
RAKETJE
Met trots presenteren wij u het eerste Raketje van het 
jaar. Het officiële maand/kwartaal/jaar blad van Ragnar. 
Laten we dit raketje beginnen met een kleine terugblik 
over hoe deze tot stand is gekomen. 

Aan het begin van het zwemseizoen werd er besloten 
om de verschillende commissies in te delen. Wij 
besloten in een bijzonder fanatieke bui om het 
schrijven van het Raketje op ons te nemen. De 
bedoeling was om iedere maand een kleine update 
te geven over wat er allemaal gaande was in de grote 
boze wereld van Ragnar. Tot zo ver de theorie... 

In de praktijk ging het een beetje anders. Na enige technische problemen 
welke uiteindelijk allemaal werden opgelost (website helemaal vernieuwd, 
Margot die vanuit Ierland haar stukjes naar ons heeft opgestuurd en een stevig 
pak op ons donder van het bestuur waar het Raketje nou bleef!!!) is het toch 
allemaal weer helemaal voor elkaar gekomen. Door afwezigheid van de beide 
ondergetekenden op wedstrijden en feesten is er dit keer een gebrek aan 
verslagen van wedstrijden, feesten en de bijbehorende wist-je-datjes. Mocht 
iemand zich geroepen voelen om een stukje op te schrijven, schroom je niet en 
stuur het op naar geertjedeboer87@gmail.com. 

Ragnar is nog op zoek naar een officieel clublied. Vanaf heden is het dus 
toegestaan om spontaan tijdens het trainen te beginnen met zingen. Goed 
kunnen zingen is geen vereiste, maar wordt wel gewaardeerd. 

Wij wensen jullie heel veel leesplezier toe en hopen de volgende keer vol trots 
het clublied te kunnen prestenteren!

Liefs, groetjes en kusjes, Geertje en Haico

04 maart: Stefan Bachinger 
09 maart: Dimitri Katings 
28 maart: Arnout Reitsema 
28 maart: Leon Wijnhorst

07 april: John Broersma 
14 april: Laura Schoemaker 
18 april: Daniel van der Maar 
19 april: Alex Kortekaas 
27 april: Viorel Milea 
29 april: Haico Weijers

Ragnar Verjaardagen Maart / April

      

zodat je nooit een feestje hoeft te missen!
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Lieve Ragnarianen,

Het doet ons een plezier om ons in dit eerste raketje voor te stellen als het XXe 
bestuur van Ragnar! Bijna waren we het bestuur 2010-2010, maar gelukkig 
konden we nog voor de jaarwisseling beginnen aan dit avontuur! 

We hebben er enorm veel zin in om er dit jaar een spetterend zwem- en polojaar 
van te maken. Met een NSZK te Rotterdam in april moet dit zeker lukken. Je kan 
ons herkennen aan onze grijs met goude bestuursvesten, maar waarschijnlijk 
heb je ons al weleens zien rondlopen. 

Tot op een training, wedstrijd, toernooi en activiteit!

Het XXe bestuur

Tessa v/d Wijst - Voorzitter
Tessa is een 25-jaar-oude 
Bedrijfskundestudente, die bezig is aan 
de scriptie voor haar master  accounting 
and controlling. Het zou goed kunnen dat 
je haar eerder hebt zien rondhuppelen in 
een bestuursshirt, want vorig jaar was zij 
de zwemcommissaris. Ze beoefend haar 
sport, zwemmen, fanatiek vanuit baan 4. 
‘s Nachts kan je haar altijd wakker maken 
voor een gezellig praatje of de McDonalds. 
Verder hangt ze graag op banken en houdt 
ze van stappen!

Margot Cloostermans - Secretaris
Margot is een 20-jaar-oude 
Geneeskundestudente uit Gorinchem 
(momenteel woonachtig in Rotterdam), 
die graag ronddobbert in baan 2 of bij de 
waterpolotrainingen. ‘s Nachts kan je haar 
altijd wakker maken voor een goed bord 
boerenkool of een gezellige knuffel. Naast 
haar niet al te fanatieken zwemfurores 
houdt ze van skien en koken, maar vooral 
ook van bieren en chillen. Het zou dus 
goed kunnen dat je haar tegenkomt in de 
Irish pub of bij iemand op de bank. 

Koen Septer - Zwemcommissaris
Koen is 23 jaartjes oud en 5e jaars 
Bedrijfskundestudent. Z’n roots liggen in 
Spakenburg, waar hij graag z’n dobber te 
water laat om visjes aan de haak te slaan. 
Naast zwemmen in baan 2 houdt hij van 
mountainbiken, fitness, mooie auto’s en 
motorsport. Een sportieve jongen dus. Als 
zwemcommissaris wil hij graag iedereen 
bijeen krijgen voor het super NSZK te 
Rotterdam 2010. Mocht je Koen ooit 
proberen wakker te maken, gooi dan een 
Quarterpounder van de Mac in de strijd.

Sofie Wouters - Penningmeester 
Sofie is een 20-jaar-jonge 
Economiestudente. Als volbloed Hollandse 
is ze geboren en getogen in Zoetermeer, 
waarna ze naar Rotterdam is verhuisd 
voor haar studie. Zwemmen doet ze al 
vanaf haar 5e levensjaar, momenteel is 
ze fanatiek waterpoloster en ook lid van 
de NSZK-commissie. Naast waterpolo en 
zwemmen houdt Sofie ook van eten en 
kletsen met vriendinnetjes, dus het zou 
zomaar kunnen gebeuren dat ze tegen je 
aan begint te kletsen tijdens een training!

Het bestuur 2009-2010 stelt zich even aan je voor...



Twintig februari was het dan zo ver. Het NSK in Delft! In onze pr-lijst 
sneuvelde pr na pr. Al ging het helaas niet iedereen even goed af. Gelukkig 
hebben we nog een paar weken tot de NSZK van het jaar en kunnen we het 
prestatieniveau nog verder opkrikken!
Na de wedstrijd werd er goed gefeest, zoals het de studentenzwemmers 
betaamt.

Marlies Vreeswijk - Waterpolo- 
commissaris
Marlies is een 31-jarige deeltijd criminologie 
student. Ook zij komt oorspronkelijk uit 
Gorinchem, maar is alweer 10 jaar geleden 
naar Rotterdam verhuisd. Je kunt haar 
meestal op dinsdag tijdens het waterpolo-
uurtje in het van Maanenbad vinden. 
Daarnaast slaat zij graag een balletje op 
de tennisbaan. Verder houdt Marlies van 
lezen, reizen, koken en drinkt zij graag een 
Belgisch biertje (Chimay blauw).

Josien Broos - Activiteiten-
commissaris
Josien is een 21-jaar-oude 
Fysiotherapiestudente, die al te graag een 
rondje meepikt in een Brabantse kroeg 
onder het genot van een goed Hollands 
deuntje (die ze overigens allemaal kent). 
Ze zwemt mee in baan 1 en 2, en gaat 
ook graag naar een waterpolotraining.  
‘s Nachts kan je haar altijd wakker maken 
voor iets lekkers om op te knabbelen. In 
het weekend werkt ze bij de Albert Heijn, 
die altijd goede kerstpakketten heeft. Ze 
houdt van schilderen en taarten bakken, 
dus bij Josien in huis is het altijd gezellig. 
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MAART
12 maart
Disco-schaatsen 20:00 Dordrecht

31 maart
Borrelen 20:30 Villa Kakelbont

APRIL
7 april
Bowlen

17 april
NSZK 3 Rotterdam!

24 april
Batavierenrace

28 april
Borrelen 20:30 Villa Kakelbont

Eens per jaar komen alle Nederlandstalige nummers tegelijkertijd met de 
mooiste kledingstukken in het zuiden van het land boven water. Eens per jaar 
reizen alle stugge noorderlingen af naar het gezellige westen. Eens per jaar 
is het daar namelijk Carnaval! Een Ragnardelegatie reisde dit jaar af naar het 
Brabantse Kielegat.

Ragnar ActiviteitenKalender

Carnaval met Ragnar


