
    
 

 
 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

In december zon en weinig wind, past u op, de winter begint!
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Redactioneel   
 
Waarde Vikingen, 
 
Het is bijna winter. Brrrr….het is  koud. De warmte is 
nu echt weg. Tijd om aan de studie te gaan, onder de 
dekens te kruipen, te werken of ………..hard te 
trainen!!! Tijd voor een nieuw seizoen Ragnar! 
 
Hierbij het splinternieuwe raketje. Het heeft even geduurd, maar hier is het resultaat 
van hard werken. 
Zoals jullie zien is er nogal wat veranderd aan het Raketje. Het is dikker, A5 formaat 
en tegenwoordig in boekvorm gedrukt. Ook zal het raketje niet meer maandelijks maar 
per seizoen uitkomen. Zo komen er nog een lente en een zomer raketje uit.  
 
Naast al deze veranderingen heeft ons clubblad ook een nieuwe redactrice. Els heeft 
haar taak als redactrice aan mij overgedragen. Daarom zal ik mezelf even 
introduceren. 
Ik ben Sabrina Ende, inmiddels alweer een meer dan een jaar lid van Ragnar. 
Herkenning is blauw badpak, blauwe badmuts, blauw brilletje en de meeste 
trainingen te vinden in baan twee. Naast het harde trainen studeer ik ook nog aan de 
Erasmus. Ik heb netjes binnen drie jaar mijn Bachelor Kunst en 
Cultuurwetenschappen afgerond en ben net begonnen met de Master Media en 
Journalistiek. Vandaar dat ik me helemaal thuis voel in mijn nieuwe functie als 
redactrice. 
  
Komend jaar zal ik jullie voorzien van een Raketje. Jullie bijdrage kan ik daarbij goed 
gebruiken. Lever dus vooral zoveel mogelijk leuke stukjes bij mij in. Dan rest er mij 
verder niks meer dan te zeggen, 
 
Veel leesplezier gewenst! 
 
Sabrina Ende 
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Voorzitter aan het woord 
 
Eindelijk, eindelijk, eindelijk  is het zover, het nieuwe Raketje 
van ragnar is uit. 
Als voorzitter wil ik ook een kort woordje houden over de gang van zaken. 
Nu de koude, maar sfeervolle wintermaanden eraan komen, blijft ragnar actief in 
het organiseren van zwemcompetities en borrels en nog veel meer. Om zo met 
jullie een fijne winter te mogen beleven. 
 
De zwem trainingen worden goed bezocht, verder de activiteiten die plaats 
hebben gevonden zoals “het Kamp”  en “de Ragnar Borrel” die maandelijks 
gehouden wordt. Inmiddels is ook de eerste interne zwemcompetitie van gestart 
gegaan. Waar er meerdere van zullen volgen. 
Er is al een nsk wedstrijd (09 oktober) geweest te Groningen, er is later in dit 
blad vast nog een mooi ragnar verhaal van te lezen. Helaas kon ik hier als 
voorzitter en deelnemer niet bij zijn. 
 
Bij de Ragnar borrel (03 november) in de koophandel zijn de meeste commissies 
officieel bekend gemaakt. Ik wil de commissie leden en redactie van 
“Raketje”nogmaals bedanken en een fijn ragnar commissie jaar wensen. 
 
Ook wil ik iedereen die mee gaat zwemmen in Amsterdam de 11e december veel 
geluk wensen. 
 
15 december word er een kerstdiner georganiseerd door de Kokende Kapper en 
hoop dan vele Ragnarianen te kunnen zien en spreken. Verder wens ik ieder lid 
fijne feestdagen tegemoet en een gezond nieuwjaar. 8 januari is er een 
waterpolotoernooi en ik hoop dat we kunnen afvaardigen met een eigen Ragnar 
team 
 
Tot het volgende Raketje 
 
Sjoerd Jan van der Pluijm 
Voorzitter Ragnar 
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Kampweekend verslag 2004  
 
Hieronder volgt een bericht over het kampweekend 2004. Aangezien de vele 
berichtjes die ik hierover heb ontvangen heb ik een combinatie gemaakt van 
de stukjes van Linda, Sjoerd en Marco.  
 
Einde van een zware studie en werkweek voor de 17 bikkels die op weg gingen naar 
de kamplocatie Lisiduna (beheerd door echte paarden dieven)  kwamen we achter na 
de eerste avond….. de true ragnar story kunnen we niks over loslaten, je had er 
gewoon bij moeten zijn, dan had je het met eigen ogen mee kunnen maken, hoe 
meneer de voorzitter inbrak bij de paardenstallen….. 
Oja, er ging een alarm af… er werden 2 deuren ingeslagen…en de politie, de 
veiligheidsdienst werden ook uit hun zeeuwse bedje getrokken….. 
Een slapende peter had nergens last van, met iets meer spek…had peter stukken 
minder koud gehad. Wat een stoeipartij op het strand wel niet kan veroorzaken. 
meneer B. voortaan beter je rits dichter maken…… 
 
Het begon allemaal vrijdagavond. Om half zeven verzamelden we ons achter het 
station. We vonden het meteen al vreemd dat Peters auto ons wel volgde maar dat 
Wouter niet achter ons aankwam.  Eenmaal in Burgh-Haamstede aangekomen te zijn 
bleek de auto van Wouter niet opgewassen te zijn geweest tegen ragnarianen in zijn 
buik, halverwege waren ze gestrand.  
 
Op de locatie begonnen we met een barbeque. Toen we compleet en compleet 
gevuld met halfzwarte worstjes en kippetjes enzo waren, vertrokken we voor het 
eerst naar het strand voor een poging tot levend stratego. Bij het uitleggen hielp 
niet echt dat ondergetekende niet echt een strategokenner was en dat mijn 
enigszins benevelde medecommissieleden een grenzeloos vertrouwen hadden in de 
aanwezige kennis van stratego bij de ragnarianen. Maar uiteindelijk had iedereen 
het wel naar zijn zin. Harry zocht toenadering tot het prikkeldraad, en onze 
voorzitter stookte een vuurtje van de fakkels.  
Maar dat was ons natuurlijk niet uitdagend genoeg. Het teamgevoel moest 
aangewakkerd worden en hoe kan dat beter dan mensen voor een gezamenlijke 
uitdaging zetten. Het gezamenlijk zoeken naar de sleutels van onze slaaplocatie was 
zo’n uitdaging. Helaas niet met het gewenste resultaat. Zonder sleutels keerden we 
terug naar de manege Lisiduna waar we verbleven. Daar hebben we vervolgens dik 2 
uur in de kou doorgebracht. De Zeeuwse politie had namelijk niet zo’n haast om ons 
te komen helpen. Pas nadat Rick ze bleef bestoken met telefoontjes kwamen ze dan 
eindelijk. Inmiddels had Sander al eens even gekeken of hij niet liever bij een paard 
in de box wilde slapen en Sjoerd had het alarm laten afgaan. Niet dat dat hielp. Na 
anderhalf uur arriveerde beveiliging die ons nog niet aan een sleutel kon helpen. En 
brave burgers als wij zijn wilden we natuurlijk het liefst niets forceren. Onze 
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Zeeuwse dienders slaagden er uiteindelijk in om de eigenaar wakker te maken en 
hem te vragen naar de sleutels. Die gaf te kennen dat die er niet waren en dat we 
het maar uit moesten zoeken.  
 
En toen was ik (Linda) het zat. Ik heb de deur ingetrapt. Iedereen blij, konden we 
eindelijk naar binnen. Vervolgens heeft Sander de eigenaar weten te kalmeren. Die 
was inmiddels zijn bed uitgekomen en dreigde ons eruit te gooien. Na nog wat meer 
diplomatie van Sander en mij onder het genot van een drankje begreep de man het 
en begrepen zij hoe vervelend het is om wel vaker door de politie uit je bed gehaald 
te worden... Maar het was wel een hele goedkope locatie!  
 
Al met al iedereen eindelijk in hun bedje…na wat gedronken te hebben en nog een 
volle buik van de saté… kriegen sommige personen te maken met hun grootste 
nachtmerrie, snurkers die niet wakker worden als ze eerste een halve meter omhoog 
getrapt worden…. Vergeten oordoppen mee te nemen….auw…met een paar 
stokslagen van meneer Laat niks Los…nog steeds een snurkend probleem. Gelukkig 
was er een ervaren vrouw aanwezig die meneer zo ff op hield houden met snurken. 
 
Zaterdag hebben we eerst heerlijk uitgeslapen om vervolgens onze magen te vullen 
met een werkelijk voortreffelijk ontbijt. Ik zeg gebakken eitjes, croissantjes, jus en 
ga zo maar door. En ’s middags togen we weer richting het strand. Dit keer voor 
serieuzere zaken. Zandkastelen. Het is wel een apart gezicht om al die twintigers 
fanatiek aan drie enorme zandkastelen te zien bouwen, dat vonden de andere 
mensen op het strand ook. Maar wij ragnarianen trokken ons daar niks van aan en 
bouwden dapper verder. Na een half uur heb ik als onpartijdige jury een kasteel 
uitgekozen. De groep van Wouter had een creatie gemaakt van zand met twee 
toppen, de afwerking was met een stukje meer liefde gedaan dan de andere twee en 
er waren geen ongeldige attributen gebruikt (niet dat we spelregels hadden hoor). 
Vervolgens was het tijd voor spijker-hang-estafette-of-hoe-we-het-spel-
uiteindelijk-hadden-genoemd. De groep van Sander had hier het beste  gelopen of 
valsgespeeld, aan degenen die erbij waren om dit te beoordelen. Helaas begon het 
na de estafette te regenen en zijn we een beetje gaan schuilen onder het genot van 
een kopje choco of thee in de strandtent. Dat kon natuurlijk ook niet de hele 
middag duren dus na een tijdje besloten we terug te gaan wandelen.  
 
Een groep ging nog een goede wandeling maken, de andere…raakte de weg 
kwijt..dus hun 4 uur cup a soupie moesten ze maar ff uitstellen. De andere group 
kwamen onder weg nog een paar echte bosnegers tegen…. Omdat ze te luidruchtig 
hun ragnar lied aan het verzinnen waren….. 
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Zaterdagavond hebben we weer op de locatie gedineerd. Onze 
kampcommissieheren weten wel hoe ze ons moeten verwennen, hoor. We kregen 
een perzik/boursin/kip-creatie, verschillende groenten en gebakken aardappels. En 
als dessert turkse joghurt met slagroom. Vooral met dat laatste wisten sommigen 
toch wel hele spannende videobeelden te creëren. Wat een beetje wijn al niet kan 
doen. Na het eten heb ik het geloof ik klaargespeeld om als allerlaatste klaar te zijn 
voor het stappen in Renesse, maar we vertrokken uiteindelijk. Na zo’n 20 minuten in 
de auto (van Peter) achter Harry aangereden te zijn en meerdere keren bordjes met 
Renesse die totaal de andere kant op wezen te hebben genegeerd hebben we het 
vertrouwen in dat navigatiesysteem opgezegd. Dat in Peters auto bracht ons in elk 
geval naar Renesse, waar de mensen uit de andere twee wagens al lang en breed 
waren gearriveerd. Uiteraard bestormden we de dansvloer, maar pas in de tweede 
kroeg kwamen we echt een beetje tot ons recht. Daar had je tenminste een paal om 
omheen te dansen; en mooie Zeeuwse schonen en Enschedeze heren. We hebben 
ons nog best hebben gedragen. Zie de foto’s... 
 
Eamo heeft zich de typisch neerlandse uitdrukking “in elk stadje een schatje” direct 
eigen gemaakt. Nadat Harry Nak met de mooiste zangeres aller tijden op de foto 
ging was het laatste vliesje IJS helemaal gebroken. Vooral de mannen hadden veel 
Sjans van de locale schonen (soms wat minder schoon en al wat ouder, maar ja …) 
en dat zorgde zelfs voor heus haantjes gedrag (inclusief het rituele paaldansen). 
Gelukkig kon aan het einde de Duitse taal ook weer eens aangehaald worden en 
werd het dus nog een nuttige nacht. Thuis aangekomen gingen MC Beumer en 
Rapking Eamo (alias nephew of Vanilla Ice) de boel nog ff entertainen. Onze 
vleugellamme kampbeul (alias nummer 6) was daar helaas niet zo van gediend. Na 
wat kaarten tot de slaap erop volgt zijn we toen stilletjes en braaf gaan bomen 
zagen. 
De dag erna zouden we met zijn allen gaan zwemmen, maar helaas durfde niet 
iedereen de stoute zwemkleren aan te trekken en die gingen dan ook al moe en 
voldaan naar huus. De overgebleven mannetjes putters konden zich dan ook stoer 
uitleven. Tot in de sauna is alles openbaar te vertellen, maar wat vanaf dan 
gebeurde zullen we maar niet in ons beschaafde raketje plaatsen. 
 
Dit was dan weer ons weekendje weg en het was zeer geslaagd. Kamp regelaars 
bedankt voor alles (zonder die 3 gekken hadden we minder meegemaakt toch ….) 
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NSZK Groningen 
European Student Swimming Tournament 2004 
(door Hans) 
 
De kop is eraf, NSZK 1 is gezwommen en Ragnar is 
(enigszins gehavend) weer thuis van de barre tocht 
naar het hoge noorden. Hoe het is verlopen? Lees er 
alles over in het onderstaande… 
 

18.00 uur op vrijdagavond was er een bescheiden delegatie, bestaande uit 
Els, Harry, Eamon (en voor iedereen die het nog steeds verkeerd zegt: 
Eemon), Peter en Hans, aanwezig in Dyonisos op schouwburgplein om het 
weekend te beginnen met een lekker Grieks dineetje. Het was erg gezellig en 
na het hoofdgerecht was er dan ook geen tijd meer voor een toetje, want de 
trein naar Groningen vertrok bijna. We moesten rennen om vervolgens in de 
overvolle trein plaats te kunnen nemen op de klapbankjes in het 
tussencompartiment, de barre reis naar het noorden was begonnen.  
Na een lange trip kwamen we aan in Groningen waar we werden afgehaald 
door onze slaapmama Aranka de vriendin van Patrick. Nadat Ragnar zich de 
gehele woonkamer had toege-eigend hebben we televisie zitten kijken onder 
het genot van een biertje die Patrick al voor ons klaar had gezet. Na een half 
uurtje kwam Tiberon binnen die daar ook zou verblijven. Op een bepaald 
moment gingen er stemmen op om toch maar niet meer weg te gaan 
(afwijkend van het originele plan). Dit plan vond toch wel zo veel steun dat 
uiteindelijk maar 4 mensen, waaronder ik, Hans, als vertegenwoordiger van 
Ragnar, naar de ‘Kei’ zijn geweest. Het was in ieder geval nog erg gezellig 
daar, en we hebben het dan ook tot half 5 uitgehouden.  
De volgende ochtend was het alweer vroeg dag, omdat het inzwemmen om 
9.00uur begon. Het was op zich een mooi zwembad, maar er het feit dat je 5 
minuten onderweg was om van de tribune naar het zwembad te komen, en 
omgekeerd, was wat jammer. Vooral omdat er in het verre noorden 
natuurlijk extreme temperaturen heersen en de deur! openstond. 
Afijn, het was een mooie wedstrijd en er is goed gestreden door de 
Ragnarianen. We waren inmiddels versterkt met Dimitri en Anne (jaja het 
enige nieuwe lid dat mee was, klasse!). In de estafette zijn we geëindigd als 
16de in 2.11.79 wat een mooie tijd is. Vervolgens werd de 50 meter vrije slag 
voor de dames gezwommen, waar Anne met haar 13de plaats een reserve 
plaats veroverde voor Ragnar in de halve finale. En ook op de 50 meter vrije 
slag voor de heren stond Ragnar reserve, dit dankzij een 14de plaats van 
Dimitri die met zijn 9de plaats ook in de halve finale van de 50 vrij stond. Ook 
Eamon heeft laten wat hij kan en zwom prachtige tijden die hem onder 
andere een 6de en een 9de plaatst opleverden op de 100 meter schoolslag en 
de 100 meter vrije slag. Ook de rest heeft goede prestaties neergezet op 
zijn/haar eigen niveau. En dan is het nog maar de eerste wedstrijd van het 
seizoen, dat wil dus zeggen dat het alleen maar beter kan gaan. Ook waren 
we dit keer maar vertegenwoordigd met 7 zwemmers. Ik verwacht wel dat er 
drie keer zoveel mensen meegaan naar de volgende wedstrijd in Amsterdam.  
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Na de wedstrijd is iedereen nog even naar Patrick gegaan om zich om te 
kleden en op te frissen om vervolgens richting de eetlocatie te gaan. De 
eetslocatie was op de grote markt ‘onder de martinitoren’ zoals ze dat daar 
zeggen. Tijdens het eten werden we als Ragnar zijnde gecomplementeerd met 
Sander en Marco. Tussen het feest en het eten zat nog wat tijd en daar 
hebben we gebruik van gemaakt door nog een tweetal kroegjes te bezoeken. 
De tweede was  een toevalstreffer, want het was de bedoeling dat we naar het 
feest in de Irish pub zouden gaan. Het was echter de verkeerde, maar goed 
we waren er nou toch. Daar hebben we Eva, die jarig was, nog gebeld en met 
z’n allen voor haar gezongen. Daarna was het tijd voor het echte feest en zijn 
we naar de Sally O’Briens gegaan. Daar was het feest al aan de gang. Eamon 
wilde graag nog even kijken naar het voetbal, Ierland – Frankrijk (0-0), en 
zijn Marco, Eamon, Dimitri en ik naar beneden gegaan om te kijken …!!!… 
Dit was het punt waar de ergste criminele daad uit de geschiedenis van het 
NSZK heeft en het studentenzwemmen heeft plaats gevonden! Bij terugkomst 
boven, waar het feest in volle gang was, bleek het gloednieuwe Ragnar 
bierblad gestolen te zijn! Na een klopjacht door de hele zaal, geen hoekje, 
geen gaatje ongemoeid gelaten, zelfs nadat Sander en ik achter de bar een 
deur waren doorgegaan en in woongedeeltes, keukens en berghokken 
hadden gezocht, was er nog steeds geen spoor van het bierblad te bekennen. 
Het was sneu, maar een absoluut maximaal feest maakte het weer een beetje 
goed, al hadden we wel graag wat geshowd met het blad. Volgende keer zit ie 
toch echt aan mij arm gebonden, dat blad gaan nergens meer heen. 
Om ongeveer half 5 was het tijd om te gaan, Sander en Marco bleven nog 
doorfeesten tot de eerste trein, maar de rest heeft de taxi genomen naar de 
slaaplocatie en is lekker in zijn bed gekropen. En hier is iedereen van Ragnar 
dan ook gebleven tot ongeveer 13.00 uur. We vertrokken om 15.00 uur weer 
naar Rotterdam en onder het genot van een potje toepen (met uitzondering 
van Peter want die lag uiteraard alweer te pitten) was de reis zo voorbij.  
Het volgende stukje heb ik uit secundaire bron, onze trots van het weekend, 
onze sterzwemster, jawel… Anne. Zij heeft als enige van Ragnar beide dagen 
van het toernooi gezwommen. Na een zwaar feest, waar ze langer bleef dan 
gepland omdat het zo gezellig was, moest ze de volgende morgen om 8.45 
uur weer op om zich voor te bereiden op een 100rug, 100wissel én een halve 
finale 50 meter vrije slag. Hier zette ze, in 0:31:37, een 9de plaats neer in een 
tijd die zelfs nog beter was dan haar tijd van de vorige dag! De wedstrijd 
duurde zondag niet zo lang meer omdat het vrij rustig was, uiteindelijk is ze 
niet meer dan een half uur later thuisgekomen dan de rest van Ragnar.  
Maandag: De day after, kreeg ik terwijl ik in college zat een verhelderend 
doch pijnlijk bericht van Els. Men had de dader weten te traceren van het 
bierblad incident. De golfbreker had een ‘anonieme’ post gedaan op ons 
gastenboek, maar omdat er RUG (Rijksuniversiteit Groningen) in het Ip-
adres stond was de dader snel bekend. Een vervolg van het Bierblad incident 
en de gevolgen hiervan kan je lezen in een ander artikel. 
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NZSK Grun, door Peter Kleijnenburg 
 
Het weekend van … en .. oktober was het dan weer zover: het eerste NSZK 
toernooi van dit seizoen. Er waren dit keer maar 7 afgevaardigden van Ragnar 
(dat kan beter jongens!!), maar het was er zeker niet minder leuk om. Ook 2 
van onze net nieuwe leden hadden zich opgegeven; Anne en Eamon. Omdat 
de locatie deze keer Groningen was waren we maar vast op vrijdagavond 
vertrokken na een gezellig etentje bij de Griek in Rotterdam.  
Eenmaal aangekomen op het station van Groningen werden we afgehaald 
door onze “slaapmamma” voor dat weekend Aranka. Bij haar thuis sliepen 
niet alleen de Ragnarianen, maar ook de zwemmers van Tiburon uit 
Maastricht.  
Geheel tegen onze Ragnariaanse natuur in waren we al te brak om nog te gaan 
stappen en hebben we het bij een TV-avondje gehouden. Alleen Hans hield 
onze naam hoog en ging met de Maastrichtenaren wel het nachtleven in. 
Zaterdag vroeg eruit om naar het zwembad te gaan. We hebben mooie tijden 
neergezet. Zeker onze Ierse vriend is een goede aanwinst voor Ragnar. En 
natuurlijk is iedereen weer door Harry gekiekt en heb ik iedereen lopen 
stalken met de videocamera. Gelukkig kon ik het camerawerk ook af en toe 
aan anderen toelaten, zoals bijvoorbeeld onze vliegende reporter Els.  
Na het sporten hebben we lekker gegeten en was het vervolgens tijd om eens 
wat leuke kroegjes op te zoeken. Dat lukte snel, Groningen is echt een 
gezellige stad. Vanuit de Ierse pub nog even naar Eva getelefoneerd en een 
verjaardagsliedje voor haar gezongen. 
Na het indrinken was er weer een spetterend zwemfeest, waar Ragnar zich 
wederom goed op de kaart gezet heeft. Els als DJ, (jaja check de foto’s op de 
site). Alleen jammer dat het net in gebruik genomen bierblad werd gestolen. 
De daders zijn inmiddels bekend en er wordt nog gebrainstormd over een 
passende straf. Verder was het een superavond. Gelukkig konden we zolang 
uitslapen als we wilden en weer heel relaxed met de trein naar huis. Tot slot 
raad ik iedereen aan om in het vervolg ook mee te gaan. Komende keer is 
Amsterdam aan de beurt, wees erbij!!! 
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Het vervolg op het bier-tree incident….. 
Iedereen weet nu natuurlijk dat ons bij de laatste wedstrijd in Grun een 
verschrikkelijke hak is gezet met het gijzelen van onze VikingsBierTray. 
De Tray waar Hans zijn hele leven al aan heeft gewerkt werd daar op 
brute wijze ontvreemd. Na een paniekerige zoektocht van onze kant 
hebben we de avond in zeer sombere stemming afgefeest (2 vikingen 
waren zo somber dat ze direct de trein van 7:00 terug naar Rdam 
namen). Bij thuiskomst bleek het een actie te zijn geweest van de 
groningse golfbrekers in combinatie met delftenaren. Onze internet 
aanvallen ten spijt zag het er niet naar uit dat we onze super Tray snel 
terug zouden zien. Toen toog onze dapperste Viking (you know who) in 
zijn 1tje naar Grun om persoonlijk ons symbool van vreugde en genot te 
gaan claimen. Het koste hem een lang weekend zwaar onderhandelen 
met de gijzelaars, maar dan heb je ook wat. 
 
Lang leven de 23 gaten in onze VikingsBierTray 
 
 

 

Jaargang 15, nummer 1 9



Vikingen aan het woord 
 
In elk raketje wordt een Viking, of meerder Vikingen geïnterviewd. Dit 
seizoen is het woord aan ons oudste Ragnar lid, Marco Liedekerken. 
 
Stel jezelf eens even voor aan de nieuwe ViIkingen 
Ik ben Marco Liedekerken. Ben een echte levensgenieter uit Zuid-Limburger. Nadat 
ik afstudeerde als econometrist heb ik bij verschillende bedrijven in de Randstad 
gewerkt. Sinds 1 oktober ben ik trotse eigenaar van het IT bedrijf “Liedekerken” 
waarmee ik verschillende soorten (optimalisatie) software op de markt wil gaan 
zetten (zoals bijvoorbeeld een werkroosterpakket). Mijn hobby’s zijn allerhande 
soorten sporten (kleine selectie: zaalvoetbal, fitness, beachvolleybal, zwemmen, 
fietsen, hardlopen, squash), masseren en disco-dansen. 
 
Waarom ben je eigenlijk bij Ragnar gegaan en ben je van plan nog lang te 
blijven? 
 Ik ben bij Ragnar gegaan omdat ik graag wilde zwemmen en ik het wel gezellig 
vond (en nog steeds vind) om met mensen om te gaan die lekker levendig zijn. 
Ik heb voor mezelf besloten om na dit jaar bij Ragnar te stoppen. Waarom: er zijn 
meer dingen in ut leven (Salsa dansen, samen met vrienden trainen van kleine 
voetballertjes) waar ik tijd in wil gaan steken. Ik weet wel zeker dat ik Ragnar ga 
missen. 
 
Waarom zouden nieuwe leden jou aardig moeten vinden? 
Altijd wat gezelligs (lees spannends ;-) mee te beleven, 100 % te vertrouwen, 
allemansvriend. Start maar een gesprek met me (als ik dat nog niet met jou heb 
gedaan). 
 
Wat is je grootste blunder die je tot nu toe begaan hebt, of bij Ragnar of ergens 
anders?  
Over sommige blunders kun je beter niet praten ….. 
 
Met wie van Ragnar zou jij wel eens een biertje willen drinken? 
Ik drink graag een biertje met de harde kern van Ragnar (Sjoerd en aanhang dus) en 
zou graag een chocomel drinken met de Ska fan, de Tennisster en met onze 
Carnavalsgek (wie dit zijn weten de personen zelf wel) 
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 Op je verjaardag is er een mysterieuze roze pet aangetroffen in jouw woning, 
hoe kom je aan deze pet, en wanneer draag je deze? 
Deze pet heb ik gekregen van (haha ex-) vrienden die op de verjaardag ook aanwezig 
waren, maar toen alles ontkenden. Ze weten dat ik een Party Animal ben en dus was 
ut eigenlijk een Carnavalsgeschenk. Je kunt beter vragen wanneer ik hem niet draag(-
; 
 
Wie zou jij de volgende keer in het Raketje willen zien staan, en wat zou jij 
van diegene willen weten? 
Ik zou graag een interview met Eamon willen zien. Wat ik van hem zou willen weten 
is waarom hij die laatste halve kilo kaas niet ook opgegeten heeft toen hij de 
marathon van Amsterdam liep. 
 
Heb je een leuke, gekke of rare foto van jezelf, waar je misschien iets bij wilt 
vertellen? 
Gekke fotoos van mezelf heb ik niet. Ik heb wel deze….. 
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Even voorstellen…… 
 
Er zijn dit jaar heel wat nieuwe leden bijgekomen. Eén van onze nieuwe leden, Wing 
Mee stelt zich voor. 

Wing-Mee is een chinese naam, mijn moeder heeft deze bedacht en mijn vader heeft 
het goedgekeurd. Eens wat anders dan Mae Ling of zo.. Mijn ouders komen 
oorspronkelijk uit Hong Kong (vanaf 1997 China dus), maar ik ben geboren in Tilburg 
en daarna opgegroeid in Zuid-Limburg=> Landgraaf (Pinkpop!).Toen ik geslaagd was 
voor mijn VWO-eindexamen, vond ik het ook meteen tijd om weg te gaan uit 
Limburg. In 1998 besloot ik dus om de studie Biologie te volgen aan de universiteit 
van Wageningen en op kamers te gaan. Zeven jaar later, ben ik nog steeds hetzelfde 
aan het doen als in 1998, maar ondertussen ben ik al vijf of zes keer verhuisd, ben 
ik bijna een jaar weggeweest uit Nederland en nu ben ik bezig met m'n 
laatste afstudeervak/stage aan het ErasmusMC. Vanaf begin augustus 2004 ben ik 
begonnen als stagiaire bij afdeling Virologie (Ab Osterhaus!) en ik werk op dit 
moment mee aan het SARS-project. Het doel van dit project is het ontwikkelen van 
een goed apenmodel voor het bestuderen van SARS en de ontwikkeling van een 
effectieve vaccin tegen het SARS virus. Voor mijn afstudeervak houd ik mij 
vooral bezig met het karakteriseren van bepaalde celtypes van de makaak(aap) en van 
de mens, vervolgens kijk ik naar de interactie tussen deze celtypes en het SARS-virus. 
Ik hoop dat ik tegen half/eind februari dit afstudeervak kan afronden, want ik wil nl 
toch wel in maart afstuderen. 

Ergens begin september, kwam ik Eva tegen in de kantine van ErasmusMC. Eva is nl 
een studiegenote van mij geweest (Biologie, Wageningen) en tijdens ons 
gesprek, vroeg ze mij of ik zin had om een keer te gaan zwemmen bij RAGNAR. Zo 
gezegd, zo gedaan. Sindsdien ben ik ook lid geworden van RAGNAR en zit ik (zonder 
dat ik het eerst wist!) bij de activiteitencommissie van RAGNAR. Hoe dan ook, ik 
vermaak me wel en ik vind het zwemmen ook steeds leuker worden. In het begin en 
vooral de eerste keer, vond ik de zwemtraining echt zwaar en twijfelde of ik het wel 
zou volhouden, maar voor mijn gevoel boek ik steeds meer vooruitgang met het 
zwemmen... (ok, laten we met z'n allen mijn gekke "acties" tijdens de 
afgelopen zwemtrainingen voorgoed uit onze geheugen wissen!). Vorige week 
hebben we onze eerste RAGNAR activiteiten commissie bijeenkomst gehad, iedereen 
was enthousiast en er wordt zeker nog een hoop georganiseerd voor de komende tijd! 
Beginnende met de Vikingen competitie.. 

Hmmm...naast zwemmen, vind ik nog andere sporten leuk, zoals squashen, 
teamsport(softbal, voetbal etc) en dansen (als je dansen ook een sport mag noemen?). 
Ik zou graag een keer de Nijmeegse vierdaagse willen lopen, wellicht die van volgend 
jaar! Zijn er misschien nog meer gekke mensen met dit idee? Nou, ik heb op dit 
moment geen flauw idee wat ik nog meer over mezelf zou kunnen schrijven (ja, 
genoeg, maar een keuze maken om ergens over te schrijven uit 25 jaar leven valt niet 
mee..).In ieder geval, voor nadere informatie over Wing-Mee Mok, zie ledenlijst 
RAGNAR en knoop gewoon een gesprek aan tijdens borrels, bijeenkomsten, na de 
zwemtraining (donderdag) etc, etc. Ik zal niet bijten! 

Wing-Mee  ;-) 

Jaargang 15, nummer 1 12



Het eerste Ragnar zwemtoernooi! 
 
Maandagavond 29 november werd het eerste Ragnar zwemtoernooi 
georganiseerd. Bij binnenkomst was het mooi om direct te zien dat er hard aan 
gewerkt was. Het zwembad was netjes ingericht voor het toernooi, de vlaggetjes 
hingen boven de banen en het programma lag al netjes voor ons klaar. 
 
Het zwemmen ging sneller dan 
gedaan en de mensen waren 
goed bij elkaar ingedeeld. De 
interne competitie was duidelijk 
te merken en de meesten 
gingen daarom maximaal! 
Natuurlijk brengt dit soort 
competitie het beste in je 
boven en de nodige PR’s zijn 
verbroken. Ook 
ondergetekende kon een PR 
zwemmen op de 50 meter 
vlinder, 31.16!  
 
Ook de afterparty met een groepje afgevaardigden in de Locus Publicus was erg 
gezellig. Er werd uiteraard even nagebabbeld waar het goed ging en waar het ook 
fout ging. Dit ging gepaard met de nodige speciaal biertjes, waar de voorzitter 
een record van zwaarste bier mocht neerzetten, 10%! 
 
Al met al was dit een supermooi evenement en ik hoop dat er nog vele van dit 
soort interne toernooien worden georganiseerd. Een pluim voor de 
activiteitencommissie die toch op redelijke korte termijn zoiets op poten hebben 
gezet. 
 
Harry de Bruijn 
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Bestuur aan het woord 
 
Beste Ragnarianen, 
 
Een stukje van iemand uit het bestuur, 
ik mag de spits afbijten in dit 
gloednieuwe Raketje. Het bestuur kwam 
als een verrassing voor mij, na een 
training kwam opeens de vraag of ik 
geen deel uit wilde maken van het 
Ragnar bestuur 2004-2005. Verrast door 
de vraag, vroeg ik om enige bedenktijd. Het voelde goed en het leek me 
eigenlijk wel heel leuk om me meer voor Ragnar in te zetten. Na er een paar 
dagen over nagedacht te hebben, heb ik JA gezegd.  
 
Ik zal me even persoonlijk voorstellen, ik ben Els de Winter, ik zwem voor het 
derde jaar bij Ragnar. Ik ben geboren en getogen in Lewedorp, een dorp in 
Zeeland tussen Middelburg en Goes, daar ben ik begonnen met waterpolo. Ik 
ben in Rotterdam komen wonen vanwege mijn studie Verpleegkunde aan de 
Hogeschool Rotterdam, deze hoop ik in mei 2005 af te ronden. Mijn eerste 
week in Rotterdam was al meteen een feest, namelijk de Eurekaweek, hierin 
heb ik besloten om lid te worden van de studentenvereniging SSR, hier heb 
ik het nog steeds erg naar mijn zin. Tevens is er in de Eurekaweek een flyer 
van Ragnar in mijn hand gedrukt. Hierdoor besloot ik om eens contact op te 
nemen met een bestuurslid van destijds en deze drukte mij op het hart eens 
een keer mee te komen zwemmen. Dit heb ik toen uiteraard gedaan en 
sindsdien heb ik het erg naar mijn zin bij Ragnar, in de combinatie van sport 
en gezelligheid kan ik me erg vinden.  
 
Mijn taak binnen het bestuur is secretaris, hierbij draag ik zorg voor de 
interne en externe communicatie. Dit betekent onder andere dat alle mailtjes 
die jullie ontvangen van mij komen. Verder zal het Lustrum een belangrijke 
rol gaan spelen, ik hoop dat we een hele mooie week gaan neer zetten.  
 
Er heeft een mooie groei van de leden plaats gevonden, hier ben ik 
persoonlijk wel een beetje trots op. Ook verwijzend naar de druk bezette 
borrels op woensdag in de Koophandel en de gezelligheid na de trainingen. Ik 
hoop dat deze stijgende lijn zich doorzet binnen Ragnar en dat volgend jaar 
er een gemotiveerd bestuur klaar staat om Ragnar een mooi jaar door te 
loodsen.    
 
Tot ziens, tot op de trainingen en borrels en tevens op de wedstrijd van 11 
december in Amsterdam, natuurlijk. 
 
Els 
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Column “Luctor et emergo” 
 
Het waren turbulente tijden in het Duitsland van de jaren ’60. De oorlog lag nog vers in het 
geheugen en het land was in tweeën gesplitst. Berlijn werd opgedeeld door de Russen en een 
volgende wig werd gedreven tussen het worstelende en overlevende Duitse volk. De beroemde 
woorden, “Ich bin ein Berliner” van J.F. Kennedy brachten daarop de wereld en de Duitsers in 
vervoering en gaf iedereen weer hoop.  
 
Nu zijn het niet de woorden die Ragnar hoop moeten geven, maar daden. Tenslotte gaat het 
hier niet om politiek, maar om het overleven van een mooie vereniging. En daarin herken ik juist 
de gelijkenis met het verhaal en de toestanden die de Duitsers zinloos en machtswellustig 
werden opgedreven. Tweespalt drijven tussen mensen die weer iets op willen bouwen. Of 
eerder gezegd, tweespalt drijven binnen een vereniging en vrijwillige mensen die iets weer op 
willen bouwen. Natuurlijk is hier niet makkelijk met de beschuldigende vinger te wijzen. Dat zou 
ook laf zijn. Beter is het mensen zichzelf in hun tekortkomingen te laten herkennen. Dat laatste 
geld overigens niet voor mensen die met tijdelijk aanpassingen aan hun uiterlijk te maken 
hebben en zich wel hard voor deze vereniging inzetten. Dat is niet, mensen zich in hun 
tekortkomingen laten herkennen, maar mensen gewoon ronduit belachelijk maken. Zeer triest!! 
 
Verhalen en intriges komen van alle kanten. Het rommelt binnen het spel met de bal en met 
spreekwoordelijk visserslatijn wordt vanuit de beste stuurlui die letterlijk aan wal staan ook het 
een en ander publiekelijk gemaakt. Positief en negatief overigens. Toch wordt weer bewezen 
dat de geschiedenis zich herhaalt. Laaghartig politiek spel en oude machtsblokken die zich 
krampachtig tegen modernisering en verbetering verzetten. Net als het toen al vastgeroeste en 
inflexibele Russische communisme dat met Stalin zo’n 40 miljoen lui uit het eigen nest over de 
kling had gejaagd. Zulks doen wij niet binnen Ragnar, maar de leegloop was de laatste jaren 
wel duidelijk te zien.  
 
Nieuwe ideeën van een democratisch gekozen bestuur, iets waar de Russen zich niet op 
konden beroemen, worden gelukkig enthousiast ontvangen door het merendeel van ons 
gezellige zwemnest. Een bezielende voorzitter, met het enthousiasme van de woeste Noordzee 
en de lijfspreuk van zijn provincie gekliefd in zijn strategie om Ragnar te laten bloeien wordt 
echter gedwongen te kiezen tussen vriend en vijand. Worstelen en bovenkomen, dat is wat we 
willen. Luctor et Emergo, ik worstel en kom boven, dat is wat Ragnar op dit moment doet en bij 
de heilige zwemhemel om de donder niet alleen kan. Vandaar dat tweespalt en intriges zo 
vernietigend kunnen werken in plaats van constructief kunnen zijn. Ondanks dat volgens 
sommige mensen ze alleen maar goed bedoeld zijn. 
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Laten we dan toch nog maar even teruggrijpen op diegenen die zich in de geschiedenis al 
hebben bewezen. Toch weer J.F. Kennedy die tegen het Amerikaanse volk zijn woorden tot de 
verbeelding liet spreken. “Do not ask what your country can do for you, but what you can do for 
your country.” Iets dat ook voor Ragnar op zou kunnen gaan, alleen in een meer toegespitste en 
genuanceerdere versie. Bijna heel de club is namelijk al enthousiast en zes commissies zijn 
gevuld. Dat is in ieder geval al bewezen en geeft de burger en het huidige bestuur veel moed. 
Het zijn echter diegenen die zich in bovenstaande zin wellicht aangesproken zouden kunnen 
voelen en ondanks dat alles pays en vree lijkt werkelijk tot een bekering zouden kunnen komen. 
Wellicht dat Ragnar dan niet meer aan het worstelen is, maar constructief de schouders eronder 
zet en op een fantastische manier herrijst.  
 
Mijn waarde leden. Do not ask what Ragnar can do for you, but what you can do for Ragnar. 
Laten we dit niet met bijna alle leden, maar met zijn allen omhelzen en er een fantastisch jaar 
van maken!!! 
 
Met de beste bedoelingen,  
 
VVenWPC (Rara wie zou dat zijn?) 
 
PS. Ik hoop, dat op het moment dat u deze brief ontvangt, deze door tegemoetkoming aan 
bovenstaande als niet verzonden kan worden beschouwd 
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WATERTANDEN  met Eva Teuling 
 
Met iedere keer een nieuw, simpel en vooral zwemtraining-resistent recept.  
Zelfs JIJ kunt het maken! 
 
Het is weer winter- je kunt het aan alles merken; het is echt nog donker ’s 
ochtends op de fiets (dat ligt niet aan je lenzen/bril), de handschoenen, 
sjaals en mutsen zijn weer onder je bed vandaan gehaald en je hebt die 
onverklaarbare behoefte aan stamppot met veel kaas en rookworst...  Maar 
dan ontwaak je uit de dagdroom en realiseer je je dat het maandagavond 6 
uur is en dat je over 3 uur moet zwemmen. Een snelle rekensom leert dat die 
stamppot die je in gedachten hebt nooit eerder dan half 8 geserveerd kan 
worden. Je ziet jezelf al als een baksteen naar de bodem van het zwembad 
zakken na al die stamppot en legt die rookworst toch maar terug in het 
schap van de supermarkt. Je wilt het toch ook niet op je geweten hebben dat 
die mede-ragnariaan die je te eten hebt uitgenodigd straks uit het water 
moet worden gevist en moet worden gereanimeerd. Maar wat moet je dan 
WEL koken? Het volgende recept is snel te maken, lekker en (redelijk) licht 
verteerbaar, maar je krijgt toch een beetje een winteridee. 
 
Voor 2 personen:  
1 ui, gesnipperd 
1 teen knoflook 
½ bakje champignons in plakjes 
1 prei in ringetjes 
1 (klein) pakje boursin 
ongeveer 1 beker melk 
pasta (spaghetti, tagliatelle of macaroni) 
eventueel ontbijtspek in reepjes of blokjes voor de echte carnivoren 
zout, zwarte peper  
allerlei Italiaanse kruiden (basilicum, tijm, rozemarijn) 
 
1) Kook de pasta (dit hoef ik toch niet verder uit te leggen) 
2) Verwarm in een steelpannetje een scheutje olijfolie en laat op laag 
vuur de boursin smelten met een scheut melk. Roer af en toe tijdens het 
verwarmen zodat het een saus wordt. 
3) Bak in olijfolie eerst de ui en knoflook en daarna de champignons. 
Voeg de prei naar een paar minuten toe en bak door totdat de prei gaar is. 
Roer de kruiden naar smaak toe (veel zwarte peper...!). Eventueel nu ook de 
ontbijtspek toevoegen. 
Eet) Schep op een bord eerst pasta, dan het groentemengsel en giet er 
vervolgens de boursinsaus over. 
 
Nadeel: misschien vind niet iedereen bij jou in de baan het leuk als je naar 
boursin ruikt... maar dan hadden ze dit recept ook maar moeten 
klaarmaken.  
NB: dit recept is getest en goedgekeurd door de hoofdredacteur van dit 
tijdschrift.  
 

Jaargang 15, nummer 1 17



Wisten jullie dat:     
   
 

 Sander al aan zijn zevende Ragnar dame is begonnen, wat zien die 
vrouwen toch in deze Viking? 
 Birthe de laatste vrouw is op zijn lijstje Ragnardames. 
 Sander tegenwoordig een nieuwe hobby heeft, Oost-Eurpees sumo-
worstelen 
 Hij het niet eens is met dit nieuwe en verbeterde raketje 
 Linda ook met jongere mannen date 
 Peter en de Mariska elkaar ook buiten het zwembad ontdekken en 
hiermee de integratie tussen verenigingen bevorderen 
 Ook Sjoerd dames uit het zwembad oppikt 
 En Marco  zich ook mengt tussen de dames van andere 
zwemverenigingen (wedstrijd groningen), het vervolg lezen we hopelijk 
in het volgende raketje……...  
 Hij zijn eigen bedrijf is begonnen… (reclame) 
 Eva het stiekem heel leuk vond wat er tussen haar en de camera van 
Peter is gebeurd  
 Peter maar wat graag wil strippen voor dames van andere 
zwemverenigingen 
 Sjoerd foto’s nabesteld waarop hij zelf wel heel dubieus staat 
afgebeeld. Wat is hij hiermee van plan? 
 Eamon teleurgesteld is dat niet alle vrouwen in bikini zwemmen bij 
Ragnar 
 Linda vindt dat Rick er goed uit ziet als hij heeft geslapen…..doet hij 
dit dan bijna nooit……. waarom dan niet?!    
 Els uit gebrek aan Ragnar mannen nu maar met Hockey kerels op ski-
vakantie gaat 

 
 
 Vraag van december: 
 
Wie zijn de zeven vrouwen van Sander? 
 
Wie kan hierover opheldering geven?   
 
Wie ze alle zeven kan noemen is een echte Ragnar-kenner (Sander 
uitgesloten natuurlijk)  
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Belangrijke Mededelingen! 
 
Beste leden 
 
Hierbij ontvangen jullie een uitnodiging voor het WAVE Winter Toernooi: 
Dit seizoen zal het jaarlijks terugkerend toernooi plaatsvinden op 8 janurai te Delft. 
Ook dit jaar zullen er dames en herenpoules zijn op verschillende niveaus. Het 
toernooi zal om 14:00 beginnen. Na het toernooi zal er gelegenheid zijn om te eten 
waarna alles wordt afgesloten met een mooi feest. 
 
Inschrijven kan bij Sjoerd of via de ragnarmail voor 9 december 
 
 
Agenda dit jaar: 
 
( Laatste training is 16 december en we beginnen weer op 3 januari 2005) 
 
11 december NSZK Amsterdam 
 
15 december kerstdiner bij          
 

DE KOKendeKAPPER: gezellige eterij! 

 
De enige kok die geen ster heeft maar wel banden met Michelin! 

 
De kapper die ook graag kookt, organiseert een gezellige eterij op zondagen en op  

verschillende andere dagen in de week, met een omlijsting van allerlei soorten 
muziek, soms livemuziek, korte cabaretoptredens of andere gekke, leuke dingen.
            

 Oostzeedijk Beneden 221 (ingang: rode deur naast De Pui, aangegeven met 
W.V.T.T.K./Wat verder ter tafel komt).  

www.dekokendekapper.nl 
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Contact opnemen? 

RSZ&WV Ragnar 
P/A RSSR T.A.V. Ragnar 

Postvak 20 
Burg.oudlaan 50 

3062 PS Rotterdam 

Email: ragnar.vikingen@xs4all.nl 

 

En natuurlijk kan ik jullie hulp bij het maken van het volgende 
raketje goed gebruiken. Stuur zoveel mogelijk leuke stukjes 

naar sabrina.ende@planet.nl 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     
 
 
 
 
 

Geopend to  
O
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Jaargang 15, nummer 1 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

De koophandel 
t 1.00, vr en za tot 2.00
ostplein 223- A 
010-4120638 
ostation Oostplein 
halte 1 of 8 Oostplein 
       
       
       

20

mailto:ragnar.vikingen@xs4all.nl
mailto:sabrina.ende@planet.nl

	In december zon en weinig wind, past u op, de winter begint!
	Jaargang 15, nummer 1
	Redactioneel
	Voorzitter aan het woord
	Kampweekend verslag 2004
	NSZK Groningen
	European Student Swimming Tournament 2004
	
	NZSK Grun, door Peter Kleijnenburg


	Het vervolg op het bier-tree incident…..
	Vikingen aan het woord
	
	Even voorstellen……


	Het eerste Ragnar zwemtoernooi!
	
	Bestuur aan het woord
	Belangrijke Mededelingen!



