalutrecht.nl met erbij wanneer
deze is gemaakt, eventueel met een leuk
verhaaltje, maar dit hoeft niet, dan zorgen we
ervoor dat de foto in de nieuwsbrief komt.
Daarnaast is de Almanakcommissie ook altijd
op zoek naar de laatste foto’s, roddels en
andere gekke feitjes. Dus stuur dit vooral naar
almanak@survivalutrecht.nl zodat ze er een
gave almanak van kunnen maken!

