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Het is mij een waar genoegen u te mogen vertellen hoe het afgelopen half jaar er voor de U.A.V. uit 

heeft gezien. Voor het eerst sinds tijden weer een jaar waarin alles is zoals het hoort te zijn. Waarin we 

tot diep in de nacht kunnen dansen in het K-sjot, een jaar waarin we zonder moeilijkheden af hebben 

kunnen reizen naar een ver skioord en een jaar waarin we iedere doordeweekse dag kunnen genieten 

van het lage CO2 gehalte van de kamer.  

Dit jaar startte wij weer op de plek waar dit voorheen ook altijd begon. De luxe van de Geertekerk werd 

ingeruild voor de oude vertrouwde, veel te warme, maar bovenal erg gezellige Grote Catacomben. In 

het gezelschap van tientallen leden hebben wij op 13 september 2022 het stokje over mogen nemen 

van het 77e en zijn wij geïnstalleerd als het 78e Bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging. 

Hier begon ons avontuur als bestuurders van de mooiste vereniging die Utrecht rijk is.  

De vijf unieke mensen aan mijn zijde met wie ik dit avontuur begon, zijn er vijf die mij alle 183 dagen 

sinds wij bestuur zijn hebben laten lachen. Zo vrolijkt de Praeses mij altijd op met zijn droge humor en 

maakt hij mij tegelijkertijd enorm jaloers wanneer hij weer een lekker kippetje uit de oven haalt. Deze 

man is van vele markten thuis en door zijn kwaliteiten straalt de U.A.V. zoals nooit tevoren. De Fiscus 

heeft net als de Praeses vele kwaliteiten. Er is niemand die zo hard kan werken zoals zij, ze is altijd druk 

bezig achter haar geliefde computer en haar dagelijkse uitstapje naar de kamer gaat meestal gepaard 

met het in- of uitruimen van de vaatwasser. Onze favoriete Primus is net zoals de Fiscus geregeld achter 

haar computer te vinden. Het moment dat ze achter haar computer vandaan komt is ze 9 van de 10 keer 

opzoek naar iets wat ze kwijt is. Maar ondanks haar chaotische aard, creëert deze bom van energie altijd 

een goede sfeer, zonder haar zou de office een stuk saaier zijn. Net als de Primus brengt onze Secundus 

ook altijd veel leven in de brouwerij. Hij is zonder enige twijfel het grootste feestbeest van ons bestuur 

en vergezelt mij altijd graag naar de nodige recepties en constitutieborrels. Naast het maken van de 

vetste merchandise vult hij ook graag zijn tijd, door samen met de Primus een poets uit te halen. Dan 

hebben we nog de creatieve en zeer zorgzame Tertius. Zijn vrolijke karakter tovert een lach op iedereen 

zijn gezicht, en wanneer hij me dan over zijn computer aankijkt vraagt hij altijd heel lief: “Heb je wel 

genoeg water gedronken vandaag?” 

Zoals u hoort kennen wij elkaar inmiddels door en door en blijven wij iedere dag genieten van elkaar en 

alles wat dit jaar met zich mee brengt. Maar naast alle gezelligheid moet er natuurlijk ook gewerkt 

worden, zo hebben wij inmiddels al een hoop geslaagde activiteiten georganiseerd. Met twee 

pubquizzes, de vele DMB’s met allerlei verschillende thema’s, meerdere K-sjot feesten, een tal aan 

lezingen en een succesvol symposium hebben wij onze stempel gedrukt op de vereniging.   

Zo ook was het Open podium een activiteit waar wij enorm trots op zijn. De Kargadoor stond volgeladen 

met meer dan 60 U.A.V.’ers die hun meest bijzondere talenten hebben laten zien. Het was een avond 

vol ontzettend mooie, bijzondere en grappige acts, waaronder het optreden van de enige echte U.A.V.-

band.  

De eerste reis van dit jaar begaf zich naar een zonnig oord genaamd Risoul. Ondanks dat de organisatie 

van de reis niet zonder slag of stoot is verlopen, was het een buitengewone reis vol gezelligheid, mooie 

pistes en lekker weer. En geloof het of niet, niemand heeft iets gebroken! 

 



Aan het begin van dit jaar hebben wij als Kandidaatsbestuur onze speerpunten aan u gepresenteerd en 

ik wil u dan ook graag op de hoogte houden van het verloop hiervan.  

U.A.VVV’tjes 
Inmiddels wordt er achter de schermen hard gewerkt aan deze dag, die dit jaar voor het eerst zal 
plaatsvinden. Het belooft een onvergetelijke dag te worden, dus zet 8 juli in uw agenda.  
 
Leerlokalen  
Wij hebben al twee maal één week lang een leerlokaal voor u kunnen verzorgen, inclusief de nodige 
versnaperingen. Er is dan ook goed gebruik van gemaakt, vooral tijdens de eerste editie was het lokaal 
goed gevuld met hardwerkende aardwetenschappers. Tot zover is het dus een groot succes! 
 
Bespaar de Spar je Spaarcenten lunch 
Inmiddels zijn de BSS lunches niet meer uit onze agenda weg te denken. Iedere twee weken staat de 
kamer weer tot de nok toe gevuld met smullende leden. Van een broodje met vegetarishe filet american 
tot een bietensalade met geitenkaas, we hebben al een grote variëteit aan lunches voor u bereid.  
 
Muziek 
De eerste draaicursus dit jaar heeft afgelopen november plaatsgevonden, het was gezellig druk en de 
sterren werden van de hemel gedraaid. In mei staat er nog een draaicursus op de planning, dus mocht u 
de ambitie hebben het K-sjot onveilig te maken met uw draaikunsten, kom dan vooral oefenen op de 
kamer komende draaicursus! 
Naast het organiseren van de draaicursussen hebben wij nauw contact met de U.A.V.-band en kijken wij 
naar mogelijkheden om hen een podium te bieden op verscheidene grote activiteiten.  
 
Toernooien 
Onderhand heeft u uwzelf van uw meest sportieve kant kunnen laten zien tijdens maar liefst twee 
toernooien. Tijdens het eerste toernooi, georganiseerd door de AcCU, heeft u uw hand-oog coördinatie 
op de proef kunnen stellen tijdens een potje padel. Het tweede toernooi heeft afgelopen dinsdag 
plaatsgevonden. Tijdens het volleybal toernooi kwam aan het licht hoe fanatiek sommige U.A.V.’ers zijn 
en hoe graag zij genieten van een lekkere bittergarnituur. Het derde en tevens laatste toernooi dit jaar 
zal plaatsvinden in mei.  
 
Bootfeest 
Aan het begin van dit jaar hadden wij het fantastische idee om dit feest te organiseren. Echter bleken de 
kosten hoger dan verwacht en zal het feest dus niet doorgaan. Gelukkig zijn er in de laatste periode van 
het jaar nog vele andere leuke activiteiten waar u van harte welkom bent.  
 
APEx 
De commissie die deze bijzondere reis organiseerd, heeft de afgelopen maanden keihard gewerkt om 
een geweldige trip naar het prachtige Schotland neer te zetten. De inschrijvingen gingen hard en de reis 
komt nu met de dag dichterbij. Ik kijk er enorm naar uit om samen met 43 andere aardwetenschappers 
de prachtige natuur en geologie van Schotland te verkennen.  
 

 



Naast de voortgang van het afgelopen half jaar heb ik ook nog een aantal interessante feitjes voor u op 

een rij gezet. Zo heb ik, sinds wij zijn ingeslagen als het 78e Bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen 

Vereniging, 6.329 mailtjes ontvangen, dit zijn meer dan 34 mails per dag.  

Tijdens onze bestuursvergaderingen heb ik in totaal 50.079 woorden genotuleerd in een tijdsbestek van 

67 uur en 53 minuten. Dit is 8,19 procent van de bijbel. Als ik zo doorga kan ik dus in iets meer dan zes 

bestuursjaren een hele bijbel schrijven.  

Naast notuleren en al mijn andere taken, ben ik achter de schermen druk bezig met het bijhouden van 

het ledenbestand. Deze telt momenteel 986 leden en 150 reünisten. 

Dan wat feitjes over de streeplijst. Onze enige echte Secundus heeft met een aantal van 252 de meeste 

biertjes gestreept. Dhr. Bolink heeft ook aardig doorgedronken, hij heeft van alle leden de meeste 

biertjes gestreept, namelijk 133. Mevr. Rothstegge heeft van alle leden de meeste ijskoffie gedronken, 

31 stuks en de Tertius blijkt een groot capri-sun fan, met 47 streepjes staat hij met kop en schouder 

bovenaan.  

Sinds dit jaar hebben wij Vipers in het assortiment. Door de onderhandelkunsten van de Secundus 

hebben wij maar liefst 36 gratis treeën Viper ontvangen. Hiermee hebben wij €719,64 bespaard. Het is 

dan ook duidelijk dat de Vipers erg populair zijn, vooral dhr. Van den Berg is fan. Hij heeft met 109 

Vipers 14.63% van alle Vipers gestreept.  

Door het jaar heen heeft de Secundus wat leuke records bijgehouden, zo heeft dhr. Van Gastel het 

record met de vroegste consumptie van een noodle soepje, om 10:07. Dhr. Van den Berg is 

recordhouder in de vroegste consumptie van een bapao, namelijk om 9:55. Ook onze Praeses kan er wat 

van, zo heeft hij de dag na het Faculty feest om 8:55 een diepvries pizza op gesmikkeld.  

Al deze heerlijke diepvriespizza’s komen echter wel met een nadelige bijkomstigheid, zo heeft de 

Praeses in een half jaar tijd al minstens 288 rennies genomen, dit komt neer op iets meer dan 1,5 rennie 

per dag.  

Naast al deze versnaperingen op de kamer, zijn wij als bestuur ook wel eens in Ten Beste te vinden. 

Sinds onze installatie zijn wij met zijn zessen in totaal 67 keer in Ten Beste geweest, waarvan 22 van 

deze uitstapjes op naam staan van de Ab Actis. De Fiscus is sindsdien nog geen enkele keer in Ten Beste 

geweest.  

Ik hoop dat u nu een duidelijker beeld heeft van waar mijn bestuurgenoten en ik ons dagelijks mee bezig 

houden. Hopelijk heeft u kunnen genieten van mijn verhaal en alle interessante feitjes, zonder u had ik 

zeker een stuk minder te vertellen. Ik kijk enorm uit naar de rest van het jaar en hoop u allen zo veel 

mogelijk te mogen verwelkomen tijdens alle activiteiten die wij nog in petto hebben.  

 

 


