
 
 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
   

“Sports Do Not Build Character... They Reveal It”   
   

Jaargang 16, nummer 4 - Oktober 2005 



Woord van de Redacteur 
Eindelijk, weer een nieuw Raketje. Het heeft even 
geduurd, maar dan heb je ook wat. Ook dit Raketje is 
weer gevuld met leuke ooggetuige verslagen van de 
activiteiten van dit en vorig jaar. Zo zijn er stukjes te 
vinden over de Eurekaweek, open water wedstrijden, 
evaluatie van vorig jaar en natuurlijk komen de nieuwe 
en oude voorzitter aan het woord. Door het hele Raketje 
heen zijn zwemquotes te lezen, met dank aan Hans die deze uitspraken heeft opgezocht. 
Natuurlijk zijn er ook dit jaar weer de vaste rubrieken, zoals Watertanden met Eva, de Wist Je 
Datjes en ook Ragnar Dating is terug. Als laatste zijn de notulen van de ALV opgenomen 
voor de mensen die hierbij niet aanwezig waren. 

Alle mensen die weer enthousiast stukjes hebben ingeleverd wil ik bedanken. Want zonder 
inzet van de leden zou het Raketje niet bestaan. Natuurlijk kan het Raketje altijd nog voller, 
dus ik roep dan ook alle leden op om volgende Raketje nog meer materiaal aan te leveren. 
Mocht je interessante weetjes hebben, columns, quotes, moppen, puzzels of andere dingen die 
leuk zouden kunnen zijn voor het clubblad, mail ze dan. Wie weet kunnen we dan bij het 
volgende Raketje gaan voor een recordpoging aan aantal pagina’s. 
 
Veel leesplezier gewenst, 
 
Sabrina Ende 
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Woord van de nieuwe voorzitter 
 
Het nieuwe raketje, het eerste van seizoen 2005 -2006 met een hoop verhalen 
voor en door leden. Net aangesteld als voorzitter mag ik nu dus ook hier een 
stukje plaatsen. Vorige week bij ALV is het nieuwe bestuur van Ragnar 
aangesteld. Het is een mooie mix geworden met zowel ervaren als onervaren 
bestuursleden, zwemmers en waterpoloërs, alleen de mix mannen/vrouwen is niet 
in balans, maar mij hoor je niet klagen. Samen mer Rik, Harry, Ronald & 
Harald zie ik het komende jaar het zonnig te gemoed. 
 
Een nieuw jaar voor de boeg, nieuwe leden, trainingen, borrels  en 
wedstrijden.... De eerste is alweer geweest, NSZK Nijmegen, waar Ragnar 
zowel tijdens de wedstrijd als het feest goed bezig is geweest. Een goed 
begin dat hoop geeft voor de rest van het jaar. Ook dit jaar is er weer 
genoeg te doen: nog 3 NSZK, waterpolo-toernooitjes, kerstdiner, borrels en 
niet te vergeten het NSK in Rotterdam. 
 
Ragnar is gegroeid, nieuwe zwemmers maar ook waterpoloërs zijn ingelijfd en 
aan enthousiasme ontbreekt het op de trainingen niet. Het water goed vol, 
de trainingen worden allemaal goed bezocht en de sfeer is goed. De borrel 
was gezellig en het feest in Nijmegen was ook zeer geslaagd. (zo, heb ik 
gehoord) Betrokkenheid bij de vereniging, dat blijkt wel goed te zitten. Nu 
is het zaak dat de commissies gevuld gaan worden. Keuze is er genoeg, dus 
laat je informeren (bijv via de website) en help actief mee om Ragnar nog 
meer te laten bloeien en groeien. 
 
Veel leesplezier, 
 
Jelke de Gooijer 
voorzitter Ragnar 
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Woord van de oude Voorzitter  
 
Zoals jullie zien, is er weer een Raketje uit. Ik als 
oud-voorzitter wil alle nieuwe leden een gezellig, 
leuk en sportief sportjaar toewensen. Ook de 
bestaande leden weer veel plezier gewenst bij Ragnar. 
Marieke is als nieuwe trainster aangetrokken. Zij gaat 
samen met Dimitri en Sander de trainingen verzor-
gen. 
Het heeft lang geduurd eer er weer een nieuw bestuur is gevormd. Een voorzitter (Jelke) was 
redelijk snel gevonden, alleen de rest duurde iets langer. Rik en Harry gaven op de 
Ragnarborrel aan dat zij nog wel een jaar bestuur doen bij Ragnar. Verder komen Harold en 
Ronald in het nieuwe bestuur. Succes heren en een plezierig en gezellig jaar gewenst. 
 
Ook tijdens de zomervakantie waren er diverse sportieve activiteiten. Zo was er begin Juni 
nog een zwemwedstrijd te Enschede, Nayade het waterpolotoernooi des toernooien in 
Eindhoven waar een groep enthousiaste waterpoloërs heen zijn gegaan. 
De Kralingse Plas Challenge2 met een gezellige barbecue. Naast deze Ragnar zomer-
activiteiten werd er ook getraind voor buitenwater zwemwedstrijden, wielrennen, triatlons, 
hardloopwedstrijden, skeelermarathon en andere sporten. 
 
Verder wens ik jullie veel leesplezier van dit Raketje 
 
Sjoerd van der Pluijm 
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Het oude bestuur aan het woord 
 
Lieve zwemmers en waterpoloërs van Ragnar, of (hoe ik altijd de 
mail begin) 
 
Door Els de Winter 
 
Waarde Ragnarianen, 
 
Graag wil ik jullie wat vertellen over mijn bestuursjaar van Ragnar. 
Vorig jaar, net voor de zomerstop werd mij gevraagd of ik geen zin had in een jaartje Ragnar 
bestuur. Mijn eerste reactie was meteen: “nee joh, ik heb het daar te druk voor”. Maar later 
heb ik hier over nagedacht en vond mijn reactie nogal kortzichtig. Ik dacht aan de leuke en 
minder leuke dingen die ervoor terug zouden komen. Deelname aan een bestuur, invloed 
hebben op en kennis opdoen van de vereniging. Wat mij ook een uitdaging leek is het gezicht 
te zijn van de vereniging, dit naar de leden en andere verenigingen toe. De samenwerking en 
communicatie met andere verenigingen beviel mij erg goed, dit ging zowel mondeling als 
schriftelijk, aangezien ik zorg droeg voor de Ragnar mail.   
 
Natuurlijk kwam het af en toe ook minder goed uit dat ik bestuur was. Mijn studie was druk, 
ik ben ondertussen afgestudeerd. Ik vond het moeilijk om soms het beleid te bepalen of om 
met moeilijke vragen om te gaan van de leden.  
 
Wat ik verder ook erg leuk heb gevonden, is het samenwerken met mijn bestuursgenootjes, 
vaak samen eten, vergaderen en leuke dingen doen. Met zijn zessen gezellig gaan stappen, 
eten en een heel geslaagd bestuursweekeind. Deze gezellige dingen, met mijn vijf mannen, 
heb ik als super ervaren.  
 
Tevens heb ik veel geleerd via de universiteit, vergaderingen bijgewoond en we hebben met 
alle sportverenigingen workshops gehad, hierbij heeft top judoka Edith Bosch een speech 
gehouden. Heel leuk om eens achtergronden te horen van een topsporter. En dan hebben we 
natuurlijk nog de Eurekaweek gehad, waarbij we intensief hebben samengewerkt met een 
aantal andere sportverenigingen. De sfeer en samenwerking verliepen goed, waarbij ’s avonds 
nog mooie feestjes werden meegepikt. Tevens werkte het weer ook goed mee!! En als 
afsluiter een heel gezellig donderdag middag festival, waarbij ik nog met een wijntje in een 
opblaaszwembad ben belandt. In het zwembad pasten ongeveer acht mensen en dankzij de 
brandweer werd deze gevuld, Super leuk!! 
 
Dit waren in het kort mijn ervaringen met Ragnar, ik hoop jullie nog vaak te zien op een 
training, borrel of een ander feestje…. 
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Het bestuursjaar 2004-2005 
 
Door Peter Kleijnenburg, secretaris 
 
In tegenstelling tot het jaar ervoor, toen met man en macht mensen 
gepusht moesten worden om in het bestuur van Ragnar te gaan, 
was het een makkie voor ons om een bestuur te vormen. Misschien 
wel voor het eerst in de Ragnargeschiedenis waren er 6 mensen die 
een taak in het bestuur wilden vervullen. 
Els en ik hadden besloten om samen het secretariaat op ons te 
nemen. Dat bleek goed te werken. Els heeft met grote voortvarendheid altijd de leden op de 
hoogte gehouden met mailtjes en ook contacten van buitenaf onderhouden en ik heb achter de 
schermen het ledenbestand op orde gehouden en de notulen gemaakt van de vergaderingen. 
Die vergaderingen waren zeker geen straf. Altijd gepaard met een gezellig etentje bij iemand 
thuis (heel vaak bij Els) hebben we vergaderd over wat er moest gebeuren. Ik zou het nieuwe 
bestuur dan ook aanraden het ook zo te doen, zodat een vergadering geen nare verplichting 
wordt, maar een gezellige avond. 
Bij etentjes bleef het niet het afgelopen jaar, want in mei zijn we met zijn zessen een lang 
weekend naar Frankrijk geweest om de banden nog te versterken. Dat was een geweldige 
belevenis waar we een mooie video aan overgehouden hebben als herinnering. 
Wat mij betreft was het bestuur een leerzame en leuke ervaring. Het plezier dat het geeft 
weegt ruimschoots op tegen de verplichtingen. 

Ragnar Jaarverslag  
 
Door Sjoerd van der Pluijm 
 
Het begon allemaal in het vorige seizoen, waar snel door Rik een 
bestuur was gevormd voor het seizoen 2004/2005. Grote plannen 
waren al op tafel gelegd, nu nog afwachten op de Eurekaweek, wat dit 
allemaal voor nieuws zou brengen.  
Tijdens de Eurekaweek, waar een aantal nieuwe leden van het bestuur de stand bezette en 
folders uitdeelde. Zonder echt enige informatie over geld, licenties, waterpolo was er veel 
aandacht voor het zwemmen, misschien ook omdat Nederlandse zwemmers tijdens de 
Olympische spelen goed hebben gepresteerd. 
Met 27 vaste leden die nog van de vorige seizoenen waren over zijn gebleven, waren we nog 
een kleine vereniging. Met op maandag 1.5  uur zwemmen, en donderdag 1 uur. Voor een 
kleine groep genoeg zwemplezier. Maar plots kwamen alle aanmeldingen 21 stuks tot 
december. In januari zijn er nog ruim 6 nieuwe leden bijgekomen. 
Als je dan kijkt dat je te weinig baduren heb voor zoveel mensen, is het bestuur op zoek 
gegaan naar een extra uur om aan te bieden. Zodoende had zwembad Noord nog een plek vrij, 
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maar dit zwemuur kwam pas in Januari. Zo was er 1 probleem aan tekort aan zwemmen al 
opgelost.  
Ook mogen we het waterpolo niet vergeten. We kregen een contract opgestuurd of we even 
1500 euro willen betalen, dit was een verhoging van ruim 500 euro op het vorige contract. 
Wat blijkt dat de subsidie kraan voor de zwembaden dicht is gedraaid en zwembaduren nog 
meer zijn gaan kosten voor de verenigingen. Aangezien we nog steeds bestuursvorming 
deden, waar op te letten etc., was dit ook weer een uitdaging. Er poloën niet zoveel mensen 
binnen Ragnar en dan is 1500 wel erg veel gevraagd.  
Nadat we al goede contacten met SSVR en RSSR hadden gelegd en de mooie zwemplannen 
hadden uitgelegd, moesten we voor waterpolo dezelfde opzet gaan gebruiken. Eerst uitzoeken 
-> de ‘R had van de waterpolo problemen gehoord van Ragnar, uit deze gesprekken is niet 
veel uitgekomen, dan maar onderhandelen met de waterpolo afdeling van Rijnmond ( wat ook 
startgemeenschap is van de ‘R). Hier zijn goede afspraken uit voortgevloeid. Zoals een eigen 
badhelft waar wij als Ragnar zelf polo uit kunnen leggen op mensen die nog niet veel ervaring 
hebben met waterpolo. Ook nu kunnen de betere waterpoloër meedoen op verschillende 
niveaus die de startgemeenschap bied. Dit is natuurlijk heel mooi voor het aanstaande seizoen. 
Ook hebben we al een subsidie toezegging voor volgend seizoen waterpolo gehad. 

 
Na dit bovenstaande verhaal met wat kleine probleemstellingen die alle opgelost zijn, wil ik 
graag doorgaan op de bestuurswisseling die midden september plaats vond. Peter en Hans 
hadden al een jaar bestuur erop zitten en wouden graag bij het nieuwe bestuur blijven. Els, 
Harry , Rik en Sjoerd waren de nieuwe bestuursleden. Aangezien we niet echt richtlijnen 
hadden meegekregen hoe je een bestuur moet leiden of waar aan te denken, kan ik zeggen dat 
we met zijn alle tot december vaak om tafel hebben gezeten om diverse problemen op te 
lossen. Om zo even op te noemen: de boekhouding, subsidies waar we recht op hebben, die 
niet waren aangevraagd, een groei van 100% nieuwe leden aantal, waterpolo. Anno april 2005 
zijn al deze problemen gelukkig goed opgelost. 

 
Verder wilden we dit jaar iets meer contact met de leden dan alleen elkaar zien in het 
zwembad. Zo hebben we iedere 1ste woensdag van de maand een borrel voor alle leden 
georganiseerd in de Koophandel te Oostplein. Vanaf januari regelt de activiteiten commissie 
leuke evenementen op deze Ragnar Borrel. Met de Koophandel zijn leuke afspraken gemaakt 
over de drankjes. Deze zijn alle goed te betalen voor de zwemmende en poloënde student. Een 
overzicht van de activiteiten:  
Eind september werd een kamp georganiseerd te Burgh-Haamstede te Zeeland, deze werd 
georganiseerd voor nieuwe als bestaande leden. De organisatoren waren Linda Nekeman, 
Sander Beumer en Sjoerd Jan van der Pluijm. Naar zeggen zeer geslaagd weekend. 
Begin oktober was er de eerste nsk wedstrijd te Groningen waar 7 Ragnarianen aan mee 
deden. Dit was een internationaal toernooi met ploegen uit diverse landen. Anne en Dimitri 
haalden zelfs de halve finale  met hun gezwommen tijden. 

 3 november was het zover, de eerste Ragnarborrel in de koophandel. Hier werden de 
commissies bekend gemaakt en werd er op een leuk, gezellig ragnaar jaar getoost. 
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 29 november het eerste vikingtoernooi is van start gegaan, georganiseerd door de 
activiteitencommissie. Er was 1 prijs voor de beste zwemmer die avond en dat was 
Janine geworden en een prijs voor de grootst blunder, Linda nekeman ging hier mee 
vandoor, nadat ze op een 25 meter rugslag toch nog een 25 meter aan vast plakte. 
 30 november gingen Sabrina, Els en Sjoerd naar CopyKraus om het eerste Raketje in 

boekvorm te laten afdrukken. Deze werd later die week uitgedeeld. Als laatste kon nog 
net de vikingcompetitie van die dag ervoor nog geplaatst worden. Wat een geluk dat 
Sabrina toch zo flexibel kan zijn met deadlines. 
 1 december was er weer een borrel in de koophandel in het teken van Sinterklaas. Hier 

kon je dus verschillende cadeautjes bij elkaar dobbelen. 
 11 december was er een nsk wedstrijd te Amsterdam waar 18 zwemmers aan 

deelnamen en nog 2 extra feestgangers die later die avond mee aten en feesten. 3 
ragnarmannen gingen als kerstman verkleed. 
 15 december hadden ruim 30 Ragnarianen zich aangemeld voor een heerlijk kerstdiner 

bij de Kokende Kapper, een deel van de activiteiten commissie had aan de entourage 
zorg gedraagt. Verder had je kans dat je bij elke gang aan een andere tafel moest 
plaatsnemen, om zo gezellig met andere mensen van de vereniging te praten en te 
eten. 
 8 januari konden de waterpoloërs van Ragnar zich bewijzen bij het jaarlijkse 

wintertoernooi van Wave (Delft). We sleepten met 10 man, waaronder 2 vrouwen de 
3e plek in onze pool. 
 12 januari weer een ragnarborrel, hier werd in de koophandel geld bijeen gezameld 

voor de slachtoffers van de tsunami. Men kon met lootjes een prijs winnen. 
Uiteindelijk werd er 70 euro bij elkaar verzameld. 
 31 januari was de 2e vikingwedstrijd waar Marieke die net lid was als beste presteerde 

en de vikinghelm van Janine kreeg. Linda moest der pechprijs helm afgeven aan 
Harry, die een blunder die avond maakte.’ 
 1ste maandag van februari had sabrina weer een Raketje klaar liggen voor 50 leden. 
 2 februari was er de after viking borrel in de koophandel, deze werd helaas niet zo 

goed bezocht door de leden. 
 12 februari werd er in Eindhoven weer een nsk zwemwedstrijd gehouden. 
 18 februari was er een leuke bowlingavond georganiseerd, vooraf ging een grote groep 

met zijn alle eten, erna bowlen en daarna stappen, zo een 20 man en vrouw 
warenaanwezig deze avond. 
 2 maart was er weer een borrel in de koophandel, door de hevige sneeuwval kwamen 

toch nog een man of 12 naar de borrel 
 8 maart was de 3e viking wedstrijd georganiseerd, deze was bewust snel achter de 2e 

gehouden als voorbereiding op nszk wedstrijd te Utrecht. Bij de viking wedstrijd 
waren er dit keer geen verliezers, maar 2 winnaars, Jurrie en Janine wonnen de 
koppeltjes wedstrijd net voor Marco L. en Linda Bogers 
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 Eind maart, eindelijk zijn er badmutsen met Ragnarlogo erop, ze kleuren geel. 
Geregeld door Nienke en Lisanne. Goed als er straks in buitenwater gezwommen 
word, val je lekker op. 
 2 april nszk Utrecht waar echte medailles gewonnen konden worden. Eamon had 

zilver, nadat hij gelijk was geëindigd met de nr. 1, de grensrechter had de andere baan 
als 1ste opgeschreven. Verder is er door alle andere aanwezige ook goed gepresteerd en 
had Hans eindelijk onder de minuut gezwommen. Op het feest was Bas als een mooie 
Pooier verkleed. 
 6 april weer een borrel in de Koophandel. En werd bingo gespeeld. 16 mensen en 14 

prijzen. Helaas heeft niet iedereen iets kunnen winnen. 
 22 april was er lustrumdag, 15 jaar ragnar, met een mooi knal orange shirt stonden 12 

mensen voor tropicana, om er een schitterend waterfestijn van te maken, erna lekker 
borrelen en eten bij de Wok, waar iedereen wel hun buikje rond heeft gegeten. 
 7 mei waterpolotoernooi te Utrecht waar 10 a 11 mensen gaan strijden. Ikzelf kon die 

dag niet aanwezig zijn, omdat ik hier mijn allereerste triahlon deed in enschede, waar 
het 7 graden koud was en geen pretje met de regen erbij 
 15/16 mei lustrumtoernooi te Delft, zwemmen en waterpolo, hier waren te weinig 

aanmelding van Ragnar en zijn we niet naar het Lustrum gegaan. 
 31 mei 4e viking toernooi met prijzen, dit was de laatste wedstrijd die werd 

georganiseerd. Het was een zeer geslaagde wedstrijd en hopend dat a.s. zwem seizoen 
weer enthousiaste zwemmers deze competitie willen voortzetten. 
 4 juni nsk Enschede, ook hier kon ik niet bij zijn. Ik had op deze dag een NK 

studenten triatlonwedstrijd te Wageningen waar ik 8ste ben geworden onder de 
studenten. 
 24-26 mei Nayade toernooi te Eindhoven, ook dit leuke jaarlijks terugkerende toernooi 

liet ik schieten. Ik had al vele wedstrijden ingepland en dit toernooi zou me iets teveel 
worden. Wel zijn er een hoop Ragnarianen samen met de startgemeenschap RRR naar 
dit toernooi gegaan. 
 2 juli kralingse plas challenge2 met bbq. Eindelijk weer een activiteit wara ik aan 

meedeed. Aangezien ik zelf in de organisatie zat en het jaar ervoor ook al had 
georganiseerd. Het was een leuke dag met ongeveer 20 aanwezige, vrienden van 
Ragnarianen waren aanwezig voor de support en de vele drank en vlees. Hans is als 
eerste die dag gefinisht, erna kwam Sander, Dimitri, Harry, Sjoerd, Marco, Gero, Eva 
en zus van Gero. Het was een zware tocht van ruim 3 km.  
 Augustus eureka week, hier heeft Rik heel veel werk voor verricht om er een 

geslaagde week van te maken en dat is zeker gelukt als je de foto´s op de internetsite 
ziet. Samen met Janine en Amber die met Rik de commissie vormden. 
 September Ragnarborrel, helaas door keel pijn en een lichte grieperig gevoel was ik 

niet aanwezig bij de eerste borrel van het seizoen in de koophandel. Wel hoorde ik dat 
het zeer gezellig was.  
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Ik wil iedereen die iets voor de club afgelopen seizoen heeft gedaan bedanken voor een 
geweldig gezellig sportjaar en hoop dat de meeste net zo enthousiast zijn om commissies en 
bestuur op te pakken zoals het bestuur van afgelopen jaar 2004-2005 
 
In het bijzonder gaat mijn dank uit naar de activiteiten commissie met name Eva die vele 
leuke activiteiten hebben georganiseerd. Ik hoop dat er dit jaar weer leuke en nieuwe 
activiteiten op het programma staan. 
Verder wil ik Rik bedanken voor de onderhandelingen met Simone Wolthuis en Rijnmond en 
startgemeenschap de ´R. Ook Hans die veel inzet heeft getoond met name de opzet van de 
Vikingcompetitie. Onze penningmeester Harry wil ik bedanken voor de vernieuwing van de 
website en de lastige taak als penningmeester die hij op zich nam. 
 
Niet te vergeten de andere bestuursleden Els en Peter, die hun best voor de club hebben 
gedaan. De trainers Sander en Dimitri, die iedere week goede gerichte trainingen gaven. 
Als laatste dank Sabrina, die het Raketje weer nieuw leven heeft ingeblazen. En dank aan alle 
andere commissie leden die niet genoemd zijn. Ik wens het nieuwe bestuur en voorzitter Jelke 
als opvolger van mij, Ronald en Harold een leuk bestuursjaar toe 
 

 

 

 

“For myself, losing is not coming second. It's getting out of 
the water knowing you could have done better. For myself, 

I have won every race I've been in” - Ian Thorpe [AUS]  
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Lustrumverslag 
 
Door Harry 
 
Na weken van voorbereiding van het lustrum, ging het zaterdag 23 april toch echt gebeuren. 
Als eerst stond Tropicana op het 
programma en bij aankomst zag het er 
oranje van de Ragnarianen in lustrum-
tenue. Kijk, dat is pas een ontvangst! 
Er was slechts een probleem, Egor 
kwam maar niet opdagen. Een 
telefoontje was het logisch gevolg. 
Nog vijf minuutjes, zo garandeerde hij. 
Schijnbaar duren Russische minuten 
langer dan Nederlandse, want na een 
kwartier was er nog steeds geen Egor. 
Dus weer even bellen. Hij bleek al in 
de buurt te zijn en na enige aansporing (“Run, fucker, run!”) had hij snel die afstand 
overbrugt. Mooi! We konden gaan beginnen. 
 
Na het verwonderen van het vrouwelijk schoon in bikini (Wij mannelijke Ragnarianen zijn 
alleen maar vrouwen in badpak gewend!) konden we onze spullen in de piepkleine kluisjes 
opbergen. Op zich geen probleem, maar Leon was weer iets vergeten uit zijn tas te pakken en 
kwam erachter dat het niet zo moeilijk was om zijn tas in zo’n kluisje te krijgen, maar des te 
moeilijker eruit. Dus na wat trekken, duwen en wat meer getrek, was ik het gehannes zat en 
legde Leon uit dat dit met beleid moest (Beetje ontspannen, cappuciono, croissantje) en 
zonder enige problemen kwam het eruit. Dit beloofde nog wat voor de rest van de dag! 
 
Na wat gedol in Tropicana, waar een aantal heren het idee hadden om de wildwaterbaan in 
tegengestelde richting te ervaren, maar al 
snel gehinderd werden in hun pogingen door 
loslopende badmeesters, moest Leon “zit 
mijn pleister nog goed?” het duel met een 
drempel in het water beslechten met een 
jaap op zijn neus. Gelukkig zijn er die dag 
niet nog meer slachtoffers onder het 
Ragnarvolk gevallen, hoewel dat op het 
laatst weinig scheelde. Vier Ragnarianen 
schoten naar beneden van de glijbaan, alleen 
ondergetekende ging iets langzamer dan de 
rest. Het gevolg hiervan was dat het water 
voor me werd weggeplonst door drie neerstortende Ragnarianen. Met je stuitje op de bodem 
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van het zwembad knallen en je slaap tegen iemands schouderblad botsen is niet de fijnste 
ervaring, maar gelukkig trok de pijn snel weg. 
 
Hierna was het tijd voor de borrel in de Struisenburg, waar het bier en verscheidende 
frituurhapjes op rekening van Ragnar zich goed lieten smaken. 2,5 uur verder en een tikkeltje 
aangeschoten was het tijd om richting de Wok te gaan, waar onbeperkt eten op ons zat te 
wachten. Zoals het een echte Ragnariaan het betaamt, moest er ook maximaal gegeten worden 
om een goede bodem voor de rest van de avond te vormen. Op aanraden van Jurrie werd er 
dan ook alleen maar vlees gegeten, want als je toch onbeperkt kan eten, dan moet je het ook 
goed doen. En daar kon ik me goed in vinden. 
 
Het bier vloeide rijkelijk en na een uur of drie was het tijd om naar buiten te rollen om het 
nachtleven van Rotterdam onveilig te maken. Eerst gingen we even naar XXX( café naam 
onbekend), waar we oud-Ragnarianen tegen het lijf liepen. Gezien de rustige sfeer die er hing 
en wij toch in feeststemming waren, besloten vier Ragnarianen nog te gaan kijken of het nog 

gezellig was in de Ierse Pub. En dat was 
het ook zeker! Ook hier vloeide het Ierse 
bier rijkelijk en zag ik drinktaferelen die 
alleen in Ragnar-legendes voorkomen. 
Het feest kon beginnen.  
Folklore vertelde mij de volgende dag dat 
ik nog met een Zuid Afrikaanse schone 
stond te praten, maar daar kan deze 
jongen tot de dag van vandaag niks meer 
van herinneren. Wel zag hij Rik van Daal 
tekeergaan op een tafel, waar hij de 
nodige aandacht van het publiek kreeg.  
Hoe deze jongen thuis is gekomen, is nog 

steeds een raadsel, maar om een uur of 9 werd ik wakker gemaakt door een fris zonnetje, 
terwijl ik al mijn kleding en zelfs mijn schoenen nog aanhad. Pffff... Dat was me een feestje 
wel! Over 5 jaar weer? Lijkt mij in ieder geval supermooi! 

 

“Ze zeggen dat zwemmen een sport voor watjes is, maar 
dat begrijp ik niet... We krijgen geen time outs op de helft 
van de race,,we kunnen niet stoppen om even op adem te 
komen, we kunnen niet even gaan liggen and we kunnen 
geen wissel aanvragen!”
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EUREKA week 2005 
 
Door Janine  
 
Van 15 tot en met 18 augustus vond de EUREKA week plaats in Rotterdam. Het doel van 
RAGNAR: zo veel mogelijk leden werven. Hoe dit verliep??? Laat je meeslepen in het 
eureka-avontuur. 
 
Hoewel ik weet dat Ragnarianen altijd maximaal gaan, was half zeven toch wat veel gevergd 
van mijn benen om de Erasmusbrug over te fietsen. Met dikke oogjes kwamen we rond 7 uur 
in de ochtend aan bij het sportcomplex op zuid, om onze mag ik wel zeggen schitterende 
flyers onder de nieuwe eerstejaars te verspreiden. Ondanks het feit dat de eerste twee uur geen 
enkele eerstejaars te bekennen was, wij doelloos over het parkeerterrein ronddwaalden, soms 
afstormend op een jong uitziende verbouwereerde derdejaars studentenverenigingslid en uit 
pure frustratie maar een waterpolobal gingen overgooien, een hele gezellige en geslaagde 
ochtend. Toen eenmaal de bussen met eerstejaars het terrein op kwamen rijden kon de gekte 
beginnen. Als filmsterren werden ze bekogeld met flyers. Een “nee dank je wel” of “die heb 
ik al” werd volledig genegeerd om vervolgens de flyers in allerlei handen, tassen, broek- en of 
jaszakken te proppen. We zijn in ieder geval een hele lichting flyers kwijtgeraakt. De opening 
zelf verliep helaas niet zo soepel. Slechts de helft van ons kon op tijd door de zeer smalle 
coulisse het podium bereiken en het ergste was dat onze vlag daar niet toe behoorde (hè Rik?) 
Rond een uurtje of twaalf was het tijd om naar het sportcomplex van Woudenstein te gaan 
voor de voorbereiding van de barbecue. Een hele klus, maar we werden gelukkig bijgestaan 
door de hockey- en basketball vereniging. Toen de eerstejaars en wijzelf verzadigd waren, 
gingen de meesten moe van de hele dag lekker naar huis. Ware het niet dat ik mee kon naar 
het wel om bekende  “Night of 
the Songs” in Now&Wow, 
anders had ik graag hetzelfde 
gedaan. Afgezien dat m’n fiets er 
niet meer stond toen ik 
terugkwam…een fantastische 
avond!!! 
Volgende ochtend waren we rond 
het middaguur weer op het 
sportcomplex aanwezig om de 
barbecue van de vorige dag nog 
eens te herhalen. Die middag 
waren er zoveel RAGNAR-leden 
dat op een gegeven moment alleen nog maar bunkerende ragnarianen aan de tafel zaten. Onze 
eigen intergratie gaat boven alles, zullen we maar zeggen. ’s Avonds nog even wezen feesten 
bij de studentenverenigingen om de volgende ochtend alweer vroeg aanwezig te zijn voor het 
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sportieve ontbijt. De tachtig eieren die Jelke de avond van tevoren had gekookt verdwenen 
gretig in de maagjes van het aankomend sporttalent. 
Die middag werd op het terrein van Woudenstein de informatiemarkt gehouden. Onze stand 
zag er prachtig uit en we hebben dan ook aardig wat geïnteresseerden op onze lijst kunnen 
zetten. 
De laatste dag zou het festival plaatsvinden op de Esch aan de Maas. Het was super lekker 
weer. Zo lekker dat de brandweer speciaal kwam om het zwembad van een hockeylid te 
komen vullen. Dit zorgde voor nogal wat waterpret. Ons spel met de waterballonnen en het 
“pseudozwembad” van vuilniszakken was een enorm succes. 
 

En opnieuw weer genoeg geïnteres-
seerden. Die avond was het eindfeest in 
de cruise terminal: naar ik me kan 
herinneren werd er alleen slootwater-
bier geschonken en werd mijn 
(leen)fiets opnieuw doelwit van 
vandalisme. Wat hou ik toch van 
Rotterdam… 
Al met al is het een hartstikke leuke 
week geweest. En bovenal: we hebben 
ons doel bereikt!!! Ik wil dan ook 
nogmaals namens de EUREKA week 

commissie (uiteindelijk alleen nog maar bestaande uit Rik en ikzelf) iedereen bedanken die 
zich in deze week ingezet heeft voor onze mooie vereniging!!! 

 

 

“Some people go through life shooting for others' 
records...REAL winners set there own”
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Trainingsweekend in Maastricht 2, 3 & 4 september 2005 
 
Door Jelke  
 
Vrijdag 2 sept: 
Gedropt op station Maastricht. Na een relaxt logeerpartijtje bij een 
vriendin was het dan tijd voor actie, maar waar ik ook keek geen zwemmer te 
bekennen. Dat veranderde snel toen de trein uit het noorden eenmaal aankwam, 
toen stond er al snel een enorme groep op de bus richting zwembad te 
wachten. Toen de bus eindelijk kwam paste iedereen er uiteindelijk net in al 
was het met wat passen en meten. Bij het eindpunt, Zwembad de Dousberg, 
stroomde de bus leeg en was het wachten op de organisatie. Ondertussen was 
ik in gedachten verzonken, terug bij mijn studie-tijd in Maastricht. Vier 
jaar had ik hier gestudeerd en drie jaar had ik bij Tiburon gezwommen, in 
dit zwembad. De basis voor de vlinderslag, de keerpunten en het verbeteren 
van mijn slagen, allemaal begon het hier. (trainingstijden 21.45 tot 23.15, 
voor degene die onze trainingen al 
laat vinden). Maar goed, enige tijd 
later 
lag er ruim 60 man in het koude 
water van het 50 meter buitenbad. 
Het zouden er nog meer worden 
aangezien de andere Ragnarianen 
(Harry, Hans, Peter & Janine) een 
beetje laat waren. Relaxte training, 
heerlijk gezwommen. 
Na het installeren bij de slaaplek 
(Tiburoner Laura) gingen we op 
kroegentocht. Het bestormen van de 
Maastrichtse kroegen ongeveer 70 man 
heeft wat voeten in aarde maar was zeer zeker gezellig. Na vier kroegen 
hielden we het voor gezien en gingen richting onze bedjes, morgen weer op 
tijd op voor de geplande looptraining. 
 
Zaterdag 3 sept: 
Helemaal fit en in loop-outfit om de Pietersberg te beklimmen, begon de 
zaterdag. Na een ontbijtje, wat koffie en pure chocolade konden we er weer 
tegenaan, al wist Harry al dat hij deze training over ging slaan wegens een 
zwakke knie. Rennend richting Pietersberg, rondjes rond het huis van Andre 
Rieu en sprintwedstrijdjes bergop bleek mijn fysieke gestel ook niet echt 
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aan te kunnen, al heb ik me prima vermaakt bij het bokspringen. Daarna weer 
terug voor het middageten, waarbij we Luc Krotwaar twee keer voorbij zagen 
komen in een tempo dat beduidend hoger lag dan dat van ons. 
s’Middags was het dan zover de beruchte ‘100 x 100’, eindelijk zouden we 
erachter komen wie de echte die-hards zijn. Alle grootspraak en opschepperij 
van de dag ervoor moest nu waargemaakt worden. In het binnenbad van de 
Dousberg lagen de banen erg vol en al snel werd het grasveld bij het 
buitenzwembad erg aantrekkelijk gevonden als alternatief ( de zon scheen dan 
ook heerlijk). Zelf kapte ik er na 12x mee wegens barstende hoofdpijn, maar 
na veel water, 3 mueslirepen en een pijnstiller, besloot ik dat dat toch 
echt te weinig was en zwom door tot de tijd erop zat en ik er uiteindelijk 
40 had gedaan. Bijzondere 
vermelding voor Hans en Harry 
(onze bikkels) die de 100 x 100 
hebben gezwommen. Na al deze 
inspanning hadden we wel een 
terrasje verdient en nadat iedereen 
zijn feest-outfit (Hans & Harry in 
hun tour-de-pay-bays-shirts) had 
aangedaan hebben we met een 
drankje hebben we op het Vrijthof 
gezeten tot we konden gaan eten. 
Chinees buffet, meer dan genoeg 
voor iedereen. Een terrasje toe op het 
onze-lieve-vrouwe-plein en 
daarna door naar het besloten feest in café Metro op het Amorsplein en de 
gezelligste pleinen van Maastricht waren alledrie bezocht. Het feest was 
druk, warm en gezellig. De muziek (wel) oké en de drank smaakte goed 
(lekker, appelsap) maar rond tweeën had ik het echt gehad. Nou ben ik ook 
niet zo’n feestende nachtbraker, dus voor uitgebreide party-verslagen moet 
je bij de andere Ragnarianen zijn. Volgens mij had iedereen het goed naar 
zijn zin, werd er volop geïntegreerd en kwam sluitingstijd te vroeg. 
Vandaar dat er nog een hele groep nog verderging. Peter en ik lagen al lang 
te slapen toen de andere thuiskwamen en ondanks dat ze flink herrie gemaakt 
hebben, heb ik heerlijk doorgeslapen. 
 
Zondag 4 sept: 
Opstaan, ontbijten en spullen pakken. Ik was echt verbaasd dat iedereen er nog zo helder 
uitzag, met maar 3 a 4 uurtjes slaap. Daar blijkt maar weer hoe taai (sommige) zwemmers 
zijn.  De laatste training was in Sittard en met een beetje puzzelen pasten er 5 mensen + hun 
bagage in de ‘ragnar-kar’ van Harry die dit keer door Peter gereden werd (er zat nog teveel 
alcohol in Harry’s bloed). Bij het zwembad aangekomen werd er gevraagd om even te 
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pendelen tussen station en zwembad 
aangezien de ‘bus’ maar een minibusje bleek 
te zijn en er dus nog behoorlijk wat 
gestrande zwemmers op het station stonden. 
Toen iedereen aangekomen en omgekleed 
was bleken er maar liefst  40 zwemmers in 
het water te liggen, wat erg veel is voor een 
zondagtraining. 
De training was oké, lekker gezwommen en 
slechts een beetje lamme armen.  
Met een afvalrace werd het trainingsweekend afgesloten en na het uitdelen van 
lunchpakketten kon de reis naar huis beginnen. 

 
Wie vult deze leegte? 

 
Wie wordt Ragnar Sponsor? 

 
Profiteer van deze lege ruimte!!! 
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Open water zwemmen Heerjansdam 
 
Door Harry 
 
Brrr, open water zwemmen, altijd iets waar ik tegen op zie. Op zich zijn de afstanden goed te 
doen, alleen het is de kou die het hem doet. Om jezelf warm proberen te houden, ga je 
krampachtig met je benen bewegen, wat alleen maar kan resulteren in een goede kramp. 
  
Maar ja, ik laat me toch altijd erg makkelijk om lullen, dus ik deed afgelopen zaterdag mee 
aan het open water zwemmen in Heerjansdam samen met Hans. De afgelopen tijd was het 
echt klote weer, dus dat deed de temperatuur van het water niet veel goed. 
  
Gelukkig was de locatie niet moeilijk te vinden en konden we ons snel inschrijven. Alleen 
kreeg ik een cap waar zelfs de leden van de Jostiband zich voor zouden schamen, maar helaas 
moest ik hem toch opzetten, anders mocht ik niet meedoen. Ok, ok, prima, dan loop/zwem ik 
wel voor lul. Hans die had daarentegen een heel slick badmutsje bij zich, die had zich 
voorbereid! 
  
Bij de start aangekomen, zag ik veel zwemmers met een stuk betere en mooiere zwemcaps en 
ik had al zo'n donkerbruin vermoeden dat een hoge eindnotering voor deze jongen er niet in 
zou zitten. Eerst het water in, dan zien we wel verder. En ik kan je vertellen, ik vond het 
KOUD! Hans vertelde mij nog dat het best meeviel, maar ik lag nog een minuut lang te 
hyperventileren in het water. KOUD! En ik moest 'maar' 3 km zwemmen. Had ik al gezegd 
dat ik het water koud vond? 
  
Anyway, het startsignaal werd gegeven en ik begon aan de tocht. Direct na aanvang besloeg 
mijn zwembril dusdanig dat ik geen flauw idee had waar de boeien lagen, ik volgde de 
activiteit die plaats vond in het water, daarbij de boeien links en rechts passerend. Dat vonden 
ze bij de wedstrijdleiding niet zo leuk en wilden ze me dat duidelijk maken. Ik had de boot 
pas in de gaten toen hij nog zo'n 10 cm van me verwijderd was.  
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Goed, goed, ik zou er op letten. Na een kilometer gezwommen te hebben, had ik het me toch 
een partij koud en de twijfel schoot door mijn hoofd: "WAAROM doe ik dit nou? Zal ik 
stoppen? Nee! Doorgaan zal ik!" en doorgaan deed ik. Na 2 km begon de kou in mijn benen 
erg parten te spelen en probeerde ik door meer te gaan trappelen weer warmer te krijgen, maar 
dat resulteerde in een bijna doorschietende kramp. Uitkijken dus. Ik heb dat nog een km 
volgehouden en kon ik uiteindelijk de finishlijn over.  
 
56.48.11 was mijn tijd en ik kwam welgeteld op de ener laatste plek binnen. De eerste had het 
parcours in 35 minuten gezwommen! Dat is toch iets te die-hard voor mij. Met de kramp flink 
in de benen strompelde ik het water uit, maar dat ging niet zo lekker. Als ik namelijk mijn 
benen probeerde te strekken, schoot de kramp in mijn bovenbeen en als ik ze probeerde te 
krommen, dan schoot de kramp in mijn hamstrings. Ik heb me wel eens beter gevoeld. Een 
kerel vroeg even of ik wou zitten en dat deed ik maar al te graag, waarna mij de cap werd 
afgedaan. Volgens Hans was ik even helemaal van de kaart en zo voelde dat ook! Hij had het 
parcours in 52 minuten gezwommen, 4 minuten sneller dan ik, maar hij had geen last van de 
kou. De kou had mij daarentegen goed te pakken en mijn voeten en handen waren lijkbleek 
geworden. Ik heb een half uur het gevoel gehad alsof ik op kussentjes liep, maar ik heb toch 
weer dat parcoursje uitgezwommen en dat geeft toch een hele goede voldoening. 

 
 

 
 

“Brilletje.....€10.00 - cap..... €3.00 – 
zwembroek/zwempak........€20.00/€45.00 – Je trainer/coach in het 

water gooien na een wedstrijd..... ONBETAALBAAR” 
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Beste Ragnar-leden 
 
Voor dit eerste Raketje van het nieuwe seizoen een bijdrage van de meest geheime, maar ook 
meest interessante commissie van ragnar: Ragnar Dating. 
 
Ragnar Dating is een vrijblijvende dating service waarbij ragnar leden onderling, of met 
zwemmers van andere verenigingen, met elkaar in contact worden gebracht. De inschrijving 
gebeurt simpelweg door het opsturen van je profiel naar ragnar_dating@hotmail.com. 
Wanneer er een match gevonden is, krijgt de persoon in kwestie automatisch bericht.  
 
Ragnar dating is gestart als service voor alleen Ragnar-leden, maar door het overweldigende 
succes (informeer hierover Ragnar-leden tijdens de trainingen) raakten ook andere vereningen 
geinteresseerd in de datingservice. Momenteel bestaat de database naast Ragnar-leden uit 
singles uit Groningen, Utrecht en Amsterdam. Keuze genoeg dus! 
 
Kortom: ben je single en zoek je een leuke sportieve zwemmer, schrijf je dan in! 
Door het nieuwe jaar is er weer genoeg vers vlees in de (bad)kuip! 
 
Onze leus: “Vind de Viking van je dromen met Ragar-Dating” 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De databasebeheerder van ragnar_dating@hotmail.com 
 
 
 

 

“While I'm swimming, I sing songs in my mind” 

Aleksandr Popov (je bent dus niet de enige) 
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Even Voorstellen… 
 
Naam: Ayla Jesus      
Geboortedatum: 24-04-1987  
Studie: International Business Administration, 
 Bachelor 1st year, Erasmus 
Hobbies: yoga, karate, (salsa)dansen en feesten 
 
Kun je iets over jezelf vertellen? (waar kom je vandaan, wat 
studeer je en hoe ben je in Rotterdam terecht gekomen)? 
Ik kom uit Curacao, heb daar mijn hele leven gewoond en 
woon nu al ongeveer 3 maanden in Nederland. Mijn ouders 
en broertje wonen nog wel op Curaçao en in de kerstvakantie 
ga ik terug.  
Ik zal hier nog minimaal vierenhalf jaar wonen voor mijn studie. Curaçao zit in het 
Nederlands Koninkrijk en heb ik ook een Nederlands Paspoort. Studeren in Nederland is dus 
een stuk goedkoper dan studeren in Amerika en daarnaast is Erasmus een prima universiteit 
dus werd het Rotterdam.  
Ik heb het hier erg naar mijn zin, ik hou van mijn vrijheid en ik maak wel elke dag iets mee, 
never a dull moment. Ik ben  heel erg “ outgoing” en sta open voor nieuwe ervaringen en 
Nederland heeft veel te bieden.  Zelfs het weer valt best mee, (tot nu toe) ik moest er wel 
eventjes aan wennen en ik gebruik nu al handschoentjes tijdens het fietsen, maar het lukt 
allemaal wel. 
Zelf zit ik (nog) niet in een studentenverenging, maar gelukkig heb ik Ragnar. Tot nu toe heb 
ik hele leuke ervaringen met deze vereniging en ben ik goed in de groep opgenomen. Ik heb 
me enorm vermaakt tijdens het afgelopen zwemweekend in Nijmegen en ik denk dat ik vaker 
mee zal gaan naar de wedstrijden. Ook heb ik een keertje meegedaan met waterpolo en heel 
misschien zal dat nog regelmatig worden.  

  
Hoe ben je bij Ragnar terecht gekomen?  
Door de universiteit, op de sportschema staan alle gegevens en trainingstijden van Ragnar 
voor zowel zwemmen als waterpolo en ik ben dus gewon op een dag komen kijken en  toen 
begonnen met trainen.  
 
Wat zijn je beste slagen en tijden? 
Op Curacao heb ik ook in een zwemteam gezeten, maar ben anderhalf jaar gelden gestopt. Ik 
zwem het liefst vinderslag 50m, PR: 38 iets en 100m gaat ook wel als ik train. Mijn tweede 
lievelingsslag is rugslag, 50 en 100m en de tijden kan ik niet meer herinneren. 
 
En voor de Ragnardating, ben je vrijgezel en zo ja, naar wat voor man ben jij op zoek? 

Jaargang 16, nummer 4- oktober 2005 
 

20



Ja, ik ben vrijgezel. Ik ben niet veeleisend. Hij moet (iets) langer zijn dan ik en vetrolletjes 
vind ik heus niet erg ( hele magere jongens zijn niets voor mij). Geloof, huidskleur, ras, ogen 
en haar maken ook niets uit, het geheel moet gewoon kloppen. Ik moet met hem kunnen 
lachen, maar een serieus gesprek moet ook kunnen. Niet superlief, maar toch romantisch. Hij 
moet van feesten houden inclusief (durven)dansen. Hij moet ambitieus en zelfverzekerd zijn, 
en het liefst niet roken.   

 
Met welke Ragnarman zou jij wel een keer op date willen? 
Ik ben eigenlijk te verlegen om deze vraag te beantwoorden maar vooruit dan, maar alleen de 
voorletters en op alfabetische volgorde: A,H,J,K,R, en van de anderen weet ik hun naam nog 
niet. Je had beter kunnen vragen met wie ik iets meer wil dan alleen een date. 
 
En waarom zou een man jou leuk moeten vinden? 
Ha, makkelijk om te beantwoorden. Want ik ben  knap, intelligent, mooi en weet hoe te 
feesten, kan goed bewegen, samengevat: een super leuke en gezellige meid. 
 
Wat zijn jouw toekomstplannen na je studie? 
Na mijn studie wil ik een  jaar of twee voor een bedrijf werken om ervaring op te doen. Als 
Nederland bevalt, blijf ik hier anders ga terug naar Curaçao of een ander land, weet ik nog 
niet, maar ik ben er wel zeker van dat ik een eigen bedrijf wil, het liefst een Franchise chain.  
 
Wie zou jij in het volgende Raketje geïnterviewd willen zien? En wat zou je van hem of haar 
willen weten? 
Sowieso zou ik van iedereen graag wat meer willen weten, maar vooral van de personen met 
wie ik wil daten en wat zij van mij vinden.  
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1.00.00 
 
Door Hans 
 
De 100 meter vrije slag, het koningsnummer van iedere wedstrijd. Of 
dit nou een studentenwedstrijd is of een WK of zelfs de Olympische 
Spelen. Menig geoefende amateur zwemmer wil tegenwoordig onder 
die magische grens van 1.00.00 zwemmen op een wedstrijd. Dit is een 
‘magische’ grens, omdat het in de praktijk nog moeilijker blijkt dan 
men vaak denkt. Wat vaak gebeurd is dat men op een tijd van1.00.?? 
blijft hangen en het niet lukt om de barrière te doorbreken die 
toegang verschaft tot de ‘50-ers’. Toch is het mogelijk, want menig zwemmer is je voor gegaan, 
trainen op techniek, trainen op conditie, trainen op kracht, trainen op mentaal vlak en indeling van 
de race. Allen zijn stuk voor stuk belangrijke en nodig om het doel te bereiken.  
Je hebt de race in je hoofd al wel 1000 keer gezwommen en je weet precies hoe je race eruit 
gaat zien, je hebt hard getraind, je weet dat je het kan en dan zwem je, na jaren, eindelijk onder 
die minuut. Ze zeggen dat als je het eenmaal hebt gedaan dat je het daarna altijd kan. Het is dus 
letterlijk een grens die je moet oversteken en als je er eenmaal geweest bent dan is de magische 
kracht gebroken.  
Toch is het vreemd dat wij, studentenzwemmers, ons bezighouden met deze barrière, want nog 
niet zo heel lang geleden waren dit wereldrecords. In 1920 stond het WR nog boven de 1.00.00 
en pas in 1922 zwom de eerste mens, Johnny Weismuller, de 100 meter onder de minuut. 
Sindsdien is men geleidelijk steeds sneller gaan zwemmen en inmiddels staat het WR op naam van 
onze eigen Pieter van den Hoogenband in 00.47.84. Voor de vrouwen is het zelfs nog recenter dat 
er iemand onder de 1.00.00 grens dook. In 1962 zwom Dawn Fraser namelijk pas voor het eerst 
00.59.90 
Is deze grens dus nog steeds wel zo magisch of is de magische grens ook verschoven met de tijd. 
Ik denk dat de grens van 1.00.00 voor ons nog steeds magisch is en dat iedereen die dit 
nastreeft en bereikt voor zichzelf heel trots mag zijn. We zijn tenslotte amateurs en ook de 
grens voor amateurs is met de tijd opgeschoven en ligt nu dus op 1.00.00 
 
 

“Be like a duck: Keep calm and unruffled on the surface, 
but paddle like crazy underneath.” 
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Watertanden met Eva- Van uw culinaire columnist 
 
Halloween-gerecht: Kip met pompoen, pruimen en couscous (voor 4 personen) 
 
Europa blijft proberen Amerika na te doen, zo ook met feestdagen. Eind oktober is het tijd voor 
Halloween; in Nederland nog een vrij onbekend verschijnsel, maar in de USA zo beroemd als bij ons 
Sinterklaas. De bekendste associatie met Halloween zijn pompoenen. Wat weinig mensen weten is dat 
pompoenen niet alleen leuk zijn om gezichtjes in uit te snijden en er een kaarsje in te zetten, of erg 
decoratief zijn in huis, maar dat ze ook erg lekker zijn. En waarom zou je iets decoratief in je huis 
neerzetten als je het ook kunt eten? 
Er zijn meerdere lekkere recepten met pompoen, waarvan onderstaande een vrij simpel en snel te 
maken gerecht is. Dit is ook recentelijk goedgekeurd door 2 ragnarianen. 
 
Je hebt het volgende nodig: 

- 1 pompoen (te kopen bij AH –erg duur, dus beter bij een Turk of op de markt) 
- 1 ui  
- Knoflook 
- Kipfilet (2-3 stukjes) 
- 1-2 grote tomaten 
- Noten (walnoten, cashewnoten, pinda’s... kan allemaal) 
- Gedroogde pruimen (de tutti frutti van de euroshopper is erg geschikt) 
- Couscous (de beste en goedkoopste koop je bij de Turk, Lassie heeft couscous met kruiden die 

lekker schijnt te zijn, ik ken’m niet) 
- Olijfolie 
- Kruiden: komijn (kummel), zwarte peper, paprikapoeder, zout, kaneel, kerrie, cayennepeper 

 
Ja, dat zijn een hoop ingrediënten... maar het wordt er wel lekker van! 
 
Wat te doen: 

Schil de pompoen en snij’m in blokjes (dit is makkelijker gezegd dan gedaan – zorg voor een 
scherp mes en goede zwemmers-spierballen in de armen) 
Kook deze blokjes in ongeveer 15 min gaar (zacht) in een klein laagje water 
Snij ondertussen ui en knoflook fijn 
Snij de kipfilet in kleine blokjes, net als de tomaten 
Halveer de gedroogde pruimen 
Verwarm olijfolie in een grote pan en bak hierin eerst de ui en knoflook, en vervolgens de kip 
tot deze bijna gaar is 
Voeg dan de pompoenstukjes toe (die zijn dan ongeveer wel klaar) plus het kookvocht van de 
pompoen (daarom moet je maar een klein laagje water gebruiken)  
Ook de stukjes tomaat kunnen er nu bij 
Laat dit door-pruttelen terwijl je alle kruiden toevoegt  
Doe dan de pruimen erbij zodat deze nog wat vocht kunnen opnemen  
Maak nu de couscous klaar volgens de gebruiksaanwijzing (dit is meestal kokend water erbij 
gooien en 5 min laten staan) 
Doe als laatste de noten in het prutje (dan blijven ze lekker knapperig) en klaar! 

 
Serveer met een tomatensalade, witte wijn en wat je nog meer lekker lijkt.  
Eet smakelijk! 
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Wist je dat: 
 

• Er een nieuw bestuur is… 
• Jelke de nieuwe voorzitter is… 
• Rik en Harry het bestuur zo leuk vinden ;) dat zij nog 1 jaar blijven… 
• Rik nog steeds niet met deadlines om kan gaan… 
• Hij rare emoticons/winks op zijn MSN heeft… 
• Er vele leuke nieuwe leden lid zijn geworden… 
• Harry de nieuwe leden op zijn eigen manier in wijdt bij Ragnar… 
• Een van die nieuwe leden Ilona is… 
• Zij wel veel gedronken had voordat Harry haar wist te veroveren… 
• Ook Janine meedoet aan dit inwijdingsritueel… 
• Zij Jochem wist te verleiden in Nijmegen… 
• Dit niet de eerste keer was dat zij een Ragnariaan veroverde… 
• De nieuwe leden een heel goed feestje wisten te bouwen… 
• Dinsdagavond nog enkele plekken vrij zijn in het zwembad… 
• Er elke maand een Ragnarborrel is…maar dat wisten we allemaal natuurlijk… 
• Hans en Harry 1000 km hebben gefietst eind deze zomer… 
• Dat ze rot weer hadden en beter in september hadden kunnen gaan… 
• Harry heel vies kan snurken… 
• En bij andere mensen in de slaapzak kruipt… 
• En vervolgens het hele matje inpikt… 
• Hij Sabrina nog steeds verkeerd spelt… 
• Jurrie afgestudeerd is en ineens hard moet werken… 
• Petra en Sabrina ook afgestudeerd zijn… 
• Petra dit zo leuk vind, dat ze nog een keer gaat afstuderen… 
• Waterpolo zeer goed bezocht wordt… 
• Sander…de trainer ook goed kan skeeleren… 
• Er deze zomer door Marieke welliefst 25 km non stop is gezwommen… 
• De Kralingse Plas Challenge 2 er niks bij is… 
• Dimitri ons Ragnar gaat verlaten… 
• Hij naar Flevoland gaat… 
• Hij vast heimwee gaat krijgen… 
• Er een NSK in Rotterdam gehouden wordt… 
• Sjoerd zijn 80 kilo feest verzwijgt… 
• Hij hier niks over los kan laten… 
• Mark van Wijk weer eens is komen zwemmen… 
• Hij ook niks kan loslaten… 
• We dan wel benieuwd zijn waar zijn handjes zijn…of is dat iets voor de brabanders… 
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• Handjes de lucht in…iets voor waterpoloërs is… 
• Linda eindelijk in der nieuwe huis woont… 
• Els het spel ‘Koehandel’ het liefst met 10 tot 90 spelers speelt… 
• Zij veel roddels weet die soms niet waar blijken te zijn… 
• Ayla soms maar blijft lachen… 
• Dit met name in taxi’s gebeurt… 
• Hans weer vrijgezel is… 
• Onze oude Marco L. nog steeds wacht op de overdracht van zijn huis… 
• Hij misschien binnenkort een keer mee komt trainen… 
• Er te weinig geroddeld wordt in de herenkleedkamer… 

 

Komende activiteiten:  
 
07-11 - 1e Vikingcompetitie 
19-11 - Stappen Groningen 
10-12 - NSZK II Delft 
06-01 - 200 minuten cup Gorinchem 
07-01 - Wave waterpolo wintertoernooi 
11-02 - NSZK III Maastricht 
01-04 - NSK Rotterdam (!!) 

 
Wie vult deze leegte? 

 
Wie wordt Ragnar Sponsor? 

 
Profiteer van deze lege ruimte!!! 
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Notulen Algemene Ledenvergadering RSZ&VW Ragnar 13-10-2005 
 

1. Opening 
Om 19:35 uur wordt de vergadering geopend. Aanwezigen waren Mark, Dirk …, Dimitri 
Schenk en het oude en het nieuwe bestuur. Jurrie Reinders heeft zich om 19:45 bijgevoegd. 
 

2. Agenda en eventuele wijzigingen daarop 
Aan punt 6 werd punt 6.5 Waterpoloverslag toegevoegd. De punten 7 t/m 12 zullen in één 
hamerslag behandeld worden. 

 
3. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 

Om 19:40 uur werd de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering (ALV) 
goedgekeurd. 

 
4. Bestuursmededelingen 

Er worden nog steeds commissieleden gezocht voor de nieuwe commissies. 
 

5. Financieel verslag 
I. Dimitri Schenk heeft in het afgelopen jaar geen declaraties had ingediend. Er is toch 

besloten om hem enigszins tegemoet te komen 
II. De “kosten Raketje” betreffen de drukkosten. 

III. Activiteiten: 
IV. Eurekaweek is als voorziening aangenomen voor het volgende jaar 
V. De website is goedkoper geworden door de overstap naar een andere provider. 

VI. Lustrum heeft verlies gedraaid. Vanaf dit jaar zal er ieder jaar een voorziening worden 
opgenomen. 

VII. Kampkosten zijn rommelig verlopen. Dit komt doordat Harry de Bruijn niet alle gegevens 
had. 

VIII. Trainerskosten zijn als donatie aan de vereniging opgenomen. 
IX. Incidenteel verlies. Dit betreft storneringen en een ZRO-boete. Van de storneringen was 

niet meer te achterhalen wie dat waren en dit zal in de toekomst niet meer gebeuren. 
X. Basissubsidie: het waterpolo en het zwemmen worden niet gezien als 2 verenigingen. 

XI. Bestuursbeurs is ten goede gekomen aan het bestuur, maar het bestuur van 2005/2006 
hebben daarvan de helft gedoneerd waarvan de nieuwe Ragnarvlag van is betaald. 

 
XII. Opmerking Mark: Er zijn wel erg veel voorzieningen opgenomen. Kan de contributie 

dan niet omlaag? 
Antwoord Harry de Bruijn. De contributie is gebaseerd op het oude aantal leden. Er is 
een groei geweest en er worden wel meer zwemuren aangeboden voor hetzelfde geld. De 
voorzieningen zullen worden uitbetaald. 
Mark: Er is wel veel geld gereserveerd. 
Harry: een eigen baduur is nog te duur 
Harry: Het NSK komt eraan, dit wordt slecht gesubsidieerd. Utrecht heeft er Harry: 
verlies op geleden. 
Dimitri: Meestal is een NSZK winstgevend. 
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XIII. Dimitri: Men moet wel oppassen met subsidies. De voorzieningen zijn namelijk erg hoog. 
Als je zelf geld hebt, dan krijg je misschien geen subsidie meer. 
Rik: De subsidies zijn gekregen op basis van een goed beleidsplan en de contributie is 
laag. De voorzieningen zijn te danken aan een goed beleid. 
Dimitri: Vorig jaar waren er geen middelen. Als je die nu wel hebt, dan is er geen reden 
meer voor subsidie. 

XIV. Dimitri: Op het Ragnarkamp van 2004 is €120 winst gemaakt. Is dit nodig? 
Harry: Er zijn declaraties niet uitbetaald, want Sander is de bonnetjes kwijtgeraakt.  
Dimitri: Kan het kamp niet goedkoper? De kosten met €5 verlagen, zodat de winst 
verdwijnt. Elk stukje bijdrage zou welkom zijn. Vroeger was het zo dat Ragnar zelf 
bijdroeg en 3 jaar geleden was het kamp de helft goedkoper. Het kamp zou misschien 
beter bezocht worden, als de kosten lager zouden zijn. 
Bestuur: Deze opmerking zal worden meegenomen. 

XV. Jurrie Reinders: Het is juist goed als er veel voorzieningen zijn i.p.v. een eigen 
vermogen van € 3000. Veel verwachte kosten zijn een goed teken naar de universiteit. 

XVI. Harry: NSK wordt duur, want het eten zal duur worden. 
XVII. Mark: Winst hoort onder het eigen vermogen te staan. 

XVIII. Ronald: wat zou Dimitri wel willen betalen voor een kamp? 
Dimitri: Ongeveer €50. 
Sjoerd: De locaties zijn duur. 
Dirk: Wat is het uitgangspunt voor een kamp? De locatie of de prijs ervan? Dat is de 
vraag. 

 
XIX. Het financiële verslag wordt goedgekeurd. 

 
6. Zwemverslag 

I. Vorig jaar werd de zwemtraining niet echt veel bezocht, circa 10 man max, maar dit 
seizoen is dat geheel anders en liggen er zo’n 20 tot 25 man in het bad. Dat was ook de 
bedoeling, het extra zwembad uur was voor uitbreiding van de capaciteit. 

II. Er is een extra zwemuur bijgekomen die goed wordt bezocht in het nieuwe jaar. 
III. De Vikingcompetitie is een goede opstap gebleken voor de NSZK’s (Nederlandse 

Studenten Zwemkampioenschappen). 
IV. De trainers worden beide bedankt voor hun inzet en bijdrage. In het komende jaar zullen 

we afscheid moeten nemen. Dimitri Schenk zal Ragnar per 1 december verlaten en Sander 
Beumer zal per 1 januari geen trainingen meer geven. Om dit gat te dichten, zal er nieuwe 
trainer gezocht worden. 

V. De zwemresultaten van het afgelopen jaar waren goed. 
 

6.5 Waterpoloverslag  
I. Rik van Daal heeft hier uitgelegd wat de status is van het waterpolo. Er waren vorig jaar 3 

waterpoloërs. De eis is dat er minimaal 10 personen in het bad liggen en op dit moment is 
het geregeld 15 personen. Er zijn goede plannen gemaakt en het contact met de RSSR is 
goed. Er kan nu op elk niveau waterpolo aangeboden worden 

II. Vraag van Mark: Is het wel mogelijk om competitie aan te bieden? 
Antwoord van Rik van Daal: Dit is mogelijk. Een startkaart kost €50 en er kan 
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meegespeeld worden met 3 verenigingen. Hierbij is Rijnmond nog steeds de partner van 
Ragnar en de startgemeenschap nog niet. 
Tip van Mark: Het contract moet elk jaar herzien worden. 

III. Vraag van Ronald Tonk: Mensen, die bij 2 clubs zwemmen, betalen dubbel aan de 
KNZB voor een verzekering. Is dit nodig? 
Dit zal door Harry de Bruijn uitgezocht worden. 

IV. Dirk geeft aan dat de promotie goed moet blijven en misschien dat er zelfs toernooien 
gespeeld moeten worden. 

 
7. V.t.e.e.d.v. de Activiteitencommissie 

Er zijn geen bezwaren om de leden van deze commissie te dechargeren. 
 

8. V.t.e.e.d.v. de Lustrumcommissie 
Er zijn geen bezwaren om de leden van deze commissie te dechargeren. 
 

9. V.t.e.e.d.v. de Eerste jaarscommissie 
Er zijn geen bezwaren om de leden van deze commissie te dechargeren. 
 

10. V.t.e.e.d.v. de Eurekaweekcommissie 
Er zijn geen bezwaren om de leden van deze commissie te dechargeren. 
 

11. V.t.e.e.d.v. de Kas controle commissie 
Er zijn geen bezwaren om de leden van deze commissie te dechargeren. 
 

12. V.t.e.e.d.v. de Acquisitiecommissie 
Er zijn geen bezwaren om de leden van deze commissie te dechargeren. 
 

13. V.t.e.e.d.v. de Waterpolocommissaris 
Er zijn geen bezwaren om Rik van Daal te dechargeren als waterpolocommissaris. 

 
14. V.t.e.e.d.v. de Zwemcommissaris 

Er zijn geen bezwaren om Hans Kiers te dechargeren als zwemcommissaris. 
 

15. V.t.e.e.d.v. de Penningmeester 
Er zijn geen bezwaren om Harry de Bruijn te dechargeren als penningmeester. 
 

16. V.t.e.e.d.v. de Secretaris 
Er zijn geen bezwaren om Els de Winter te dechargeren als secretaris. 
 

17. V.t.e.e.d.v. Lustrumcommissaris 
Er zijn geen bezwaren om Peter Kleijnenburg te dechargeren als Lustrumcommissaris 
 

18. V.t.e.e.d.v. de oude Voorzitter en tevens v.t.e.e.i.v. de nieuwe Voorzitter 
Er zijn geen bezwaren om Sjoerd Jan van der Pluim te dechargeren als Voorzitter en om Jelke 
de Gooijer te installeren als de nieuwe voorzitter van RSZ&VW Ragnar. 
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19. V.t.e.e.i.v. de Secretaris 
Er zijn geen bezwaren om Harald Sniekers te installeren als de nieuwe secretaris. 
 

20. V.t.e.e.i.v. de Penningmeester 
Er zijn geen bezwaren om Harry de Bruijn te installeren als penningmeester. 
 

21. V.t.e.e.i.v. de Zwemcommissaris 
Er zijn geen bezwaren om Rik van Daal te installeren als de nieuwe zwemcommissaris. 
 

22. V.t.e.e.i.v. de Waterpolocommissaris 
Er zijn geen bezwaren om Ronald Tonk te installeren als de nieuwe waterpolocommissaris. 
 

23. Voorstellen nieuw bestuur 
Het nieuwe bestuur wordt voorgesteld aan de ALV. 
 

24. Plannen aankomend jaar 
I. De belangrijkste taak van het nieuwe bestuur is het waarborgen van de continuïteit. Tevens zal 

het bestuur zich meer gaan concentreren op het aansturen van de commissies. 
II. Er zullen beurzen aangevraagd worden voor het nieuwe bestuur. Deze beurzen betreffen een 

periode van 10 maanden. 
III. De zwemcommissie is een nieuwe commissie. Het is een bewust besluit geweest om het 

waterpolo nog binnen het bestuur te houden. 
IV. Er zal actief worden geworven op de Universiteit. Met het werven van HBO’ers wordt nog 

gewacht i.v.m. de ruimte in het bad. Er zijn wel HBO’ers bijgekomen. 
V. Er moet meer samenhang komen tussen het waterpolo en het zwemmen. 

VI. Rik: Het nieuwe bestuur is er gekomen, doordat er een half jaar geworven is. Rik en Harry 
zijn in het nieuwe bestuur voor continuïteit. Rik is steeds vice-voorzitter. Daarnaast is Rik ook 
zwemcommissaris, maar zal ondersteund worden door een commissie. 

VII. Vraag van Dimitri: Wat is het verschil tussen een commissie en een commissaris? Aan de 
zwemcommissaris wordt een bestuursbeurs toegekend, wordt deze nu ook toegekend aan de 
zwemcommissie? Dit zal nader besproken worden door het bestuur. 

VIII. Jurrie Reinders: Allereerst complimenten aan het oude bestuur, maar van het nieuwe bestuur 
had hij meer een beleidsplan gewild met meer concrete plannen. In zijn ogen is dit 
teleurstellend en moet het nieuwe bestuur dit als haar taak zien. Er moet meer 
gecommuniceerd worden wat de plannen voor de komende jaren zijn om de vereniging te 
ondersteunen. Slaat de voorzitter de plank niet mis door geen concrete plannen te presenteren? 
Jelke de Gooijer: Door het late tijdstip van het vormen van een bestuur was er geen 
mogelijkheid om meer concrete plannen te maken. 
Rik: Er is een kader, maar de punten moeten nog worden ingevuld. 
Harry: Over 31 dagen na de ALV zal het nieuwe bestuur een beleidsplan gemaakt hebben en 
dit aan de vereniging presenteren. 
 

25. W.v.t.t.k.  
I. Vraag van Mark: Hoe staat het met Waterpolo? 
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Rik: Er is nog geen eigen competitie, maar de waterpoloërs worden onderverdeeld in de teams 
van andere verenigingen. Over 2 jaar kan er mogelijk met een eigen team gespeeld worden. 
Dit kan als punt meegenomen worden in het beleidsplan.  

II. Vraag van Dimitri: Hoe staat het met de opvolging van de trainers? 
Harry: Ik zal navraag doen bij NSR voor informatie. Er zijn 2 opties: 1 Marieke van de 
Knoop een trainerscursus aanbieden of 2 het aanstellen van een nieuwe trainer. 

III. Vraag van Dimitri: De communicatie moet verbeterd worden. Is het misschien een idee om 1 
persoon als woordvoerder aan te stellen? 
Rik: Het gastenboek is niet voor ongerief. Er is zelfs een tijd gedacht over censuur. Als er echt 
problemen zijn, dan voorstel tot ander communicatiemiddel.  

IV. Voorstel van Harry: is het een goed idee om een trappensysteem in de contributie te bouwen, 
waarbij een heel jaar €40 contributie bedraagt. Als een zwemmer in januari start dan bedraagt 
het lidmaatschap €30. Als er later nog ingestapt wordt (maart), dan is de contributie €20. Op 
deze wijze is de drempel om lid te worden lager. 
Het voorstel wordt aangenomen. 
Vraag van Els: Is er een aparte regeling voor internationale studenten? Voor deze studenten 
bestaat er een aparte regeling. 
 
Begroting 2005/2006 

I. Dit is een verwachting voor het komende jaar en is gebaseerd op een ledenaantal van 65.  
II. De inkomsten is een verwachting wat Harry denkt te verkopen in het komende jaar. 

III. Opmerking Dimitri: Niveausubsidies mogen in principe nog niet op de balans staan. Dit is te 
voorbarig 

IV. Opmerking Mark: Er kan beter gesproken worden over kosten en uitgaven. Voor de rest ziet 
het er goed uit.  

V. Opmerking Dimitri: Waar gaan de kosten van de KNZB heen.? 
Harry zal dit uitzoeken. 

VI. Opmerking Jurrie: Hij zal een voorstel aanleveren voor het waterpolo in het beleidsplan. De 
inzet van Jurrie wordt gewaardeerd door het nieuwe bestuur. 

VII. Opmerking Jurrie: Waarom zijn er zo weinig mensen op de ALV? Dit moet beter geïnitieerd 
en gecommuniceerd worden.  
Bestuur: Je kunt mensen niet verplichten om aanwezig te zijn.  

VIII. Opmerking Els: Kunnen we iedere week een mail verwachten? 
Harald Sniekers: Dit zal opgenomen worden in het beleidsplan. 

IX. Voorstel Harry: Is het een goed idee meer borrels te houden? 
Dit voorstel werd niet aangenomen. 

X. Opmerking Dimitri: Hij heeft de irritatie, dat er gezegd wordt dat er vanuit het niets door het 
vorige bestuur alles opgebouwd werd. Dit is volgens hem niet correct. 

XI. Opmerking Sjoerd: Veel succes aan het nieuwe bestuur. 
 

26. Rondvraag 
I. Vraag van Sander Beumer: Is het niet beter om bij een borrel 2 rondjes te geven op kosten 

van de vereniging? Dit is goed voor de binding van de leden.  
Rik: Dit is afhankelijk van de afspraken met café ‘de Koophandel’ en het aantal leden van de 
vereniging. 
Ronald: De sfeer is wat belangrijk is, niet of er een rondje wordt gegeven door de vereniging. 
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Bestuur: Het is niet aan de vereniging om rondjes te geven, dit hoort niet tot haar kerntaak. 
II. Vraag van Sander: Moeten de bestuursbeurzen niet ten goede komen van de vereniging i.p.v. 

aan de bestuursleden? 
Rik: De bestuursbeurzen zijn van het bestuur. 
Harry: De bestuursbeurzen zijn voor de tijd en moeite die de bestuursleden in de vereniging 
steken. 
Rik: Het onderwerp over de bestuursbeurzen is al behandeld. Tijdens het behandelen was er 
de mogelijkheid om vragen te stellen. Dat moment is nu gepasseerd. 

III. Vraag van Sander: waarom is er dan een nieuwe vlag? 
Rik: De nieuwe vlag is geschonken door het oude bestuur. 
Sander: Wat gebeurt er met de oude Vlag? 
Rik: Deze zal bij het bestuur en de vereniging blijven. 
 

27. Sluiting 
De vergadering werd om 21.30 gesloten. 

 

 
Wie vult deze leegte? 

 
Wie wordt Ragnar Sponsor? 

 
Profiteer van deze lege ruimte!!! 
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