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Voorwoord

Dav Ragnarianen,

Det er dejligt endelig at møde dig!

Voor jullie ligt het tweede Raketje van dit seizoen. Na het succes 
van het vorige Raketje hebben we met veel plezier gewerkt aan deze 
nieuwe editie. Vooral de wistjedatjes hadden vorige keer voor veel 
genot gezorgd, en dus hopen wij jullie met dit Raketje weer veel lol te 
kunnen bezorgen.

Na een hele milde kerst hebben we samen het eind en het begin van 
het jaar kunnen vieren, een paar waterpolo toernooien gehad, een 
fantastisch NSK in Leiden, lekker geborreld, gefeest in Manchester, en 
een geweldige activiteit gehad. Hier kunnen jullie alles over lezen in de 
komende pagina’s. 

Houd de komende tijd de Ragnar website en Facebook goed in 
de gaten! In de komende maanden zal er steeds meer informatie 
beschikbaar komen over de volgende activiteiten, en ook belangrijk: 
het NSZK Rotterdam op 2 juni en het kamp in mei. Wij hopen jullie in 
ieder geval allemaal te zien op woensdag 7 maart voor de halfjaarlijkse 
Algemene Lede Vergadering.

Vi ses snart!

De Redactie



De Voorzitter

Lieve Ragnarianen,

Voor jullie ligt het 2e Raketje van het jaar. Werd het vorige Raketje nog uitgedeeld 
op onze Constitutieborrel, nu is het al bijna tijd voor de halfjaarlijkse ALV. Soms 
is het voor ons als bestuur ook moeilijk om te bevatten hoe snel de tijd vliegt.

De afgelopen wintermaanden zijn voorbij gevlogen. Ondanks dat de trainingen 
in deze koude perioden traditioneel slecht bezocht werden, was de opkomst bij 
de meeste activiteiten hartverwarmend groot. Zo was Ragnar voor het eerst in 
lange tijd weer met twee teams op het WAVE wintertoernooi aanwezig, hulde!

Ook de zwemmers hebben mooie dingen op poten gezet. Zo werd er in 
december een groot geldbedrag opgehaald voor Serious Request en zijn er 
afgelopen weekend twee leden naar Manchester geweest voor een wedstrijd.

Nu koning Winter langzaam aan zijn aftocht begint en binnenkort de lammetjes 
weer in de weide te bewonderen zijn, wordt het ook voor ons bijna tijd om 
vooruit te gaan kijken naar de rest van het seizoen. Maar uiteraard niet alvorens 
er teruggekeken wordt op het eerste deel van dit seizoen.

Evaluatie is (een van) de sleutel(s) tot succes. Daarom nodigt het XXIIe bestuur 
jullie bij deze van harte uit om naar de ALV van woensdag 7 maart te komen 



Sander,
 Voorzitter 22e Bestuur

om samen met ons te evalueren. Verder zouden wij ook graag jullie mening 
peilen over enkele discussiepunten. Kortom: jullie de leden zijn 7 maart 
onmisbaar!

Voordat jullie gaan genieten van alle verhalen in dit 2e Raketje nog één 
wijsheid om mee af te sluiten: 

Vijftien keer opdrukken is niet fijn, hoe moeilijk is het dan ook om op tijd 
te zijn?

Tot op de training en graag tot 7 maart!

Veel leesplezier!

aan het Woord



Bowlen

Woensdag 15 februari was het weer tijd voor een Ragnar activiteit 
en dit keer stond er op het programma: Blacklight Bowlen. Met een 
enthousiaste groep van circa 18 leden hebben we 1,5 uur lekker samen 
gebowld. We hebben kunnen lachen met sommige leden die blijkbaar 
een strijd hadden voor de laagste score (Alexander en Victor) en 
verbaasd gekeken naar de hoogste score van de avond, behaald door 
Dennis. De nodige grappen over ballen waren ook zeker gemaakt.

Na het bowlen is de groep door gegaan naar de Irish Pub, waar er 
lekker bingo is gespeeld en nog tot de late uurtjes door is geborreld. 
Echt een succesvolle Ragnar activiteit, dus.



Ragnar Kamp

WHAT:

A whole weekend away with Ragnar filled with activities, nice dinners 
and fun evenings

WHO: 

All Ragnar members, both water polo and swimming

WHEN:

May 18, 19 and 20

WHERE:

Still a secret…

COSTS: 

To be announced (last year’s cost were EUR 25)

MAKE SURE TO ALREADY BLOCK THIS DATE IN YOUR AGENDA!!!



NSK 

Op zaterdag 11 februari vond het Nederland Studenten Kampioensc-
hap wedstrijdzwemmen plaats in zwembad de Zijl, te Leiden. Vanwege 
alle sneeuw werd er besloten om op vrijdag lekker in Rotterdam te 
blijven en bij Pardoen te borrelen, op zaterdag moest er toch echt met 
de trein gereisd worden. Uiteraard was de NS ondanks alle beloften 
nog steeds niet sneeuwklaar waardoor er eventjes extra gestopt werd 
op Den Haag CS. Gelukkig waren we nog precies op tijd in Leiden 
aangekomen.
In het zwembad aangekomen zaten Else en Thommy al op ons te wa-
chten en kon er gelijk begonnen worden met het inzwemmen. Toen 
ook Alex er eindelijk was, kon er met het zwemmen begonnen worden. 
Er werd door de meeste aanwezigen erg goed gezwommen. Alhoewel 
bijna niemand zich echt heeft kunnen meten met de topzwemmers uit 
andere steden, zwommen velen boven verwachting goed. 
Hoogtepunt van de wedstrijd was toch wel de 4x 100 meter estafette 
vrije slag. Onze eigen zwemcommissaris wist weer alle aandacht op 
zich gevestigd te krijgen door met een prachtige jump in het water te 



Leiden

springen. Dat Bart nog aan zin 2e 50 meter moest beginnen was slechts 
bijzaak in Tonny zijn enthousiasme. 
Na de wedstrijd werd er door de meeste van de bij de wedstrijd aan-
wezigen genoten van het Chinese buffet welke in de kantine van het 
zwembad genuttigd kon worden. Hierna werd er nog enige tijd lekker 
geborreld in het zwembad. Helaas was de wachttijd tussen het eten en 
het feest wel erg groot waardoor sommigen de strijd tegen de slaap 
begonnen te verliezen. Zo haakte dan ook de ene na de andere Rag-
nariaan af totdat de die-hards overbleven. 

Zij kwamen uiterst enthousiast aan bij een nog lege feestlocatie maar 
dat mocht uiteraard de pret niet drukken. De mooiste outfits werden 
aangetrokken en er werd gedanst alsof iedereen zijn leven er vanaf 
hing. Zelfs de niet-functionerende tap en de daardoor ontstane file bij 
de bar konden de pret niet drukken. Nadat ook de no-pants dance ge-
danst was, werd het toch wel eens tijd om de trein terug naar Delft te 
pakken. Na de nodige ijspret in de trein ging iedereen zijn eigen weg 
om lekker te gaan genieten van een welverdiende nachtrust. 



NSK
•	 Het een klein wonder is dat Tonny zijn tanden nog heeft?
•	 Hij voor de verandering eens te vroeg was?
•	 Zijn vriendin dat probleem wel herkent?
•	 Alex Elmar en Oscar niet geregeld heeft?
•	 Zij dit erg jammer vonden?
•	 Elmar het beest wel zou doen?
•	 Maar 3 meisjes van SPONS niet?
•	 Elmar liever een hele dikke vrouw doet dan een 60 jarige?
•	 Sander voor de 60 jarige gaat?
•	 Hetzelfde geldt voor Victor?
•	 Alex het wel een mooi verhaal zou vinden als hij Casanova doet? 
•	 Oscar geen ondergoed droeg?
•	 Conny niet Sander zijn harde wilde likken?
•	 Sander zijn harde toen maar in Tonny z’n oor stopte
•	 Victor de liefde van z’n leven had gevonden? 
•	 Zij een dronken snol bleek te zijn?

Bowlen
•	 Dennis en Oscar op zoek gingen naar ballen?
•	 Oscar ze als eerste gespot had?
•	 Jemimah d’r nagel haar grootste verlies van de avond was
•	 Victor van de goot houdt?
•	 Oscar weer iedereen tegen zich had?
•	 De bowling machines vals speelden?
•	 Haico er weer eens gezellig bij was?
•	 Laura d’r duim in het gat bleef steken?
•	 Dat deze keer minder fijn was dan anders?
•	 Volgens Laura Jemimah haar benen de lucht in vlogen?
•	 Dennis niet meer over Victor heen gaat ?
•	 Je volgens Alexander Constanze echt had moeten zien in bed?
•	 Dennis stijf stond?
•	 Yannick natte vingers kreeg van al die gaten?
•	 Oscar weer tussen Remco z’n benen zat?
•	 Isabel altijd voor Sander openstaat?
•	 Sander altijd voor haar klaar staat?
•	 Tonny tegen Victor zei “do it to me do it to me” ?
•	 Victor en Isabel het doen? 
•	 Oscar niet was gaan slapen?
•	 Hij gewoon even bij de buurvrouw langs ging?
•	 Alexander het liever wat goedkoper wil?
•	 Jemimah alles liet hangen?
•	 Constanze haar vriendin had gevonden?

Algemeen
•	 Sander er meer in wil stoppen?
•	 Remco een sletje is?
•	 Anne is geslaagd voor haar blaastest? 
•	 Alex een paal tussen z’n benen niet aankan?

Wist ‘U ’ dat....?!?



•	 Laura 3 bier niet aan kan?
•	 Jemimah heeft gescoord?
•	 Dennis baalt dat er zo weinig heren waren?
•	 Laura nieuwe leden graag mee het bed inneemt?
•	 Door Kees haar zelfvertrouwen wel een boost kan gebruiken?
•	 Alex laatst in de Hollywood was?
•	 Hij daar uiteraard Victor tegen kwam zonder shirt?
•	 En Yfke die daar achteraan rende?
•	 Anne zich tijdens de bestuursvergaderingen graag vast zuigt?
•	 Zij nogal uitbundig Alex ten lijf ging?
•	 Sander bij Kim ubhskgfeybgf if you know what I mean?
•	 Anne het wel eens met vrouwen gedaan heeft?
•	 Jemimah voor Remco alvast in bed ging liggen?
•	 Jemimah iets gescheurd heeft?
•	 Remco wil dat Oscar zijn ballen kapot slaat?
•	 Yfke vindt dat Dennis op Shrek lijkt?
•	 Anne lijntjes doet in het weekend?
•	 Sander niet zo goed is met zijn mond?
•	 Sander volgens Remco een klein dingetje heeft?
•	 Jemimah goed kan naaien volgens Remco?
•	 Jemimah op de hoek van de straat te vinden is ?
•	 Je hem bij Oscar er lekker in mag steken?
•	 Als je dan toch bezig bent het vulgair mag worden?
•	 Anne grote borsten heeft volgens Oscar?
•	 Dennis in het mandje van Isabel mag?
•	 Sander het met Marlies en Tessa gedaan heeft?
•	 Remco adviseert om op Nick te gaan zitten?
•	 Remco natte balen van Nick krijgt?
•	 je volgens Dennis Tessa even moet strelen als je iets van haar wilt ?
•	 Victor graag danst met zijn shirt uit?
•	 Victor Laura heeft weten te scoren?
•	 Alex zijn Mastur kadootje al uitvoerig door Dennis was gebruikt?
•	 Tonny tegenwoordig de langste man uit het bestuur is?
•	 Dennis zijn jasje is gegroeid in de was?
•	 Dennis tegenwoordig de reserve keeper van de reserve keeper an 

Nederland is?
•	 Sander nog steeds niet tegen drank kan?
•	 Geertje laatst weer eens komen trainen?
•	 Hetzelfde geldt voor Tessa en Harald?
•	 En dat zelfs Laura het Schuttersveld weer heeft gevonden?
•	 Zij waarschijnlijk gewoon weer wilde scoren bij Victor?
•	 Laura op maandag eerst d’r huisgenote op verkenning had gestu-

urd?
•	 Conny een hele lelijke bidon heeft?
•	 Thommy steeds meer haar begint te verliezen?
•	 Hij gelukkig nog wel meer haar heeft dan Raymond?
•	 Raymond tips heeft om korting te krijgen op je shoarma?
•	 Jacqueline het erg naar haar zin heeft in Parijs?
•	 zij er waarschijnlijk wel gewoon bij is met het NSZK Delft? 
•	

Wist ‘U ’ dat....?!?



Constitutieborrel
•	 Geertje met haar zelfgemaakte stok terugkwam van de wc op de 

CoBo?
•	 Dennis harder genaaid wil worden?
•	 Sander wel heel sociaal was voor roodharige zwemcommissarissen 

tijdens de CoBo?
•	 Dennis en Remco hun homoseksuele gevoelens voor elkaar show-

den?
•	 Remco in het gezicht spuiten vrouwvriendelijk vindt?
•	 Dennis Remco’s hoorn veel te hard vindt?
•	 Remco desondanks wilde dat Dennis er op zou blazen?
•	

Nieuwjaarsborrel
•	 Constanze met Alexander naar huis ging na de Nieuwjaarsborrel?
•	 Alex stond te springen om Constanze?
•	 Isabel alleen naar de Nieuwjaarsborrel kwam om te zoenen?
•	 Oscar van zijn kruk afviel tijdens de Nieuwjaarsborrel?

WWT
•	 Iedereen met de hamster van Remco’s vriendin mag spelen?
•	 Isabel een facial van Sander kreeg?
•	 Alex weer vieze dingen in zijn mond stopte?
•	 Oscar in zijn eentje een tent opzette, omdat hij dat bij de buren 

had gezien? 
•	 Did you know that Remco is sleaping around?
•	 Oscar moeite heeft met wit schuim.
•	 Dennis als laatste naar bed ging met Sander op het bestuursweek-

end?
•	 Dennis de ochtend erna lekker aan het soppen was?

Wist ‘U ’ dat....?!?



Op woensdag 14 december vond de Ragnar “Maffia Night” plaats. Op het 
programma stond een heerlijke Italiaanse maaltijd gevolgd door een 
spannend poker toernooi. Om de avond nog specialer te maken werd de 
opdracht gegeven voor iedereen om in maffiakledij te komen. De gasten 
werden gelijk in het thema meegezogen toen ze begroet werden door de 
stoere bodyguard, Dennis. Na binnenkomst kon iedereen genieten van een 
drankje en de toepasselijke Godfather soundtrack in de achtergrond.

De activiteitencommissie zorgde voor een heerlijk driegangen menu: meloen 
met ham, lasagne, en tiramisu (met veel dank aan Jemimah). De gasten 
hebben allemaal genoten van het eten, de sfeer en de gezelligheid. En na de 
maaltijd brak de strijd los in een spannend pokertoernooi. We begonnen met 
drie tafels en langzaam vielen steeds meer leden af. Uiteindelijk kwamen 6 
finalisten naar de finale tafel: Jacqueline, Raymond, Sander, Debby, Alex en 
Laura. Uiteindelijk, of het nou eerlijk was of oneerlijk, heeft onze voorzitter 
toch weten te winnen. Voor de laatste finalisten werd dit nog gevierd/
getroost met nog een paar drankjes. Het was zeker een geslaagde avond.

Maffia-Night



AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING RSZ&WV RAGNAR

Het XXIIe bestuur heeft de eer en het genoegen u uit te nodigen voor 
de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering der RSZ&WV Ragnar. 
De ALV zal plaatsvinden op woensdag 7 maart 2012 bij Dennis 
Dieben thuis, te Hoflaan 105b. De ALV zal om 20:00 uur beginnen en 
afsluitend is er een borrel. KOMT ALLEN!

1.  Opening
2.  Agenda e.e.w. 
3.  Notulen vorige ALV
4.  Bestuursmededelingen
5.  V.t.e.i.v. enkele leden in de Kascommissie
6.  Financieel verslag
7.  Zwemverslag
8.  Waterpoloverslag
9.  Activiteitenverslag
10. Discussiepunt 1: Aantal bestuursleden
11. Discussiepunt 2: Trainingstijd op de maandag
12. Discussiepunt 3: Nieuwe ereleden
13. Discussiepunt 4: Eerstejaarskamp of Eindejaarskamp
14. Discussiepunt 5: Contributieverhoging
15. Discussiepunt 6: Deelname aan de KNZB waterpolo  

 competitie
16. V.t.e.i.v. een lid in de Activiteitencommissie
17. V.t.e.i.v. enkele leden in de NSZK commissie
18. V.t.e.i.v. enkele leden in de Onderzoekscommissie
19. V.t.e.d.v een lid uit de Raketjeredactiecommissie
20. W.v.t.t.k.
21. Rondvraag
22. Sluiting

Ad 5) Het bestuur stelt voor om Else Bijl en Alexander Elias als lid 
te installeren in de Kascommissie.

Ad 16) Het bestuur stelt voor om Jemimah Erasmus als lid te 
installeren in de Activiteitencommissie.

Ad 17) Het bestuur stelt voor om Harald Sniekers, Marlies Vreeswijk, 
Sofie Wouters, Else Bijl en Jeroen Trietsch als lid te 
installeren in de NSZK commissie.

Ad 18) Het bestuur stelt voor om Alex Kortekaas als lid te installeren 
in de Onderzoekscommissie.

Ad 19) Het bestuur stelt voor om Debby Kasbergen te dechargeren 
uit de RaketjeRedactiecommissie.



Nieuwjaars Borrel

Het nieuwe jaar is begonnen en dat moest gevierd wordt binnen 
onze vereniging. Op de nieuwjaars borrel van 5 januari hebben alle 
ragnarianen elkaar een gelukkig, gezond en bruistend nieuw jaar 
kunnen wensen. Dit alles vond plaatst is onze o zo mooie stamkroeg de 
Pardoen! Zonder zouden we het niet doen ;) met een gezellige groep 
hebben we lekker geborreld en geroddeld. Of er nog geregeld is alleen 
prive bekend. We zouden het graag openbaar maken maar dan hebben 
we anonieme tips nodig. Voel jij geroepen stuur dan een mailtje naar 
bestuur@ragnar-rotterdam.nl. Proost op een gelukkig nieuw jaar! Vol  
goede voornemens om meer te gaan zwemmen en waterpoloen. 

Eindejaars Borrel

Op 27 dec hebben we de Ragnar eindejaars borrel gehad. Na de 
laatste super zware  training van het jaar zijn we met de vereniging 
lekker naar Café pardoen gegaan om het jaar goed af te sluiten.wat 
was het een mooi zwemjaar! Uitdraad is er weer de nodige alcohol 
geconsummeerd door onze enthousiante leden. Er waren nieuwe leden 
en oude leden aanwezig. Na weer de nodige wist je datjes te hebben 
geproduceert en te hebben gewacht op de penning meester die van 
schiphol moest komen om te betalen, was het een zeer geslaagde 
avond.  Na iedereen : ‘’doe voorzichtig met vuurwerk’’ te hebben 
gewens, ging iedereen tevreden naar huis. 



NCS

Sinds dit jaar spelen de waterpoloërs een competitie op 6 zondagen. 
Op deze zondagen speelt men tegen teams uit andere steden. 
Ragnar doet mee onder de naam Aqualliance 2, via Aquamania. Onze 
toetreding heeft voor een hoop enthousiasme gezorgd, dit is ook 
mede terug te zien op de trainingen. De waterpolo tak van Ragnar zit 
behoorlijk in de lift, met zowel gevorderden als beginnende spelers. De 
groep heeft een dusdanige mix dat het voor iedereen leuk is.

Op een NCS dag speelt Ragnar meestal drie wedstrijden. Deze 
drie wedstrijden duren 2x8 minuten bruto. Door deze regeling zijn 
wedstrijden minder lang, en dus minder vermoeiend. De drempel om 
een keer mee te gaan is dan ook niet erg hoog, terwijl je er een dag 
vol gezelligheid en waterpolo voor terug krijgt!



Competitie
In het weekend van 7 en 8 januari heeft Ragnar met maar liefst 18 
speler en twee teams meegedaan aan het jaarlijkse WAVE Winter 
Toernooi. Ragnar 1 kwam uit in poule 2 en Ragnar 2 in poule 3. Het 
eerste team bestond uit ervaren waterpoloërs die over het algemeen 
al meerdere jaren lid zijn van Ragnar. Het tweede team bestond uit 
nieuwe leden met weinig tot geen waterpolo ervaring.

Op zaterdag werden er drie wedstrijd gespeeld door beide teams. 
Zoals de verwachting was, ging Ragnar 1 voorspoeding van start 
met twee overwinningen. Helaas ging de 3e wedstrijd verloren, wat 
resulteerde in de tweede plek aan het eind van dag 1. 

Ragnar 2 (licht aangevuld met Ragnar 1 spelers) wist sterk te verrassen 
op de eerste dag door 2x te winnen en 1x gelijk te spelen! Dat 
betekende een gedeelde eerste plaats aan het einde van dag 1.

Na de wedstrijden was iedereen behoorlijk hongerig dus werd er eerst 
heerlijk all you can eat gedineerd bij een Chinees in Delft. Hierna 
vertrokken de teams naar café de Engel om even de kelen te smeren. 
Nadat daar de nodige analyses van de wedstrijden volgden, werd het 
tijd om deze prestaties van beide teams te vieren.

Zodoende werd de tocht naar DSB ingezet, waar naar verluidt WAVE 
een spetterend feest georganiseerd zou hebben. Uiteraard was het bij 
binnenkomst van Ragnar nog een dode boel maar al snel wisten wij de 
gehele zaal in ons enthousiasme mee te krijgen. De Ragnar biermeter 
werd volgeladen en er werd genoten van de muziek van een goede 
coverband. Het feest ging vervolgens nog vele uren door, tot hilariteit 
van de Ragnar huisfotograaf die een paar mooie kiekjes heeft kunnen 
schieten.

Overigens liep het scoren op het feest dit jaar grotendeels via andere 
regels dan normaal. Door de intrede van Achievements werden zowel 
de wedstrijden als het feest interessanter. Door het uitvoeren van 
enkele briljante (faal) acties kon men punten verdienen. 

Op zondag was het (helaas voor sommigen) tijd om het kampioenschap 
van Ragnar 2 en hopelijk ook nog Ragnar 1 veilig te stellen en weer te 
gaan waterpoloën. Of het nou kwam door de moeilijkere tegenstanders 
of het feestje van de avond ervoor, maar het waterpolo verliep 
deze tweede dag een stuk stroever. Ragnar 1 wist uiteindelijk twee 
wedstrijden te winnen en zodoende de tweede plek vast te stellen in 
poule 2, een prima prestatie. De echte prestatie werd echter geleverd 
door Ragnar 2. Door een gelijkspel en klinkende overwinning op Zwave 
werd toernooiwinst veilig gesteld door Ragnar 2!!! En als echte hard-
core gamer wist Alex Kortekaas de meeste achievements te behalen, 
door de bejubelde Mastur award binnen te halen. 





English Section

We were even visited by a journalist from the Erasmus Magazine who 
came to document our social drink. The men of the Ragnar board were 
very excited to be able to grace the back cover of the EM for the next 
two weeks. Especially Tonny was excited with the way he was posed in 
the picture.

European Championship Waterpolo 
Last October, the board got a great idea: to visit the European 
Championship of water polo, as it would be held in Eindhoven this 
year. In the weekend chosen, the championship was still in the pool 
phase, and so the enthusiastic Ragnar members got to see all the 
teams. Who wouldn’t want to see Casanova? On Saturday we got to 
see a few exciting matches, including the win of the male Dutch team 

against Turkey. On Sunday it was time to cheer on the Dutch women. It 
was an exciting match with plenty of beautiful chances, and eventually 
the Dutch women won. Aside from the afternoon program of matches, 
the rest of the days were filled in with other special activities. In the 
evenings there was lots of swimming which led to certain personal 
records during wrestling in the water.

The night fell in its usual style for Ragnar, with lots and lots of beer, 
leading to interesting sleeping arrangements. Especially Oscar was 
very pleased with his sleeping partners. This of course led to great 
Ragnar gossip, involving all the present Ragnar members.

Wave Winter Tournament
In the weekend of January 7th-8th, Ragnar participated in the WAVE 
Winter Competition with an astounding 18 players spread out over two 
teams. On Saturday, both teams played three matches. As expected, 
the more experienced team “Ragnar 1” produced two wonderful wins. 
Sadly the third match was lost, which left Ragnar 1 in second place at 
the end of day 1. The less experienced team “Ragnar 2” surprised the 



English Section

Blacklight-Bowling 
On Wednesday, February 15th, it was time once again for a Ragnar 
activity. This time it was Blacklight Bowling. With a great group of 
around 18 excited Ragnarians we enjoyed 1.5 hours of bowling. We 
were able to laugh at some of the members that apparently decided 
to have a battle for the lowest score (Alexander and Victor) and were 
amazed by the highest score of the evening, made by Dennis.

After the bowling the group continued on to the Irish Pub, where they 
played some bingo and continued drinking until a reasonably late 
time. Overall it was a true, successful Ragnar activity.

NCS-competition 

This year, our water polo team is participating in a competition spread 
out over 6 Sundays, competing against teams from other Dutch cities. 
Ragnar is participating with Aquamania, under the name Aqualliance 2. 
On one NCS day, Ragnar usually has three matches, each a bit shorter 
than a regular match should be, to lighten the load.

We are in the same pool as Wave and thus had many exciting 
encounters with our friends from Delft. Up till now, with 12 of the 18 
matches complete, Ragnar has done quite well in the NCS competition: 
winning 10, drawing 1, and losing 1. These beautiful results provide 
our team with great enthusiasm and wonderful competition days.

Social Drink January 
On January 25th it was time once again to have a fun social drink with 
our fellow Ragnarians. Due to the inclement weather, there were sadly 
much fewer members than usual, but we still had a great time. 

This social drink produced many bad jokes and “wist je datjes”. 
Furthermore, Alex was crowned the winner of the Achievement Contest 
from the WAVE Winter Competition and received a beautiful prize. 



English Section

crowd on the first day by winning twice and drawing once! That meant 
a shared first place at the end of day 1.

After the matches, everyone was really hungry and enjoyed a 
wonderful all-you-can-eat buffet at a Chinese restaurant in Delft. 
Afterwards, the teams left to Café de Engel to celebrate their 
successes, and then to the party WAVE had organized at DSB. Ragnar 
livened up the party by filling up the beer meter and rocking out the 
music of a great cover band. The hilarity of the party can be seen in 
the pictures.

Sunday was a much tougher water polo day (whether it be due 
to tougher competition, or the party). Ragnar 1 won two matches 
and finished second place in pool 2. The real winner of the day 
was Ragnar 2, who managed (with a draw and a win) to win the 
competition. Another winner was Alex Kortekaas, who had won the 

most “Achievements” and received the “Mastur Award”. This was once 
again celebrated (on a smaller scale) with a cake and some drinks). The 
competition was definitely a success and the water polo team can’t 
wait for more!

Maffia Night 
On Wednesday, December 14th, Ragnar had its first Mafia Night. The 
agenda was simple: a beautiful Italian meal and a poker tournament, 
with as an added bonus: a mafia themed dress code. The guests 
were immediately drawn into the theme as they were greeted by 
the bodyguard, Dennis and the Godfather soundtrack playing in the 
background. 

The activities committee arranged for a wonderful 3-course meal: 
prosciutto e melone, lasagna, and tiramisu (with lots of credit going 
to Jemimah). After enjoying the meal and each other’s company, the 
competition began. The guests started spread out over three tables 
playing poker. Eventually six finalists remained: Jacqueline, Raymond, 
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Sander, Debby, Alex and Laura. Ultimately, whether fair or not, our 
chairman won the battle. The remaining finalists then either celebrated 
or consoled themselves with another few drinks.



Januari Borrel

Op 25 januari was het weer de laatste woensdag van de maand dus 
dat kon voor de doorgewinterde Ragnariaan maar één ding betekenen: 
BORRELTIJD! Door het slechte weer was de opkomst helaas minder dan 
op vorige borrels maar uiteraard was het nog steeds gezellig! 

Er werden weer een hoope foute grappen en wist je datjes 
geproduceerd. Bovendien werd Alex gekroond tot de winnaar van de 
“Achievement contest” tijdens het WAVE WinterToernooi en ontvang 
hij hier een mooie prijs voor. Vooral het literaire tijdschrift voor 
mannen dat er bij zat, werd zeer gewaardeerd.

Er was deze avond zelfs een journaliste van het Erasmus Magazine 
aanwezig om onze borrel  vast te leggen! En het is maar goed dat ze 
er was want anders hadden we nooit door gehad dat Victor stiekem 
Laura had gescoord! En stiekem vonden de mannen van het bestuur 
het best wel geil om twee weken lang de achterkant van het EM te 
sieren met hun mooie hoofden en gespierde lijven! Vooral de lange 
Tonny stond er goed op! 



Ragnar Activiteiten

Trainingstijden

Zorg dat je erbij bent!

M a a r t           

7 maart ALV

14 maart Grote Activiteit

28 maart Social Drink @ Pardoen

A p r i l

1 april  NCS Waterpolo

21 april NSZK III, Delft

25 april Social Drink @ Pardoen

J u n i

2 juni  NSZK IV, ROTTERDAM

Waterpolotraining Zwemtraining

Van Maanenbad,

Van Maanenstraat 8, Rotterdam

Dinsdag: 21:45 - 22:45

Zwembad Schuttersveld,

Crooswijksestraat 93, Rotterdam

Maandag: 20:30 - 22:30

Donderdag: 21:00 - 22:30

Wil jij als waterpoloër je conditie verbeteren? Kom dan naar de 
zwemtraining! Wil jij als zwemmer een bal leren gooien? 

Dan ben je natuurlijk van harte welkom bij de waterpoloërs!


