
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
         

 

 
Lustrum Raketje!!!      
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Woord van de Redactrice, 
 
Alweer het derde Raketje dit jaar! En niet zo maar een Raket, 
maar een lustrumraketje. Met dit Raketje worden alle Ragnar 
leden uitgenodigd voor het Lustrum van 23 april. Eerst 
Tropicana, dan uit eten en stappen. Ook dates zijn welkom dit keer, dus eindelijk de 
mogelijkheid om vriend en vriendin kennis te laten maken met alle Ragnarianen!  
 
Ook behandelt dit Raketje de laatste ontwikkelingen binnen Ragnar. Zoals de algemene 
ledenvergadering die heeft plaatsgevonden. 
Daarnaast zijn er de afgelopen tijd behoorlijk wat activiteiten geweest. De laatste twee waren 
de bingoborrel en de wedstrijd in Utrecht. Gelukkig hebben een aantal enthousiaste mensen 
hun stukjes weer gemaild. Verder komen jullie de onderhand bekende rubrieken tegen, zoals 
de column van Rik en Watertanden met Eva. 
 
Natuurlijk zijn de meeste leden al op de hoogte van het feit dat er de mogelijkheid is tot 
waterpoloen op de woensdag avond. Voor de leden die mee willen trainen, maar bang zijn dat 
ze het niet kunnen en de spelregels niet weten, zit er in dit Raketje ook nog een stuk over 
waterpolo en regels bijgevoegd. Mij is de eerste waterpolo-training erg bevallen en dat zonder 
enige ervaring nog wel! 
 
Als laatste heeft de WUD-specialist heeft in samenwerking met mij en andere Ragnarianen 
weer heel wat roddels aangeleverd. Meer roddels kunnen altijd natuurlijk, en meer stukjes 
ook.  
Ik wil alle mensen bedanken die elke keer weer stukjes schrijven voor het Raketje. Want 
zonder hulp van de leden zelf is er geen Raket. Zelf alle stukjes aanleveren wordt wel veel 
werk en zou het een nogal Sabriniaans geheel maken.  
 
Ook dit keer weer veel leesplezier gewenst, 
 
Sabrina Ende 
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Woord van de voorzitter 
Het 3e raketje in boekwerk is weer uit en ook hierin 
zal veel nieuws en leuke dingen te lezen zijn. Aan mij 
de taak om jullie weer kort in te lichten over de gang 
van zaken. Er was 16 maart een ALV gehouden, waar 
helaas maar 4 mensen op af kwamen. Deze notulen 
zal je ook in dit raketje vinden. Ook Rik heeft achter 
de schermen gewerkt. Zo heeft hij samen met Harry 
de waterpolo onderhandelingen gevoerd met Simone 
en Menno van SSVR waar een zeer positief resultaat 
is uitgekomen. Hierdoor kunnen we de samenwerking en afspraken met Waterpolo vereniging 
Rijnmond weer verbeteren.  
 
Verder is er 1 NSK wedstrijd geweest in Eindhoven en afgelopen 2 april is er gestreden voor 
medailles. Eamon heeft hier een zilveren plak gewonnen. Hij eindigde tegelijkertijd met de nr. 
1 alleen heeft de scheidrechter aan de kant hem de 2e plaats gegeven. We wisten wel dat de 
Ieren geen geliefd volk is. Ook werd er dit jaar een blacklight bowling avond georganiseerd. 
Als je niet aanwezig was op deze leuke avond kan je altijd nog surfen naar de website waar ze 
in het fotoboek staan. Verder is de 3e vikingcompetitie geweest waar er goed gezwommen 
werd. Ook hier meer verhalen in het raketje. 
 
Verder is het te merken dat er dinsdagavond steeds meer zwemmers komen zwemmen. Dat is 
mooi om te zien, misschien dat het komt omdat je op deze avond je speciale zwemwensen  
door kan geven aan de trainer. 
 
Verder gaan er nog leuke activiteiten aankomen. Zoals de laatste vikingwedstrijd, de kp2 
challenge, 3 waterpolotoernooien, laatste nsk wedstrijd te Enschede. En natuurlijk niet te 
vergeten het Lustrum wat plaats gaat vinden op zaterdag de 23ste april. 
 
Nog 1 kleine mededeling, in het vervolg kan je op dinsdag of woensdag een mail van Ragnar 
verwachten. Door de vele mails die jullie hebben gekregen kan je door de bomen het bos niet 
meer zien. Om dit overzichtelijker te maken gaan we alle commissie mededelingen en 
bestuursmededelingen bijeen voegen. Wil je zelf ook iets melden voor deze mail, dan kan je 
dit maandag plaatsten bij “contact” op de website. Dit wordt dan toegevoegd aan de mail. 
 
Veel plezier met het lezen van het Raketje. 
 
Sportieve groeten,  
 
Sjoerd Jan van der Pluijm, Voorzitter Ragnar
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Bestuursmededelingen 
 

- Voorzitter gezocht! Wie wil volgend 
jaar de vikingen onder zijn of haar 

hoede nemen? 
- In de kampcommissie zit Janine en 
waarschijnlijk ook Fleur. We zoeken 
nog 2 mensen om hen te helpen er 

een spetterend kamp van te maken. 
De locatie is al geregeld. Het gaat erom activiteiten te plannen. 

- De waterpolotrainingen zijn woensdag 6 april van start gegaan. Het 
viel zeer in de smaak bij de enthousiastelingen die erbij waren. Zorg dat 

je volgende keer ook meedoet! Zwemmen in teamverband op 
beginnersniveau. 

- Ragnar organiseert volgend jaar de NSZK-wedstrijd in Rotterdam in 
april. Hiervoor is een commissie nodig. Wie heeft er zin om ervoor te 

zorgen dat het een geweldig NSZK wordt? 
- Er gaat meer met automatische incasso gewerkt worden volgend jaar. 
Het automatisch innen van contributie en zwemkaarten is een succes. 

- Ragnar-badmutsen te koop voor maar 8,50! 
- 23 april is voor Ragnar een bijzondere dag. We vieren dan het 3e 
lustrum. Tropicana, borrelen, eten, stappen en een lustrum-shirt voor 
maar 35 euro! Zorg dat je erbij bent!
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Ragnar 
 

Studenten Zwem- en     

Waterpolovereniging 
 

  
 

De zaak waterpolo in een notendop 
 

De oplossing!! 
 
Ragnarianen!! 
 
Het is ons gelukt!! Gesubsidieerd en wel is het ons gelukt om een oplossing te vinden voor 
waterpolo. In het vorige Raketje zijn jullie al op de hoogte gebracht van de problemen 
betreffende de toekomst van waterpolo. Ik zal echter voor de duidelijkheid de problemen nog 
een keer noemen om het verhaal goed te kunnen toelichten. 
 
Ten eerste was er sprake van ledenleegloop en bijna tot geen aanwas. Dit zou moeten 
veranderen wilde waterpolo blijven bestaan. Het probleem zat hem in het aantal niveaus dat 
aangeboden kon worden onder de oude samenwerkingsconstructie met Rijnmond. Deze is nu 
aangepast. Daar de verschillende zwemverenigingen onder een gezamenlijke organisatie gaan 
fuseren, ook wel aangeduid met de Startgemeenschap, en Rijnmond hier lid van wordt, wordt 
het mogelijk om bijna op elk niveau te kunnen spelen. Wanneer je namelijk via Ragnar 
waterpolo speelt, wordt je automatisch lid van Rijnmond en mag je in geval het niveau waar 
jij wilt spelen niet bij Rijnmond kan worden aangeboden, bij een van de andere 
Startgemeenschapverenigingen gaan trainen.  
 
Verder was het belangrijk dat ook het recreantenniveau, ofwel beginnerniveau aangeboden 
zou kunnen worden. Niet alleen om meer zwemmende Ragnarianen aan het poloën te krijgen, 
maar ook omdat waterpolo als een drempelsport kan worden opgevat. Een sport waar je niet 
zomaar aan begint, maar bijvoorbeeld net als roeien en rugby in je studententijd toch wel 
kennis mee zou willen maken. De drempel is alleen de veronderstelde hardheid van de sport. 
Iets dat nu wegvalt met het beginnerniveau waar iedereen op een rustige manier met de sport 
kennis kan maken. Rijnmond heeft ons op woensdag en naargelang de drukte op vrijdag een 
eigen badhelft en materialen toegezegd, waar een aantal van onze eigen waterpoloveteranen 
de trainingen zullen verzorgen. 
 
Dit vormde tegelijkertijd een oplossing voor ons tweede probleem, namelijk dat de bestaande 
faciliteiten en het ontbreken van een beginnerniveau een minder studentenvriendelijke sfeer 
creëerden. Bij dezen is dat dus opgelost en we hopen een begin te kunnen maken met het 
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opstarten van een studententeam, waar net als bij het zwemmen, iedereen zijn plaats kan 
vinden. 
 
Tenslotte heeft de SSVR, na het zien van onze inspanningen, het opgebouwde vertrouwen in 
het huidige bestuur en de potentie van de nieuwe samenwerking, besloten toch subsidie toe te 
kennen. Niet alleen heeft dit ervoor gezorgd dat de financiële situatie van ragnar een mooie 
duw in de rug heeft gekregen, maar dat de schuldensanering bij Rijnmond ook op een voor 
ons wenselijke manier is afgesloten. En de subsidie is niet voor een jaar, maar zelfs voor twee 
jaar toegekend, waardoor het opbouwen van studentenwaterpolo in Rotterdam een 
mogelijkheid heeft gekregen en Ragnar zich hiervoor sterk kan maken. 
 
Het bestuur hoopt dat veel zwemmers ook eens een balletje zullen komen gooien. De sfeer op 
waterpolowedstrijden kan, na de ervaring in Delft, minimaal tippen aan de NSZK feestjes en 
de sport zelf is een uitstekende manier om je zwemmerskwaliteiten eens in teamverband in te 
zetten. Allemaal mooi gepraat. Waterpolo is voor mensen die van water houden gewoon 
leuk.  
 
De trainingstijden zijn nog steeds hetzelfde gebleven. Woensdag van 19:00 uur tot 20:00 uur 
en vrijdag van 21:10 uur tot 22:15. Ik hoop jullie dan allemaal eens te zien! 
 
Rik van Daal 
Waterpolocommissaris 
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Notulen ALV  16 maart 2005 
 

1 Opening 
2 Agenda en wijzigingen daarop 

Jelke, Ronald, Sabrina, Jurrie en het bestuur zijn aanwezig. Eamon en Eva hebben afgemeld. 
3 Notulen vorige ALV 

Jurrie: Is meer betrokkenheid (punt 16) gelukt? Er zijn maar 4 mensen op de ALV? Sj: Idd 
jammer. Rik: Tentamenweek. Mensen in commissies. Sjoerd: Iedereen krijgt mail, meer 
kunnen we niet doen. Rik: contact met RSSR is zeer verbeterd, veel subsidie gekregen. We 
worden geïnformeerd over samenwerking met andere clubs. Krijgen gezamenlijk een kamer 
met telefoonaansluiting etc. 
Contact met andere clubs op de besturendag verbetert. Ragnar is weer op de kaart gezet. 
Mensen kennen ons. 
Els: Jurrie wat vind je er zelf van? J: goede start, vanaf januari minder. 
Harry: ALV’s worden altijd slecht bezocht. Jurrie: Maar de nieuwe leden komen ook niet, die 
weten niet hoe ALV’s normaal bezocht worden. Els: terugval onverklaarbaar. Jurrie: Men gaat 
het drukker krijgen na een half jaar studeren. 
Rik: de cie’s kunnen actief gaan worden als ze budget krijgen. Mensen kunnen zich vrijwillig 
inzetten. Wel motiveren, niet dwingen. 
Sponsoren loopt moeizaam. Hooguit horeca, zoals bij de Koophandel. Ronald: Hoe doen 
andere verenigingen het? Harry: die hebben dezelfde problemen. Scadi wil wel praten over 
‘Hoe te sponsoren”. Misschien samen met andere kleine verenigingen.. 
Notulen goedgekeurd. 

4 Bestuursmededelingen 
Deze staan in het Raketje en zijn gemaild. 
Poloers willen poloclinics op maandag. 
Nieuw uur dinsdag 
Website is .nl geworden 
Nieuw bestuur gezocht 
Kampcie! 

5 Financieel verslag 
Harry: Gedonder met incasso geweest. Nu opgelost. Contributie bijna allemaal geïnd. Laatste 
contributie komt binnenkort. Vanaf ½ jaar 20 euro contributie. Geen restitutie als je na een 
half jaar stopt.  
Begroting van Elles gewijzigd in positief opzicht. De kosten van de website zijn nu veel 
minder. Overstappen naar de Rabobank. 7,40 per uur voor de trainers. Rijnmond polo-
onderhandelingen zijn nog onzeker. Hans: Geld voor NSZK’s terugvragen staat er nog niet op. 
Harry: Klopt, nog onzeker om hoeveel mensen het gaat. Als we geen subsidie krijgen voor 
polo bij Rijnmond, dan stoppen we bij Rijnmond en moeten we het afgelopen seizoen afkopen 
op basis van de twee mensen die gepolood hebben. Dan polo intern of helemaal niet. 
Ronald: Gemeente subsidies? Sjoerd: die zijn er niet, dat is hier de RSSR. 
Bestuursbeurs niet voor vereniging, maar voor ons. 

6 Halfjaarlijks zwemverslag 
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Hans: opkomst trainingen hoger dan vorig jaar. Nieuw uur vanaf januari. Tot nu toe matige 
opkomst. Bedoeld als opvang voor overschot op de maandag, maar mensen zien het als 
extraatje. Voor nieuwe leden is het een reële optie, omdat de maandag niet ingebakken zit bij 
hen. Dat zullen we na de eurekaweek zien. 
Wel laat, maar geen ijsje achteraf. 
Trainers zijn allebei gediplomeerd. Ze blijven beiden. Na december onzeker voor Dimitri. 
Mocht er een geïnteresseerde zijn?!? 
NSZK’s moeilijk om mensen mee te krijgen. Voor kleine club toch mooie delegatie meestal. 
We presteren aardig. 
Vikingcompetitie: populair. Mooie opstap voor wedstrijden. 
Jurrie: redelijk veel NSZKzwemmers. Misschien drempel hoog. Trainingen weinig gericht op 
de wedstrijden. 
Hans: Oneens. Vaak starts en keerpunten etc. 

7 Activiteitencie. Eefje komt erbij 
8 Lustrum. Amber zwemt niet meer, maar wil wel in cie blijven en ook training gaan geven. 
9 1e-jaarscie. 
10 Eurekaweekcie. Gaat volgende week van start. Manon? Heeft contact met Rik per email. 
11 Kascie 
12 Acquisitiecie. Is bezig met kleding 
13 Raketje. Gaat goed 
14 Kampcie. Lastig te vullen. Suggesties zijn welkom. Els: Locatie is er al, alleen nog invulling 

aan het programma geven. 
Sjoerd: Misschien kan de 1ejaarscie het kamp aanpakken. 

15 Polo 
Rik: Polo bij Rijnmond houden en drie zwemtrainingen houden indien we daarvoor subsidie 
krijgen. Zoniet, dan geen externe polo meer en moet er een ALV komen over of waterpolo 
verdwijnt of dat we een van de 3 trainingen eraan besteden. 
Als we bij Rijnmond blijven dan krijgen we op woensdag een half bad om zelf training te 
verzorgen met hun materialen. Training bij andere verenigingen van de startgemeenschap 
waar Rijnmond in zit is dan ook mogelijk. 
Voor dit verhaal is 1067 euro subsidie nodig. Krijgen we dat niet, dan moeten we toch 533 
euro betalen voor de poloers die tot nu toe dit jaar bij Rijnmond getraind hebben. Eventueel 
ook op vrijdag een half bad voor polo. Jurrie en Ronald zouden les willen geven. 

16 Lustrum: Is zaterdag 23 april. Tropicana, uit eten en dan stappen met zoveel mogelijk leden en 
oud leden. En eventueel een Lustrum T-shirt. Hans heeft een tip: op de dinsdag trainen voor 
ons oud-Ragnardames. 

17 Trainers: is al over verteld. Amber wil ook training geven. Hans: ze zou wat meer op borrels 
moeten komen voor kennismaking met leden. 

18 Wvttk 
Jurrie: Minder opkomst op trainingen. Verdeling van de capaciteit. 
Geen werving geweest in januari. Hoe komt dat? Rik: Wij hebben het zelf te druk gehad en we 
wisten nog niet hoe dat waterpoloverhaal zou lopen en wat we nieuwe leden dus konden 
aanbieden. Daarom hebben we het niet gedaan. Volgende week is duidelijk of we subsidie 
krijgen en wat we aan kunnen bieden aan nieuwe leden. 
Jelke: vast rekruteren voor volgend jaar voor naamsbekendheid. 
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HBO’ers moeten getrokken worden. Posters. WO’ers zoeken meer naast studie dan HBO’ers 
in het algemeen.  
RSSR wil ons geen zwemkaartnummers bekend maken om die mensen aan te spreken. Helaas. 
In Oostelijk zwembad flyers uit laten delen aan kaarthouders is een idee. Of op de uni bij de 
balie waar men zijn kaart ophaalt. 
Ronald: Voor polo zijn de toernooien heel belangrijk. Promoten! 
Sjoerd: 7 mei weer een polotoernooi dat geeft een nieuwe impuls. 
Hans: volgend jaar april NSZK in Rotterdam, dat geeft ook wat kosten. RSSR geeft daarvoor 
subsidie en hulp. 
Harry: oud leden kunnen begunstiger worden. Wij hebben wat geld en zij houden binding met 
Ragnar. Bovendien blijven we op de hoogte van iemands gegevens. 10 euro per jaar. 
Ronald: Zijn er activiteiten met andere sporten? Rik: Met Scadi een watersportdag eventueel. 

19 Rondvraag 
20 Sluiting 
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Luctor et emergo, deel II 
 
Afgelopen week werd er op het gastenboek van Ragnar verslag gedaan van een fietstocht. Een fietstocht zoals er 
op het eerste gezicht duizenden plaatsvinden in ons brede heupenland. Een anonieme fietstocht, behalve voor de 
betrokkenen. Het was een zware tocht geweest. Als een van de rijders kan ik dat beamen. Na mijn 100 kilo op 
het zadeltje gehesen te hebben zetten meneer Van Daal en meneer Kiers koers richting de Hoekse Waard en de 
Moerdijkbruggen. Geteisterd door de elementen, water, wind en aarde, samen een dodelijke combinatie voor 
elke fietser, waren we na het bereiken van Lage Zwaluwe op het keerpunt terecht gekomen. Moe van de 
inspanning en enigszins bevreesd voor de terugtocht stelden we ons in op 45 km hel. Windkracht 7 op kop zeg 
maar. 
 
En terwijl ik nu terugdenk aan dat moment besef ik dat ik weer een vergelijking kan maken met Ragnar. Net als 
onze fietstocht, is het eerste gedeelte een groot succes gebleken voor Ragnar. Veel nieuwe leden, extra 
zwemuren, goede vooruitzichten voor waterpolo, een gezonde vereniging zowel op papier als binnen de leden. 
Luctor et emergo, het credo toegedicht in mijn eerste column, ofschoon toen met een iets minder blijde 
boodschap. Luctor et emergo, ik worstel en kom boven. Aan het worstelen zijn we niet meer met Ragnar. In mijn 
ogen wel aan het watertrappelen, waarbij we ons nog angstvallig vasthouden aan een zwemband. 
 
Want anders dan met de fietstocht, die inmiddels opgenomen is in de anonieme edoch persoonlijke fietshistorie, 
en dus met een bekende afloop, is Ragnar nog niet klaar met de tweede ronde. We hebben er, in termen van 
heroïsche fietstochten, net de eerste 45 km opzitten.  
Anoniem zijn we als vereniging ook al lang niet meer. Binnen de SSVR en RSSR is Ragnar bekend. Studenten 
kennen ons weer. Geïnteresseerden komen langs en foldertjes worden regelmatig aangevuld. Binnen de 
studentensportwereld is iedereen verbaasd. Hoe hebben we het zo goed kunnen doen. Ze kennen ons allemaal. 
Ook zijn er geen twee betrokkenen, maar een hele vereniging die de kans hebben om de tweede ronde een succes 
te maken. En met de fundamenten die gelegd zijn wordt het dan geen overlevingstocht op de fiets, maar een 
plezierige rit.  
 
Wat houdt die tweede ronde dan in zul je je misschien afvragen. Alles, is mijn antwoord. De tweede ronde is net 
zo belangrijk als de eerste ronde. Ragnar is dit jaar uitgegroeid tot een vereniging met potentie. De potentie om 
groot en professioneel te worden en zich te ontworstelen aan marginaliteit. Continuïteit was de inzet van dit 
bestuur en om niet in herhaling te vallen denk ik dat dat redelijk van de grond is gekomen. De vruchten moeten 
echter nog geplukt worden. En dat is iets dat dit bestuur niet meer zal meemaken. 
 
Een tweede bestuur zal de verantwoordelijkheid krijgen om de vereniging echt uit te breiden en van Ragnar dé 
studenten ‘indoor’ watersportvereniging van Rotterdam te maken. Groot denken, dat heeft het huidige bestuur 
ook gedaan en dat moet het volgende bestuur ook doen. Het zal een spannend jaar worden waar je veel 
ervaringen op kunt doen. Mensen die ervoor kiezen in het volgende bestuur te gaan, zullen zich op een echt 
bestuursjaar van een grote vereniging kunnen beroemen. Veel extern contact, het opzetten van een interne 
structuur capabel om veel mensen te voorzien en aansturing van deze mensen zal een grote uitdaging zijn. Het is 
zeker niet onmogelijk.  
 
Het huidige bestuur maakt al voorbereidingen voor de komende Eurekaweek. Dit belooft een voor Ragnar tot 
dusver ongekend feestje te worden. Ik wil jullie vragen waar nodig je in te zetten. Maar nog meer wil ik jullie 
vragen eens na te denken over een eventuele bestuursfunctie volgend jaar. Mocht je interesse hebben en/of al dan 
niet veel twijfels, kom dan naar het huidige bestuur met je vragen. Wij zijn meer dan bereid om ze te 
beantwoorden. Je verplicht je tenslotte tot niets. 
 
Op voor de tweede ronde Ragnarianen! En laten we eens stoppen met watertrappelen maar gewoon uit het 
zwembad stappen en aan de kant gaan staan en genieten van een mooie vereniging. 
 
Ik hoop veel vragen te krijgen, 
Rik Van Daal, Vice-voorzitter en waterpolocommissaris. 
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Vikingen verenigt u! 
 
Een noodzakelijk element om een echte vereniging te vormen is betrokkenheid bij de vereniging 
en bij elkaar. Ragnar is groeiende en betrokkenheid is er niet meteen, maar het bestuur van dit 
jaar heeft hard aan de denkbeeldige touwtjes getrokken om een eerste stap in de goede richting 
te zetten, zo bleek op de ALV van 16 maart. 
 
De eerste prestaties van het bestuur werden geëvalueerd tijdens de algemene ledenvergadering. 
Het ledenaantal is uitzonderlijk gegroeid, eens in de maand is er tegenwoordig een borrel in de 
koophandel en last but not least er is een nieuw zwem-uur op de dinsdagavond in het 
Vermaanenbad en weer de mogelijkheid tot waterpolo op de woensdag en vrijdag in het Oostelijk! 
En dit zijn de plannen die reeds gerealiseerd zijn. Nieuwe plannen liggen in het verschiet wat 
betreft promotionele activiteiten op het HBO en natuurlijk komt de ledenwerving in de 
Eurakweek steeds dichterbij. 
 
Een hoera voor het bestuur van dit jaar! Toch moet er altijd ook gekeken worden naar de dingen 
die verbeterd kunnen worden. Opbouwende kritiek wordt dat tegenwoordig genoemd. De opkomst 
op de trainingen en borrels lijkt sinds januari sterk terug te zijn genomen, ook is de opkomst op 
de dinsdagavond nog matig en ook de opkomst op deze ledenvergadering (slechts vier leden naast  
het bestuur) laat zien dat de betrokkenheid van leden bij de vereniging nog niet erg groot is. Het 
bestuur heeft er geen verklaring voor en raar is dit niet. In principe wordt er genoeg gedaan om 
de leden naar de trainingen te lokken en de bijbehorende activiteiten van Ragnar. Dwingen kan je 
mensen helaas niet. Ook voor deze ledenvergadering waren weer meerdere mails uitgezonden. 
Helaas lijkt de mail tegenwoordig een eenzijdig communicatiemiddel bij Ragnar. Ik merk het ook 
bij het maken van het Raketje. 
 
Cruciale elementen van een (sport)vereniging is betrokkenheid bij de vereniging en elkaar, samen 
zullen we het immers moeten doen. Het is een uitdaging om uit te vereniging te halen wat erin zit 
door middel van inzet te tonen in een commissie of gewoon gezellig deel te nemen aan alle 
activiteiten om de vereniging. Op de borrels en de activiteiten buiten de trainingen om leer je 
elkaar beter kennen en gaat het verenigingsgevoel er pas echt in zitten. Ragnar is een studenten 
sportvereniging waar gezelligheid naast het sporten voorop staat. 
 
Dus mijn oproep aan alle Vikingen van Ragnar. Zet je in! Wat zonder de Vikingen is er geen Ragnar 
en dat zou zonde zijn. Zoveel tijd kost het niet om een stukje voor het Raketje te schrijven, een 
borrel te bezoeken, of de algemene ledenvergadering, sterker nog het is alleen maar leuk en een 
verrijking van je studententijd. Het Ragnarbestuur heeft de eerste stap gezet, de tweede is aan 
ons. 
 
Sabrina Ende 
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!!!WATERPOLOERS GEZOCHT!!! 
 

6 waterpoloërs zoeken nog minimaal 4 gezellige 
olotoernooi 7 mei te Utrecht. 
Ragnar gaat met een gemend 
team de strijd aan tegen ander
student waterpolo 
verenigingen. Wil je meedoen, 
geef je dan op bij Sjoerd. 
 

zwemmers/waterpoloërs voor het waterp

e 

 week na dit spetterende 
er 

 

eadline voor aanmelden van beide toernooien is 20 april.  

ok dit jaar zal er het groots Nayade waterpolotoernooi plaatsvinden. 

it 

 

 

1
toernooi te Utrecht is er we
een lustrum toernooi te Delft. 
Dit is een weekend toernooi 14
en 15 mei. We poloën dan na de 

zwemwedstrijden die ook georganiseerd worden die dag. Ook hier 
zoeken we nog mensen voor,  dus meld je snel aan…. 
 
D
 
O
Dit zal zijn in het weekend van 24 
tot en met 26 juni. Ook hier wil 
Ragnar aan deel nemen, mits er 
genoeg mensen zijn. Meer over d
toernooi kun je al vinden op de 
Nayade site. 
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Eurekaweekfeestbeest 

 
Amber van Otten 

 
Je herinnert je het vast nog wel. Allemaal mensen die naar je 
lachen en flyers in je hand drukken. Voor het eerst die grote, 
grote stad. Je huppelt vrolijk achter je gids aan, want je bent 

tenslotte een groentje, maar wel een studentengroentje. Slecht 
eten, maar wel met liters alcohol om het weg te spoelen. 

Stadswandelingen en duffe spelletjes EN elke avond tot laat 
feesten! 

 
Aan het eind van de week is je oogst: een schorre stem, een 

weekendtas aan flyers, voeten vol blaren, nieuwe vrienden voor 
het leven, een dikke vette 4-dagen-kater en een heeel leuke 

herinnering. 
 

15 augustus begint de Eurekaweek weer met het circus. En 
Ragnar duikt dit jaar met een aanloop midden in het 

feestgedruis. Het wordt tijd om eens flink de beest uit te 
hangen en te laten zien wat Ragnar allemaal te bieden heeft!! 

Alle Ragnarianen die van feesten houden zijn bij dezen 
uitgenodigd! 
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Ragnarianen doen niet alleen aan baantjes zwemmen… 
 
Door: Hans Kiers 
 
Misschien denk je dat Zwemmers alleen zwemmen. Dit is echter een grote misvatting. 
Tuurlijk Ragnarianen liggen zoveel mogelijk in het zwembadwater om hun trainingen af te 
werken en zo hun prestaties te verbeteren. Sommigen maken zelfs gebruik van alle drie de 
trainingen die er per week aangeboden worden. Maar ondanks dat er veel gezwommen wordt 
worden er nog tig andere sporten en hobby’s bedreven.  
Het wielerseizoen is weer aangebroken en opeens bleken er heel wat Ragnarianen te zijn die 
ook zo’n fietsje in de schuur hebben staan. Sinds dit bekend is geworden wordt er heel wat 
afgefietst en hebben ze er al de nodige km’s op zitten. Er worden rondjes gemaakt naar Delft 
en Pijnacker, maar ook helemaal naar Hoge Zwaluwe in Brabant. Maar ik kan je wel vertellen 
dat er zeker zeven Ragnarianen zijn die deze sport beoefenen en misschien zijn er nog wel 
meer.  
Dan is het je vast niet ontgaan dat er de laatste tijd ook mensen zijn die veel hardlopen en 
zelfs aan Fortis wedstrijden meedoen. Hier wordt ook vervend voor getraind en ook deze 
sport wordt door minstens vijf Ragnarianen beoefend. Er worden rondjes gelopen over de 
bruggen door de hele stad en in het uiterste geval zelfs van en naar het zwembad. Maar dat is 
misschien iets teveel van het goede. 
Een andere discipline van de zwemsport is het openwater zwemmen. Dit is heel anders dan 
het zwemmen in een zwembad en is dan ook weer een uitdaging voor elke zwemmer. Er zijn 
Ragnarianen die hier al ervaring mee hebben en enkelen willen van de zomer dan ook mee 
gaan doen aan de openwater competitie. Maar er zijn ook meerdere Ragnarianen die besloten 
hebben om een aantal afzonderlijke van dit soort wedstrijden te gaan zwemmen die in de 
buurt zijn. Ik zal proberen geïnteresseerden hiervan op de hoogte te houden. Maar buiten deze 
knzb-wedstrijden om hebben we uiteraard net als vorig jaar onze eigen openwater wedstrijd in 
de Kralingse plas..de KP2 challenge. Net als vorig jaar wordt deze wedstrijd binnen de 
gelederen van Ragnar verzwommen als een onderlinge wedstrijd. Om deze wedstrijd zullen 
nog allerlei activiteiten voor de niet-deelnemers georganiseerd worden, maar hier horen jullie 
nog meer van.  
Tuurlijk zijn er ook allerlei combinaties van deze sporten in de vorm van duatlons, triatlons, 
run-swim-run’s, marathonzwemmen en zeezwemtochten. In deze disciplines zijn ook mensen 
van Ragnar actief en het is altijd leuk om dit met meerdere mensen te doen. Al zijn dit wel 
meer de extremere sporten. 
Ook heb ik al van verschillende Ragnarianen gehoord dat ze rollerskaten, skaten of skeeleren 
dus ook deze sport beheersen de vikingen uit Rotterdam.  
Maar om bij de watersporten te blijven. Afgelopen woensdag was het in het Oostelijk 
zwembad ook druk tijdens de eerste waterpolotraining voor beginners. En ik (ik deed het ook 
voor het eerst) zou iedereen aanraden om eens te gaan kijken wat dit is (19.00-20.00). Ik vond 
het in ieder geval erg leuk om eens bezig te zijn in teamverband en met een bal. 
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Er is echter één iemand die alles slaat en dat is Sjoerd. Hij beoefent echt alle sporten. De één 
wat actiever dan de ander, maar evengoed. Even een kleine opsomming: hardlopen, 
zwemmen, golf, monovinnen, snorkelen, skeeleren, mountainbiken, squashen, hockey, 
honkbal, skatesurfen, hockey en dan ben je er waarschijnlijk nog niet eens.  
Als je ook een van deze sporten of hobby’s hebt en je wilt dit samen met een Ragnariaan 
beoefenen is mijn advies om gewoon eens te gaan praten en dan kom je vanzelf diegene tegen 
die buiten het zwemmen dezelfde interesses heeft dan jij.  
Op het gebied van openwater zwemmen ben ik vrij goed op de hoogte en als jij hier ook wel 
oren naar hebt dan wil ik je graag op de hoogte houden. Dan moet je dit echter wel even laten 
weten. 
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Interview met….. 
 
Introduce yourself to al the Ragnar 
Vikingen:    
I am Egor Ryabchenko, 23, coming from 
Saint-Petersburg (Russia) and swimming with 
“Ragnar” for almost a year.  
 
Why did you become a Ragnar member? 
Well, my story is quite simple, I just like 
swimming))) I was swimming in another 
swimming pool in the beginning, but then I met Elles. She was swimming with “Ragnar” 
already for a while, so she introduced me to “Ragnar”. 
 
What is your favorite Ragnar memory? 
I can’t point out one specific memory, but I have to admit that all the memories connected 
with “Ragnar” are nice.  
 
Did you swim before you joined Ragnar, or are you doing other sports and what is your 
greatest sport achievement? 
Yes, I did, but not too long. It sounds boring, but I don’t have any great sport achievements, 
however sport was always a part of my life. I think if I can beat Peter on 50m butterfly (His 
time was 35.7) it will be a big achievement)) 
 
(Natuurlijk is Rotterdam veel leuker dan Amsterdam, wat vind jij zo leuk aan deze stad?) Of 
course, Rotterdam is the place to be, what do you like about this city? The people, or the 
ragnarvikingen, etc 
I like your translation, Sabrina, really. You very diplomatically left out “dan Amsterdam” 
part). Time is flying, we all know it. In a short time it will be almost a year since I came to 
Rotterdam, definitely a nice place. Rotterdam is a working city, not too big, and still 
charming. I was grown up in a city which has 5.5 million people, so you can imagine that for 
me Rotterdam is a quite place to be, but I really enjoy it to be here.  
  
Is there anything except your family of course, you really miss in Russia. 
This question is more complicated than it sounds. It is funny, but when I am here (in 
Rotterdam), I miss my friends there and my old lifestyle, things to which I once got used to 
and my dog)), but when I am there, then I begin to realize that my friends have grown up and 
that our friendship never will be the same again. However, as people say “It is good be 
home”.    
 
(Een heel andere vraag, hoe zit het met jouw liefdesleven?) Another subject, how is it going 
in your love life? Al ragnargirls want to know! Are you single? Are you dating? 
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And once again Sabrina, I really like your translation; I mean your extension of the 
question☺. Recently, I met a girl, she is from Antwerp, and she is a really nice one. Antwerp 
is not that far from Rotterdam, but still there is distance barrier, so we do not see each other 
very often. So answering your question - I am not really “single”, but also not really “dating”.    
 
With which Ragnar lady would you prefer to drink a beer? 
With one, who would prefer to have a drink with me) 
 
Who would you like to see in the next Raketje and what would you like to know about 
this person? 
Let it be you. Tell me something about yourself.  
 
 
 

En een interview met….. 
 
Kun je iets over jezelf vertellen? 
Ik ben Hans en ik ben bijna 3 jaar geleden van het mooie eiland Wieringen verhuisd naar 
Rotterdam om te gaan studeren. Het was toen de 
keuze tussen Groningen en Rotterdam, maar 
aangezien ik in Rotterdam per direct een enorme 
kamer kon krijgen tegen een vriendenprijsje werd 
het Rotterdam. Goed, het is een eindje fietsen 
overal heen, maar dat is goed voor de conditie. Ik 
studeer bedrijfskunde aan de Erasmus en zit nu in 
m’n derde jaar. Ik hoop voor het eind van de 
zomer mn Bachelor afgerond te hebben en dan 
volgend jaar met m’n master te kunnen beginnen. 
En mijn hobbies, nou uiteraard sport ik graag: ik zwem (als  
het lukt) 3 keer in de week bij Ragnar en daarbij ben ik weer begonnen met wielrennen (wat 
ook verbazingwekkend  veel Ragnarianen doen). Verder speel ik nog saxofoon en kaart ik 
graag (vast 1 keer in de maand pokeren). Ik verzamel ook nog “iets” maar als je wilt weten 
wat moet je het maar vragen, want niet iedereen waardeert die hobby evenveel.  
Hoe ben je bij Ragnar terecht gekomen? 
Als je op Internet gaat zoeken naar Wieringen dan zal je er achterkomen dat Wieringen het 
“Eiland der Vikingen” is. Toen mijn oog viel op een heuse vikingvereniging in Rotterdam was 
de keus snel gemaakt. En o ja, ze zwommen ook nog en aangezien dat mijn sport is was dat 
mooi meegenomen… 
Wat zijn je beste slagen en je tijden? 
Mijn beste slag is wel de borstcrawl en mijn tijden zijn op de 50 meter vrij 0.25.91 en op de 
100 meter vrij 0.59.81 Maar volgens mijn planning staat deze laatste tijd maar tot 4 juni en is 
ie dan weer sneller ;) 
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Wat is je grootste blunder op zwemgebied? 
Ik ben een keer heel hard met borstcrawl begonnen op een wedstrijd terwijl ik eigenlijk 
schoolslag moest zwemmen, na 4-5 slagen kwam ik daar achter en ben ik maar uit het water 
gestapt. En vroeger, toen Hans nog een klein Hansje was, ben ik een keer bij een valse start 
over alle valsestartlijnen heen gezwommen, ik vond het maar lastig al die lijnen in het water 
bij een wedstrijd :p 
Wat is je leukste Ragnar-herinnering en waarom? 
En zijn zoveel leuke herinneringen bij Ragnar, al die zwemweekenden, kampweekenden, 
Ragnar uitstapjes en borrels. “Waaien in de Baaien” was wel erg leuk, maar ik heb me ook 
prima vermaakt op de NSZK’s en op de borrels. En er staan trouwens nog leuke dingen op het 
programma ook, maar dat is insiders-informatie en het voordeel dat ik in de 
activiteitencommissie zit:) Maar waar ik ook erg naar uitkijk is de KP2. 
Wat heeft jou doen besluiten in het bestuur te gaan bij Ragnar? 
Eigenlijk ben ik 2 jaar geleden het bestuur ingepraat door Leon en ik heb het toen een jaartje 
gedaan, maar het enthousiasme ontbrak een beetje in dat bestuur. Dit jaar is dat totaal 
anders en hadden en hebben we veel plannen en we hebben ook al veel bereikt.  
Wat zijn volgens jou de grootste prestaties van het bestuur dit jaar? 
De grootste prestatie volgens mij het lospeuteren van de subsidie voor het extra baduur op de 
dinsdag avond in het van Maanenbad. En het voorlopig redden van waterpolo en het opzetten 
van een pilot voor de waterpolo op de Woensdag van 19.00uur tot 20.00uur. 
Wat zou er volgens jou nog kunnen veranderen bij Ragnar en waarom? 
Wat ik graag zou willen dat veranderd is iets wat niet echt uit het bestuur kan komen, maar 
van de leden. Ik zou graag wat meer enthousiasme zien bij het aanmelden voor de NSZK 
weekenden. Het is altijd een hele klus om mensen mee te krijgen, terwijl het toch erg leuke 
uitstapjes zijn. 
Wat is je tip aan mensen die nog niet zo goed kunnen zwemmen, maar het wel graag bij een 
zwemvereniging willen? 
Gewoon langskomen en doen. Doen is de enige manier om het te leren en we hebben 
uitstekende gediplomeerde trainers op de kant dus die helpen de nieuwkomers wel bij de 
ontwikkeling van hun zwemslagen. 
Handig voor de Ragnar-dating, ben je nog vrijgezel? 
Yep ik ben inderdaad nog vrijgezellig, maar voor de Ragnar-dating heb ik me niet opgegeven. 
Al zou ik wel eens willen weten wie er nu achter die Ragnar-dating zit en of dat nog een 
beetje succes heeft… 
Zo ja, met welke Ragnar dame zou jij wel eens een biertje willen drinken? 
Ik wil met iedere Ragnar lady wel een biertje drinken, daar ben ik altijd wel voor in. Er zijn 
genoeg gezellige dames bij Ragnar dus.  
En wat voor soort vrouwen maken een kans bij jou? 
Eigenlijk zou in navolging van Marinier Mark een antwoord op dit soort vragen standaard 
moeten beantwoorden met: “Daar kan ik niets over loslaten” Maargoed ik zal er kort op 
ingaan, omdat Sabrina anders boos wordt:)  
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Gezellige meiden. En het zou ook leuk zijn als ze sportief is, sport is namelijk ook erg 
belangrijk voor mij. Uitstraling is voor mij belangrijk.  
En waarom zouden vrouwen jou leuk moeten vinden? 
Vanwege mijn machtspositie bij Ragnar… Verder ben ik  natuurlijk een uitermate knappe 
gozer en zeer aardig :) 
Eamon wil graag dat ik vraag wat er precies in Ierland is gebeurd tussen jou en een zekere 
dame, je mag ook een verhaal verzinnen natuurlijk, maar details willen we natuurlijk 
weten…..? 
Nou haar naam is Kate en ze was één van Eamon z’n vriendinnen uit Bath. Nu was het al een 
erg gezellig weekend, maar we hebben het samen nog wat gezelliger gemaakt. En dat vind ik 
wel weer precies genoeg.  
Wat zijn je plannen voor de toekomst? 
Als ben ik van plan om m’n Bachelor af te ronden voor de Zomervakantie om is. Daar moet 
nog een hoop voor gebeuren en het is dan ook erg druk voor mij deze laatste periode met 
leeronderzoek, Bachelor Elective en Ragnarbestuur. Maar ik probeer alles te doen… kijken 
hoe lang ik dat vol ga houden. Verder ga ik in de zomervakantie openwater zwemmen en 
werken. Na de zomervakantie misschien een sviibcommissie en daarna aan de Master 
Logistiek beginnen. Verder heb ik nog niet gekeken, maar dit is al vrij ver vooruitgedacht. 
Wie wil zou jij in het volgende raketje geïnterviewd zien en wat zou je hem of haar willen 
vragen? 
Ik zou graag eens wat meer van Amber willen weten. Ze komt nooit meer zwemmen, maar 
doet des te meer achter de schermen voor het Lustrum als ik dat zo hoor van mijn 
bestuursgenoten. Ik zou graag weten wat haar plannen voor de toekomst bij Ragnar zijn. 
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3de interne Ragnar-competitie 
 
Janine van Loon 
 
7 maart vond alweer de derde interne Ragnar-competitie plaats. Net zoals de afgelopen twee 
keren hebben de “crea-bea’s” van de activiteiten commissie ook voor deze wedstrijd weer een 
uitdagende “fun-estafette” verzonnen, en wel de duo-estafette. Zeker in de trant van Ragnar-
dating (hoewel de koppels soms niet helemaal aan elkaar gewaagd waren) geen slecht 
verzinsel. Enfin, ik was dus gekoppeld aan Jurrie en wij bleken, zoals jullie later zullen 
vernemen (en voor degenen die het met eigen ogen hebben kunnen meebeleven) het perfecte 
zwemduo! Met een eigenlijk toch  betrekkelijk “eenvoudige” techniek; Jurrie armen en één 
been en ikzelf benen en één arm verbonden via hand en voet, verplaatsten wij ons met een 
aardige snelheid door het water. Met een niet verkeerde tweede plaats (helaas waren Marco en 
Linda net ietsjes sneller) belandden wij in de finale van dit duo-spektakel. Het werd een heuse 
nek-aan-nek race (en bij het keerpunt nog een “Jurrie’s-voet-in-je-gezicht-race”) tussen 
Marco& Linda en Jurrie & ikzelf. Het aantikken gebeurde dan ook vrijwel tegelijkertijd, en 
ondanks Marco’s standvastigheid mbt tot zijn overwinning, werd er unaniem gekozen voor 
een mastersfinale. Deze werd dan toch door ons met overtuiging gewonnen, maar laten we 
niet vergeten dat de semi-winnaars Marco & Linda een 500 meter hadden gezwommen onder 
de 8 minuten (mijn complimenten). De overwinning van de duo-estafette was een feit en ik 
kon vol trots voor de tweede keer de vikinghelm mee naar huis nemen!!!  

 

Aan alle vikingcompetitie deelnemers. 
Sjoerd 
 
Het was weer een leuke wedstrijd avond in het Schuttersveld. Iedereen deed 
fanatiek mee en probeerde weer zichzelf te overtreffen. Nu met 2 winnaars, 
namelijk Jurrie en Janine. Zij wonnen uiteindelijk de koppeltjes fun estafette. Van 
Linda Bogers en Marco L.  
De ½ kilometer is een was een nieuwe afstand. Van de 8 deelnemers hebben er 5 
het binnen de 8 minuten gehaald. Hans tikte als eerste na, vervolgens Bas van ooij, 
die niet zoveel meer had getraind de laatste maand, verder een petje af voor Linda 
Bogers die zich op het allerlaatste vrijwillig melde om mee te dingen. Zij eindigde 
op een mooie 3 plek. Linda, als je weer vaker komt trainen dan zit er misschien wel 
een hogere plek in. Natuurlijk afhankelijk hoeveel deelnemers de volgende 
vikingcompetitie deze afstand nog durven te zwemmen. Er was nog een 2 strijd 
tussen Marco en Sjoerd, helaas moest Sjoerd Marco bij de 200 meter voor bij laten 
schieten, zij eindigde op 4e en 5e plek, Eva zwom de ½ km in 8 minuut 15. Ook 
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waren er nog 2 triatleten die deze afstand wel een mooie uitdaging vonden. 
Namelijk Leon (oude voorzitter ragnar) en Gero, zij eindigde beide na Eva. 
 
Maar niet alleen eer naar deze mensen, Wing-mee, Valerie en Ozzie alias Ozkur 
zwommen alle drie een 100 meter. Deze afstand is voor iedere zwemmer een 
verzuring afstand. Alle drie hadden de laatste maanden niet heel veel meer getraind. 
Zij hebben deze afstand vol trots gehaald. 
Ook Bart was van partij deze vikingwedstrijd. Hij nam het onder andere tegen de 
trainer Dimitri op en kon hem nog net mooi voorblijven. De estafette ploegen 
hadden ook een mooie strijd in de 50 wissel. In de snelste serie ging ragnar team 1 
(Bas, Bart, Dimitri en Hans) de strijd aan tegen Team Maximaal ( Jurrie, Marco, 
Peter en Sjoerd) tegen het dames team ( Linda, Lisanne, Nienke en Anne) de dames 
eindigde op de 2e plek. Anne was op het allerlaatst net 1 sec sneller dan Sjoerd. 
De 2e serie, hebben Eva, Jelke, Janine en Sabrina gestreden tegen Nienke die nog 
wel een 50 vlinder aandurfde, Valerie, Wing-mee en Kitty tegen het internationale 
mannen team Leon uitkomend voor holland, Ozzie uitkomend voor Turkije, Gero 
uitkomend voor Duitsland en Egor die Rusland in ere wilde houden. 
 
Na de huldiging van de 2 winnaars heb ik het idee dat iedereen naar tevredenheid 
naar hun bedje is gegaan. 
 

 
Sponsor Ragnar en profiteer 

van deze lege ruimte! 
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NSK Utrecht. 2 april 2005 
 
9.00 uur, 2 april. Er begint zich een klein groovy tunetje uit de radio over mijn kamer te verspreiden. 
9.00 uur? Zaterdagochtend? Waarom zo vroeg? En wat is er gister gebeurd? Heej wacht eens even. 
TMF at the bridge. Vanaf mijn dak kon je gillende pubers aanschouwen. Beter dan tussen de menigte. 
Geen latertje en niet veel bier dus. Waarom? Er moet gepresteerd worden vandaag! Maar waarom 9.00 
uur, de trein gaat toch pas om 11.07 uur? Wacht, er begint wat te dagen. De outfit is niet compleet 
voor het feest, er moet nog een dikke gouden ketting komen. Op naar de douche en op naar de 
boterhammetjes met euroshopper pindakaas, C1000 pasta en euroshopper Jam. Nee geen euroshopper 
Jam. Die is zelfs voor een student niet te vreten. En dan naar de markt. Nu zul je denken : daar vind je 
makkelijk een gouden ketting. Maar nee hoor, na een uur op de markt strompelen, geen gouden 
ketting. Gelukkig zagen de bananen er wel goed uit : altijd een goede brandstof voor een 
zwemwedstrijd. Wie is dan de redder in nood? Harry Nak! Hij heeft nog een dikke gouden 
hondenketting. Mooi, de outfit is compleet, tijd om te zwemmen.  
Inzwemmen is uiteraard onmogelijk. En dat terwijl inzwemmen nog wel zo ontspannen moet 
verlopen. Niet dus. Dan maar knallen op de estafette. 2 herenteams en 1 damesteam nog wel. Al met al 
een mooie wedstrijdje. Eamon een zilveren medaille met dezelfde tijd als de winnaar (jammer Eamon, 
net niet, maar 1 minuut 7 is toch wel erg rap op de schoolslag). Hans (eindelijk ;)) onder de minuut 
met een opening onder de 27 seconden (pfff) en veel PR’s waaronder mijn 1.02 (niemand heeft het 
gezien, want ik lag in de serie met Hans) en mijn persoonlijke overwinning op de schoolslag in een 
rechtstreeks gevecht met Ronald. Uiteraard heeft de vlinderslagheld Peter alles op video gezet. Alles? 
Nee niet alles, want de batterij sputterde tegen.  
Tijd voor de frisse wandeling door Utrecht. Mooi weer weerhoudt ons van de terrasjes, want die zitten 
bomvol. Gelukkig maakt het uitzicht veel goed (veel mooie vrouwen in Utrecht, niet Rik?) Dan maar 
ergens binnen aan de korenwolf. Wat een gezeur over die 
citroenen mannen, Peter eet ze toch wel op! Ze smaakten in 
ieder geval prima, die korenwolfjes. Alleen jammer dat de 
serveerster zo onhandig was Peter met rosé te besmeuren. 
Gelukkig was ze wel zo lief het weer schoon te maken en de 
stomerijkosten aan de bieden.  
Dan tijd voor eten! Waar? Mr. Jacks. Onder de studenten 
bekend als een zaak waar je voor weinig geld veel kunt 
(vr)eten. Vooral de borden Grieks vlees zijn daar erg 
berucht. Helaas mochten we alleen kiezen tussen pizza’s. Ze 
waren een beetje aan de taaie kant, maar het kon er mee 
door. Ik heb me trouwens erg verbaasd over de 
eetkwaliteiten van ons’ coach Beumer. Waar laat die jongen 
in hemelsnaam al zijn eten dat hij naar binnen werkt? Snelle 
spijsvertering zeker. Dat was te merken op het toilet. 
Tijd voor het feest. Moulin Rouge was het thema dit keer. 
Na 1 NSZK en na 1 polotoernooi was het dit keer echt tijd om me ook in een outfit te hijsen (zie de 
foto’s). Ik was niet de enige want heel Ragnar liep er fantastisch bij. De heren als gentlemen en pooier 
(ondergetekende) en de dames goed opgemaakt met hot panty’s om de beentjes. De dames van andere 
verenigingen waren ook erg gecharmeerd van de heren van Ragnar (alleen worden de dames altijd 
gewaarschuwd als er een ragnariaan in de buurt is heb ik me laten vertellen door Ragnar-
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ervaringsdeskundige Sander B.). Bewijs is de zien op de foto’s van de Golfbrekers (Eamon vind je zo, 
voor Harry moet je in een donker hoekje zoeken). De link staat op het gastenboek van onze site. De 

biermeter heeft ook goed zijn werk gedaan. Jammer hoe het 
afgelopen is met onze biermeter. In 3 stukken ligt ie namelijk 
bij het tuig van Nayade. Hopelijk wordt hier een mooie 
oplossing voor gevonden, want de alcoholische drankjes 
hebben hun werk gedaan. Zelfs de wijn was goed te pruimen 
daar (he Sabrina en Janine ;)). Al met al een prima feestje, 
maar er zijn nog een aantal onbeantwoorde vragen. Waarom 
ben ik niet met Marco, Eefje en Eamon naar huis gegaan, 
maar dacht ik dat zij al weg waren? Waarom ben ik 
verdwaald in Utrecht, terwijl ik al aan de deur van Hoog-
Catarijne stond (voor de niet-Utrechts kenners: Hoog-
Catarijne is het winkelcentrum waaraan het station 
verbonden is). Waarom gaat de laatste nachttrein om 4.04 
uur en niet om 5.04 uur? Waarom mag je in pooieroutfit g
dutje doen op een bankje op CS, maar word je wakker 
gemaakt door de politie omdat je recht moet zitten? En 

waarom was het die nacht zo koud, dat ik maar een trein naar Amsterdam heb gepakt en daar 
vervolgens door een conducteur wakker ben gemaakt omdat ik de trein uit moest? 

een 

Zoals jullie horen lieve mensen, de weekendjes met Ragnar zijn puur de moeite waard. Waarom je het 
een weekend noemt? Omdat mijn zondag ook een gare boel was. Ik was immers om 9 uur ‘s ochtends 
thuis. Maar de volgende keer blijf ik lekker pitten. Wanneer is de volgende keer? Voor mij helaas pas 
vanaf oktober. Na n paar maandjes buitenland kom ik snel terug naar het zwembad en ik wens jullie in 
de tussentijd veel succes met nieuwe leden werven. Ik heb er vertrouwen in dat het helemaal goed gaat 
komen nu ook de woensdag-polo-training een succes aan het worden is.  
 
Groeten, Bas “de krullenbol” van Ooij (kan er geen fatsoenlijke bijnaam verzonnen worden?) 
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Uitslagen NSZK Utrecht 
 
UITSLAG PROGRAMMA 01 - 4X50 METER WISSELSLAG, DAMES  
11 Ragnar 1                       02:50:46                                                                                                  
          Anne van Uden                    85-anude 00:49:27                                                                              
          Sabrina Ende                        83-saend                                                                                       
          Eefje Dons                           80-eedon                                                                                       
          Janine van Loon                   84-jaloo                                           
UITSLAG PROGRAMMA 02 - 4X50 METER WISSELSLAG, HEREN                                                
09 Ragnar 2                       02:03:87                                                                                                  
          Bas van Ooij                        82-baooi 00:34:52                                                                              
          Eamon Foley                        81-eafol                                                                                       
          Bart Drechsel                       86-badre                                                                                       
          Hans Kiers                           83-hakie                                                                                       
14 Ragnar 1                       02:20:63                                                                                                  
          Rik van Daal                        78-ridaa 00:35:38                                                                              
          Harry de Bruijn                    80-habru                                                                                       
          Peter Kleijenburg                 81-pekle                                                                                       
          Ronald Tonk                        80-roton                                                                                       
UITSLAG PROGRAMMA 03 - 50 METER VRIJE SLAG, DAMES  
11 Anne van Uden                        Ragnar                  85-anude 00:31:80B  
29 Sabrina Ende                            Ragnar                   83-saend 00:36:26                                                           
30 Janine van Loon                       Ragnar                   84-jaloo 00:36:66A  
38 Eefje dons                                Ragnar                    81-eedon 00:42:49  
UITSLAG PROGRAMMA 06 - 100 METER SCHOOLSLAG, HEREN  
02 Eamon Foley                  Ragnar             81-eafol 01:07:75B zilver 
(nr 1 tijd was identiek, maar de kmaprechter heeft besloten dat Eamon tweede aantikte) 
11 Bas van Ooij                           Ragnar                   82-baooi 01:23:41                                                           
12 Ronald Tonk                           Ragnar                   80-roton 01:26:76                                                           
13 Rik van Daal                           Ragnar                   78-ridaa 01:31:39  
UITSLAG PROGRAMMA 08 - 200 METER WISSELSLAG, HEREN   
09 Bart Drechsel                          Ragnar                   86-badre 02:35:11   
UITSLAG PROGRAMMA 10 - 50 METER VLINDERSLAG, HEREN   
24 Peter Kleijenburg                    Ragnar                   81-pekle 00:35:74   
UITSLAG PROGRAMMA 11 - 100 METER RUGSLAG, DAMES     
11 Anne van Uden                       Ragnar                   85-anude 01:22:46  
UITSLAG PROGRAMMA 12 - 100 METER RUGSLAG, HEREN 
11 Rik van Daal                           Ragnar                   78-ridaa 01:23:28A   
UITSLAG PROGRAMMA 13 - 100 METER VRIJE SLAG, DAMES   
30 Sabrina Ende                          Ragnar                   83-saend 01:24:77                                                           
31 Janine van Loon                     Ragnar                   84-jaloo 01:25:48 
UITSLAG PROGRAMMA 14 - 100 METER VRIJE SLAG, HEREN      
08 Eamon Foley                         Ragnar                   81-eafol 00:57:44  
13 Hans Kiers                             Ragnar                   83-hakie 00:59:81     
17 Bas van Ooij                          Ragnar                   82-baooi 01:02:33  
27 Ronald Tonk                         Ragnar                   80-roton 01:08:12  
UITSLAG PROGRAMMA 15 - 50 METER SCHOOLSLAG, DAMES  
18 Eefje dons                             Ragnar                   81-eedon 00:48:75  
UITSLAG PROGRAMMA 20 - 100 METER VLINDERSLAG, HEREN   
14 Bart Drechsel                        Ragnar                   86-badre 01:14:16  
15 Hans Kiers                            Ragnar                   83-hakie 01:20:75                                                           
16 Peter Kleijenburg                 Ragnar                   81-pekle 01:26:66   
UITSLAG PROGRAMMA 24 - 4X100 METER VRIJE SLAG, HEREN   
08 Ragnar 1      04:02:81 
   Hans Kiers         83-hakie 01:00:67 
   Bart Drechsel        86-badre 
   Bas van Ooij         82-baooi 
   Eamon Foley         81-eafol 
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BINGO-borrel 6 april 2005 
 
Eva Teuling 
 
Na het overweldigende succes van de nieuwjaarsloterij had de 
activiteitencommissie dit keer een andere leuke stimulans gevonden om 
leden naar de borrel te trekken; namelijk een Bingo-avond met geweldige 
prijzen! 
 
En inderdaad, de prijzen waren niet van de lucht, er waren maar liefst 4 
flessen wijn en 4 flessen shampoo te winnen (
onmisbaar voor de echte

dit laatste is natuurlijk 
 zwemmer). Ook de 

ebakken taart 

en moest worden). En 

agnar-badmuts! 

m 9 uur waren er al enkele Ragnarianen 

un zeggen, 

d half 10 begonnen we met de bingo: 4 

n totaal waren er 14 prijzen en ongeveer 16 deelnemers, dus statistisch 

at 
 van de bingoavond 

ij saai 

 onder de 

an). De 

-
 

en meer dan 1 

ortom, het was een geslaagde avond en we weten bij wie we voortaan 

worst en de chocola mochten 
niet ontbreken, net als de zelfg
(die door de winnaar 
alleen nog wel gebakk
natuurlijk de hoofdprijs: een 
geweldige gloednieuwe gele R
 
O
aanwezig in de Koophandel voor 
een hapje eten na de eerste, naar h
succesvolle waterpolotraining gegeven door Jurrie en Ronald. De andere leden 
druppelden langzaam binnen en ron
rondjes voor 5 euro. De opbrengst (dank aan allen) gaat dit keer naar de 
kas van de activiteitencommissie voor het organiseren van nog meer 
leuke activiteiten. 
 
I
gezien zou bijna iedereen met een prijs naar huis kunnen gaan - dat dit 
in de praktijk anders uitpakt bleek in de loop van de avond. De eerste 
gelukkige prijswinnaar was Rik, die onmiddellijk de salamiworst solda

maakte. Verder zal ik niet alle details
uit de doeken doen, want dan wordt dit een vr
langdradig verhaal. Jammer was 
wel dat op een gegeven moment balletje 15
vloer van de Koophandel verdween (vooral voor 
degenen die nummer 15 op hun kaart hadden sta
laatste bingo-ronde was erg succesvol voor Peter, die 
er met maar liefst 3 prijzen vandoor ging. Als de bingo
master niet had ingegrepen had hij zelfs nog een 4e prijs
gewonnen (waar was balletje 11 
 steek liet bleek uit het feit dat 3 mensineens…?). Dat de statistiek ons in de

prijs hadden, en heel veel mensen geen prijs… 
 
K
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shampoo kunnen lenen onder de douche (Marco, Peter, Bas ) en we wachten 

amens de activiteitencommissie bedankt voor jullie aanwezigheid en tot 

met smart op de zelfgebakken taart van Peter. 
 
N
de volgende borrel (4mei). 
 
 
 
 

 
Sponsors gezocht! 

Wie profiteert van deze lege 
ruimte? 
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Fun-stuff 
 
FEITEN VAN HET LEVEN 

1. De meeste mensen verdienen elkaar. 
2. Alle goede mensen sterven te vroeg. 
3. Degene die snurkt valt het eerst in slaap. 
4. De lengte van een huwelijk is omgekeerd evenredig met de hoeveelheid 

geld dat besteed is aan de bruiloft. 
5. De cadeaus die je koopt voor je echtgenote zijn nooit zo goed en handig als 

de cadeaus die je buren kopen voor hun echtgenotes.  
6. Raak nooit buiten zinnen van een man/vrouw alleen maar door hun uiterlijk 

vanaf een afstand. 
7.  Als je een familielid in nood helpt, dan zal hij/zij je de volgende keer dat ze 
8. weer in nood zitten weer herinneren. 
9. De mogelijkheid dat je iemand ontmoet die je kent neemt sterk toe wanneer 

je met iemand uit bent in wiens gezelschap je niet gezien wilt worden. 
10. Kiespijn begint altijd op vrijdagavond, net voor het weekend wanneer de 

praktijk van de tandarts gesloten is. 
11. Alle mooie mannen zijn homo, alle mooie vrouwen zijn hetero. 
12. Het huwelijk is een overeenkomst, waarbij de man zijn vrijheid op het spel zet 

en de vrouw haar geluk. 
13. Mensen die veel tijd hebben, brengen die bij voorkeur door bij mensen die 

dat niet hebben. 
14. De lelijkste kerels trekken bij mooi weer als eerste hun T-shirt uit. 
15. Een vrouw trouwt met een man in de hoop dat hij zal veranderen, maar hij 

verandert niet. Een man trouwt met een vrouw in de hoop dat ze hetzelfde 
zal blijven, maar ze verandert wel. 

16. Je mist iets pas wanneer je het niet meer hebt. 
17. Een man maakt zich nooit zorgen over zijn toekomst, totdat hij getrouwd is. 

Een vrouw maakt zich zorgen over haar toekomst, totdat ze getrouwd is. 
18. Wie het laatst lacht is traag van begrip. 
19. Iemand die te laat in de bioscoop komt, zit altijd in het midden van jouw rij. 
20. Verjaardagen zijn goed voor de gezondheid. Statistieken bewijzen dat 

degenen die de meeste verjaardagen vieren, het langst blijven leven. 
21. De kortste afstand tussen een klein kind en een breekbaar voorwerp is steeds 

een rechte lijn. 
22. De etenswaar die het gewicht van vrouwen met 80 procent doet toenemen, 

noemt men bruidstaart. 
23. Een telefoon stopt altijd met rinkelen, net voordat je de hoorn opneemt. 

 
Meer van dit soort zin en onzin op www.hmvgerritsen.nl 
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Spelregels waterpolo 
 
Aangezien er tegenwoordig weer de mogelijkheid is om op woensdag mee te trainen met 
waterpolo, lijkt het me handig om het een en ander uit te leggen over het spel en de regels.  
 
Waterpolo is een sport die wordt beoefend in teamverband. Bij een wedstrijd vechten twee teams 
om de winst. Het kan ook voorkomen dat de wedstrijd eindigt in een gelijkspel. Per wedstrijd zijn 
er twee punten te verdelen. Bij winst gaan beide punten naar de winnende ploeg. Als de wedstrijd 
eindigt in een gelijkspel, dan worden de punten verdeeld. Hieronder staat informatie over de 
indeling van het veld, de organisatie van een wedstrijd, iets over vrije worpen, gewone en zware 
overtredingen en informatie over uitsluitingen. Niet alle regels worden genoemd, maar wel de 
meest belangrijke.  

 
Het veld  
Het waterpolo-"veld" is 25 meter lang en 15 (soms 12 1/2) meter breed. In een waterpoloveld zijn 
lijnen aangebracht die het veld in een aantal delen opsplitst. Deze (denkbeeldige) lijnen zijn te 
herkennen aan gekleurde tegels aan de zijkanten van het bad. Op iedere speelhelft zijn 5 lijnen: de 
middellijn (m), de 7-, 4- en 2-meterlijn en de doellijn (d). Verder zijn de "terugkomvakken" (t) en 
uiteraard de doelen te onderscheiden.   
De belangrijkste lijnen zijn de 2- en 4-meterlijnen. De 2-meterlijn geeft het gebied aan waar je als 
aanvaller niet mag komen (tenzij achter de ballijn: zie verderop). De 4-meterlijn geeft het 
"strafworpgebied" aan. Als je tussen de doellijn en de 4-meterlijn een overtreding maakt waarmee 
een doelpunt wordt voorkomen (b.v. vasthouden), mag de aanvaller een strafworp nemen vanaf de 
4-meterlijn. De 7-meterlijn geeft het gebied aan waarbinnen vrije worpen indirect (dat wil zeggen: 
eerst genomen moeten worden. Buiten het 7-metergebied mag een vrije worp rechtstreeks op doel 
geschoten worden.  
Het "terugkomvak" is het gebied waar je naar toe moet zwemmen als je voor straf uit het veld 
wordt gestuurd. Hier blijf je in de hoek liggen tot je weer aan het spel mag deelnemen. Bij 
zwembaden met een vaste speelveldbegrenzing lig je in de hoek tegen de kant. Als het speelveld 
wordt begrensd met drijvende lijnen moet je achter de doellijn gaan liggen.  

 
De wedstrijd  
Bij een waterpolowedstrijd liggen twee teams van 7 spelers, waarvan één doelverdediger, in het 
water. De thuisspelende ploeg draagt witte caps, de uitspelende ploeg draagt (meestal) blauwe 
caps. De doelverdedigers dragen een rode cap. De dames en aspiranten (tot 14 jaar) spelen met 
een iets lichtere en kleinere bal dan de heren. De ballen zijn van een felle kleur voorzien, meestal 
geel.  
Elk team bestaat uit maximaal 13 spelers, waarvan 6 wisselspelers. Meestal heb je maar 2 of 3 
wisselspelers. Er mag continu en onbeperkt gewisseld worden. Alleen na een doelpunt mag er bij 
een wissel wild in het water gesprongen worden, anders moet er via het terugkomvak gewisseld 
worden en pas nadat de te wisselen speler hier is aangekomen.  
Een waterpolowedstrijd duurt (meestal) 4 x 5 minuten netto. Aan het begin van ieder partje liggen 
de spelers tegen de doellijn. De scheidsrechter begint het partje met een fluitsignaal, waarna hij de 
bal bij de kant in het water werpt. Het team dat de bal veroverd kan vervolgens de aanval gaan 
opbouwen. Na ieder doelpunt moeten de spelers naar hun eigen helft terugzwemmen. Het team, 
waartegen is gescoord, mag vervolgens de bal vanaf een willekeurige plaats op eigen speelhelft 
uitnemen. Na iedere spelonderbreking wordt de klok stopgezet en deze wordt pas weer gestart na 
hervatting van het spel. Hierdoor duurt de wedstrijd ongeveer 45 minuten bruto. Na ieder partje is 
er een korte rustpauze en na het tweede partje wordt gewisseld van helft. Bij vrijwel alle klassen 
bestaat de 35 seconderegel: binnen 35 seconden netto tijd moet een schot op doel zijn gevallen, 
anders krijgt de tegenstander de bal.  
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Aan de kant van het bad lopen 1 of 2 (bij hogere afdelingen) scheidsrechters. Verder is er een 
jurytafel waar het wedstrijdverloop en de tijd wordt bijgehouden. De jurytafel geeft met een vlag 
van jouw kleur (wit of blauw) aan of de tijd bij een tijdstraf verstreken is. Op dat moment mag je 
het veld weer inkomen (niet afzetten van de kant, anders ga je er weer uit!). Let dus goed op de 

jurytafel (en de scheidsrechter) als je eruit bent gestuurd.  
 
Vrije worpen  
Bij een fluitje van de scheidsrechter geeft hij de richting aan waarin de vrije worp genomen moet 
worden. Als hij richting jouw doel wijst heb je een vrije worp tegen, als hij naar het doel van de 
tegenstander wijst heb je een vrije worp mee.   
De bal wordt altijd op de plaats van de overtreding genomen, behalve als de bal verder verwijderd 
is van het doel dan de plaats van de overtreding. Dus: als de bal achter de plaats van de 
overtreding is, mag de vrije worp genomen worden op de plaats van de bal. Als de bal voor de 
plaats van de overtreding is, moet de bal eerst terug naar de plaats van de overtreding. Alleen als 
een vrije worp verder dan 7 meter van het doel wordt gegeven, mag je rechtstreeks op doel 
schieten. Een vrije worp neem je door de bal naar een medespeler te gooien, of door deze duidelijk 
voor jezelf op het water te gooien. Als je van buiten de 7-meterlijn rechtstreeks op goal schiet, 
moet dat in één vloeiende beweging, dus zonder dreigen.  

 
Gewone overtredingen  
Een aantal gewone overtredingen, waarvoor je wordt bestraft met een vrije worp voor de 
tegenstander, zijn de volgende:  

 Een tegenstander hinderen als hij de bal niet vasthoudt: duwen, over de benen zwemmen, 
afhouden, afzetten (als een speler de bal wel vasthoudt, zijn dit geen overtredingen meer 
en mag je als je wilt zelfs bovenop de tegenstander gaan zitten en onder water duwen).  

 De bal met twee handen tegelijk aanraken (uitgezonderd doelverdediger).  
 De bal onder water duwen. Let op: als jij de bal vasthoudt en een tegenstander duwt jou 

met bal en al onder water dan bega jij de overtreding. Probeer dit te voorkomen door de 
bal niet van bovenaf op te pakken. Als een tegenstander erin slaagt jouw arm naar 
beneden te duwen gaat de bal onder water en krijg je een vrije worp tegen!   

 Binnen de 2-meterlijn van de tegenstander komen. Dit mag wel als de bal dichter bij het 
doel ligt dan jijzelf.  

 Tijd verspillen, bijvoorbeeld door te lang wachten met een vrije worp. Als je de bal naar 
niemand kunt gooien, neem de vrije worp dan voor jezelf door de bal voor je op het water 
te gooien en te gaan zwemmen.  

 
Zware overtredingen  
Er zijn twee straffen voor zware overtredingen: een tijdstraf (U20) of een strafworp (S). De 
tijdstraf bestaat uit 20 seconden uitsluiting en wordt daarom U20 genoemd.Een aantal zware 
overtredingen zijn de volgende:  

- Een speler vasthouden of onder water duwen, zonder dat hij de bal houdt.  
- Water spatten.  
- Het (ver)hinderen van een gewone vrije worp (ook het wegwerpen van de bal voordat een 

vrije worp genomen is).  
De scheidsrechter geeft een U20 aan met een fluitsignaal terwijl hij naar de overtreder wijst, en 
vervolgens nog een fluitsignaal waarbij hij naar het terugkomvak wijst. De 20 seconden gaan in 
zodra het spel is hervat, dus al voordat je in het terugkomvak bent aangekomen. Zorg dus dat je 
zo snel mogelijk in de hoek ligt (tegenover de jurytafel). Na een U20 mag je het veld weer in als:  

• De tijd verstreken is en de jury de juiste vlag opsteekt.  

• Er een doelpunt gevallen is.  

• Jouw ploeg de bal herovert en de scheidsrechter met een gebaar aangeeft dat je weer mag 
meedoen.  
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• Binnen het 4-metergebied worden zware overtredingen soms bestraft met een strafworp, 
vaak "4-meterworp" genoemd. Een 4-meterworp wordt gegeven als je met een overtreding 
een waarschijnlijk doelpunt hebt voorkomen. Een strafworp moet je nemen vanaf de 4-
meterlijn. Het maakt niet uit waar je op die lijn ligt. Je mag bijvoorbeeld tegenover een 
doelpaal gaan liggen, maar dat is niet aan te raden omdat de doelverdediger daardoor de 
strafworp eerder zal stoppen. De strafworp moet vervolgens in één vloeiende beweging 
worden genomen, dus zonder dreigen.Strafworpen worden bijvoorbeeld gegeven als:  

• Een speler vastgehouden wordt binnen de 4-meterlijn, terwijl hij doorgebroken is richting 
doel.  

• De arm van een speler naar beneden getrokken wordt, voordat hij een aangespeelde bal 
kan vangen om te schieten op doel.  

 
Uitsluitingen voor de duur van de wedstrijd  
Als je drie zware overtredingen hebt gemaakt, mag je niet meer meedoen in de wedstrijd. In jouw 
plaats mag wel een vervanger meedoen. Drie persoonlijke fouten (kan ook bestaan uit twee 
uitsluitingen en een strafworp) hebben verder geen consequenties. De volgende wedstrijd mag je 
gewoon weer meedoen. Wel consequenties hebben de rechtstreekse uitsluitingen, dit zijn de UMV 
(Uitsluiting Met Vervanging) en UZV (Uitsluiting Zonder Vervanging). Een UMV krijg je in het 
algemeen voor gebrek aan eerbied. Hieronder vallen:  

 Het verhinderen van de uitvoering van een strafworp.  
 Het schelden op scheidsrechter of jurytafel.  

Een UZV krijg je voor grof optreden, zoals slaan en trappen. Het spreekt voor zich dat deze 
overtredingen niets met waterpolo te maken hebben. Afgezien van een schorsing levert het begaan 
van dergelijke overtredingen ook een forse boete op.  

 
Tot slot  
De bovenstaande regels lijken er misschien te veel om te bevatten. In de praktijk valt dit best 
mee, omdat de scheidsrechter precies aangeeft wat de bedoeling is. Wees niet te bang een 
overtreding te maken. Het maken van overtredingen (ook zware) hoort bij de waterpolotactiek. 
Bovendien geldt een belangrijke spelregel die nog niet genoemd is: "Bijna alles mag, zolang de 
scheidsrechter het niet ziet". 

 
Bron: http://www.zwemclubresidentie.nl/zcrwat02.htm
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Watertanden met Eva 
 
Lasagna Classico – in 4 stappen 
 
Het serveren van lasagna heeft altijd iets sjieks en kun je goed gebruiken als je gasten krijgt. 
Terwijl de lasagna in de oven gaar staat te worden kun je alvast die fles wijn opentrekken en 
een half uurtje later kun je de maaltijd vers en warm uit de oven serveren, zonder dat je 
peentjes staat te zweten in de keuken en je gast(en) in z’n eentje staat te wachten tot je nou 
eindelijk eens klaar bent met koken. Deze methode werkt bij mij altijd prima! 
 
Mijnheer Honig is hier handig op ingesprongen door pakjes met lasagna-mix te verkopen, 
waarmee je een typisch Nederlandse lasagna maakt. Maar zelf lasagna maken is helemaal 
niet moeilijk, veel goedkoper dan die zakjes smaakversterker van de Honig en veel 
lekkerder....! 
 
Wat heb je nodig voor 4 personen: 
 
Een grote ovenschaal  
Lasagnavellen 
Een pak gezeefde tomaten 
Uien en knoflook 
2 Paprika’s (rode of groene maakt niet zoveel uit), klein gesneden 
Braadworst (geen gehakt, braadworst is veel lekkerder): runderbraadworst is het beste, ong. 
1 per persoon 
Voor de bechamelsaus: melk, boter en een schepje bloem 
Blauwschimmelkaas (Danablue, in een driehoekig pakje is goedkoop en prima voor dit doel) 
Allerlei kruiden: italiaanse (tijm, rozemarijn, basilicum, salie), peper, zout, kaneel (!!) 
Geraspte kaas voor bovenop (parmezan, of gewoon oude kaas) 
 
Eventueel champignons en prei als je veel groenten wilt eten maar je kunt ook een salade 
maken voor de vitamientjes 
 
Stap 1) Begin met het maken van de saus: Snijd de braadworst in kleine stukjes, verwijder 
eventueel het vel en bak deze goed uit in een braadpan, met de kaneel. Haal de worst uit de 
pan en bak in het braadvet van de worst (als het erg veel is kun je wat afgieten) de 
kleingesneden ui en knoflook en later ook de paprika. Giet het pak gezeefde tomaten erin, 
voeg kruiden naar smaak toe, doe de worst er weer bij en warm even door. (Niet teveel zout, 
de blauwschimmelkaas is nogal zout). Dit gebruik je als de saus, deze hoef je niet warm te 
houden.   
 
Stap 2) Nu de bechamelsaus: doe een klontje boter en een schepje bloem in een steelpannetje 
en verwarm dit zachtjes totdat het een egale massa is (dit heet een “roux” en is de basis voor 
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heel veel sauzen). Voeg dan ongeveer een halve liter melk toe en verwarm dit (kijk uit, melk 
kookt snel over!). Doe vervolgens de in stukjes gesneden kaas erbij en verwarm de saus 
totdat deze net kookt (je zult zien dat het dan dik wordt). Houdt dit een beetje warm.  
 
Stap 3) Nu kun je de lasagna gaan “bouwen”: Leg in een ingevette ovenschaal een laagje 
lasagnavellen. Giet hierover de bechamelsaus zodat alles bedekt is. Doe er dan een laagje 
groente/vleessaus over, dan weer lasagnavellen en dan begin je weer opnieuw. Ga hiermee 
door tot alles op is, maar eindig met lasagnavellen en bechamelsaus. Als laatste een laagje 
kaas erover en je lasagna is klaar.  
 
Stap 4) Trek nu die fles wijn open en bak de lasagna in een voorverwarmde oven (tijd en 
temperatuur hangt een beetje af van het merk lasagnavellen dat je gebruikt).  
 
Eet smakelijk! 

 
Sponsors gezocht! 

Wie profiteert van deze lege 
ruimte? 
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Agenda Ragnar 
 
23/24 april Ragnar Lustrum 
 
4 mei Ragnar Borrel in de Koophandel 
 
7 mei Uurtje van Grûnn (een wedstrijd in de vorm van een één uur 
          estafette), Groningen 
 
7 mei Zinkstuk Waterpolo toernooi, Utrecht 
 
14 mei Wave zwemtoernooi, Delft 
 
4 juni NSZK Enschede  
 
24-25-26 juni Nayade Waterpolo toernooi 
 
4e vikingcompetitie laatste maandag in mei 
 
kp2 challenge en bbq (2 weken na nayadetoernooi) 
 

Antwoord op vraag februari 
Helaas heeft niemand het goede antwoord op de vraag van februari gegeven. De vraag van februari 
was, wat heeft Peter boven zijn bed hangen? Op het gastenboek vond ik het volgende antwoord: een 
poster van een naakte Mariska. Helaas zo spannend is het antwoord op deze vraag niet. Het is namelijk 
een autostuur wat boven zijn bed hangt.  
 

Vraag van deze maand is: Welke Ragnardame reist om de paar weken af naar Noorwegen om haar 
lieftallige vriendje te bezoeken? 

 
Voor de Ragnardames moet deze vraag niet al te moeilijk te beantwoorden zijn! Mail je antwoord naar 
sabrina.ende@planet.nl.  
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Wist u dat…. 
 

 Ragnardating zijn 1ste succes al binnen heeft gehaald… 
 Dat het gaat om een E en een B… 
 Hier veel over gediscussieerd is in de kleedkamer wie dit kunnen zijn… 
 we het wel weten wie het zijn, maar er niks over loslaten…. 
 Wij nog steeds niet weten wie de mysterieuze ragnar dating organiseert… 
 We wel nieuwsgierig zijn… naar de succes verhalen 
 Je voor 1 april je belastingopgave had moeten doen… 
 Het gastenboek veel onzinnige verhalen bevat… 
 Eva blauwe plekken heeft… 
 Wij denken dat ze stiekem bijverdient als slavin… 
 Ze ineens een gekneusde borstbeen heeft… 
 Dat vele gastenboek bezoekers zijn/haar ??? hier bij heeft… 
 Eva hier verder niks over los kan laten… 
 Ze niet meer zo vrijgezel is... 
 Haar nieuwe lover ook lid is bij Ragnar… 
 Harrie Nak verhuisd is… 
 groen zijn lievelingskleur is… 
 Linda N. een huis heeft gekocht… 
 Dat Dim zijn huis uit gezet wordt… 
 Wel bij Linda in wil trekken ;) , maar Linda (nijmegen) lief dit nooit zal goedkeuren… 
 ragnar dating niet bemiddeld in die zaken… 
 Sander gevoelens heeft… 
 Hij vrouwen heeft afgezworen…(tja) 
 Harry nu niet meer met hem in de kleedkamer durft… 
 Eva 4 sec. eerder was op de Bruggenloop dan Sjoerd… 
 Sjoerd weer into het hardlopen is… 
 10 april 10 km van het marathon parcours heeft afgelegd… 
 Zich aan het voorbereiden is op een kwart triathlon 
 Achter Alexander aanzwemmen best pittig is… 
 Het vast door zijn snelle kapsel komt… 
 De vikingwedstrijd weer een succes was… 
 Er een mooie eindstrijd was tijden de finale van de koppeltjes estafette… 
 Uiteindelijk Jurrie en Janine wonnen van Marco L.en Linda Bogers… 
 Marco tot vandaag dit nog steeds niet leuk vindt… 
 Hij er altijd mee geconfronteerd wordt dat hij niet heeft gewonnen… 
 Zijn revanche wil op de laatste wedstrijd… 
 Bart sneller is dan Dimitri… 
 We alle ragnarianen verwachtten bij de laatste vikingwedstrijd… 
 Dit het derde raketje in boekvorm is… 
 Sabrina erg trots is op het resultaat hiervan… 
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 Er een fietsclubje is… 
 Hans, Rik, Harrie met elkaar fietsen… 
 Sjoerd hard bij  moet trappen hun bij te houden… 
 Er een ALV was… 
 Jelke, Jurrie, Ronald en Sabrina de enige aanwezige leden waren… 
 Ragnar Blacklightbowlen heel leuk was… 
 Je er gewoon bij had moeten zijn… 
 Onze Duitse vriend Gero… heel veel strikes gooide… 
 Elles te laat kwam, omdat ze buikdansles had… 
 Dat Peter ook zijn buik kan laten dansen…. 
 Sjoerd alleen met zijn billen schudt… van links naar rechts… 
 Er weer vele ragnar verjaardag feesten waren… 
 De wudjes specialist vindt dat er meer wudjes ingestuurd moeten worden… 
 Graag een stukje over kleedkamer verhalen leest… 
 Het dinsdagavond zwem uur nu goed bezocht wordt… 
 Het nog drukker moet worden… 
 Woensdag weer de mogelijkheid tot waterpolo is... 
 Janine waterpolo niks voor haar vindt... 
 Het over 2 maanden al ragnar vakantie is… 
 We dan gewoon verder in de Kralingse plas gaan… 
 Er veel gesproken wordt over de KP2… 
 Dat de datum afhankelijk gaat worden van het weer en watertemperatuur… 
 Marieke wel een kans maakt… 
 Lex al aan het trainen is… 
 Er zelfs vrouwen mee gaan doen dit jaar… 
 Er een mega bbq deze kp2 georganiseerd wordt… 
 We sponsors zoeken voor het Raketje… 
 Je aan kan melden voor een advertentie in dit clubblad… 
 De rest aangevuld wordt door andere wudjes mensen… 
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