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Maandag  
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Van de redactie 
 
Beste Ragnarianen! 
 
Voor u ligt wederom een mooie versie van het Raketje! Ook dit keer hebben 
wij ons ernstig in het zweet gewerkt om er weer een puike uitgave van te 
maken, en naar ons inziens is dit redelijk gelukt.  
Dit maal een mooi verslag over Eindhoven, de Sinterklaasborrel, de 
fitheidstest en gedetailleerde informatie over het Raketje. Daarnaast zijn de 
gebruikelijke rubrieken als een duik in het leven van, tips en trucs en de 
column van Harry terug te vinden. Ook is er een nieuwe rubriek in het leven 
geroepen waarin anonieme brieven worden beantwoordt.  
Met dit Raketje sluiten we een mooi 2006 af. Een jaar waarin we veel 
nieuwe leden hebben gekregen en er talloze mooie activiteiten hebben 
plaatsgevonden. In 2007 zullen we dit zeker evenaren, misschien wel 
overtreffen. Want ook 2007 biedt weer verschillende Ragnar activiteiten 
zoals de NSZK in Utrecht, waterpolotoernooien, een kamp en nog veel 
meer.. 
Vanachter de computer willen wij, het Ragnar redactie team, jullie een 
mooie kerst en een gelukkig 2007 toewensen! 
 

Hans en Carlien



Woord van de voorzitter 
 

Geachte leden, 
 
Het zijn spannende tijden! Er staan namelijk een aantal 
weergaloze zaken te gebeuren, en er hebben zich ook 
legio voorvallen voorgedaan. Laat ik onderstaand stuk 
gebruiken om enige zaken onder de aandacht te brengen, 
nader toe te spitsen, te verhelderen, weer te geven, en te 
vertellen. 

 
Laat ik allereerst beginnen met ons te complimenteren met het uiterst 
succesvolle NSZK van 9 december jongstleden. Een zeer mooie 6e plaats, 
met een recordaantal deelnemers van de zijde van Ragnar. Iets om trots op 
te zijn, en iets dat mij vol verwachting naar de toekomst doet uitzien. 
Utrecht, 3 februari…. U mag het niet missen! 
Ook interessant om u mee te delen is het verloop van de integratie van 
Ragnar tijdens de NSZK´s en ertussenin. Het blijkt dat die hufters die eerst 
onze vlag gejat hadden, Aquamania helemaal geen hufters zijn, maar hele 
lieve jongelui, die ook nog eens goed tegen onze penningmeester aan 
kunnen dansen. Wat wil je nog meer. Ja, dit zijn mensen met wie het goed 
toeven is. Mensen uit Delft (Wave) echter, zijn en blijven sukkels. Een 
beetje aan onze mooie biermeter lopen te frunniken. Laat ik het niet 
nogmaals merken…. 
Maar nog erger zijn Zinkstukkers. Bah, wat een minderwaardige schepsels 
zijn dat. Beetje een vlag gaan jatten terwijl je je eigen vlag niet eens mee 
hebt. En dan ook nog eens wonderschone gastenboek bevuilen met zielige 
berichtjes. Nee, over dat tuig heb ik geen goed woord over. Ik hoop dan ook 
dat dat schorem de volgende keer lekker thuisblijft, en niet meer ons 
zwemwater en uitzicht komt vervuilen. Dat zou mijn dag echt glorieus en 
natte droom-waardig maken. 
 
Maar genoeg nu over de NSZK´s en de perikelen daaromtrent. Laten wij 
eens vooruitkijken. Er staat namelijk een hoop te gebeuren. Allereerst is er 
natuurlijk het kerstdiner. Zoals het hoort in deze tijd van het jaar zullen wij 
ons buikje rond eten en nog veel meer rond drinken. Dit is goed, want dan 
hebben wij in ieder geval nog wat weg te trainen in het nieuwe jaar.  
Daarnaast kan ik u deelgenoot maken van het feit dat u volgend jaar in 
heuse Ragnar-badkledij ten tonele kan verschijnen. Jazeker, u hoort het 
goed: de sexy Ragnar badpakken en zwembroeken komen er eindelijk aan. 



Mocht u nou zo iemand zijn die deze badkledij nog niet besteld heeft, 
schroom niet! Spreek mij, of één van mijn bestuursgenoten aan, en alles 
wordt voor u geregeld. Als u geen badkleding wil bestellen mag dat 
uiteraard ook, maar dan moet u er wel rekening mee houden dat u de paria 
van de vereniging wordt, en eeuwige hoon uw deel zal worden. Het is nu 
natuurlijk niet zo dat ik u onder druk probeer te zetten of emotioneel te 
chanteren. Ik vertel u alleen de feiten, en ga ervan uit dat u oud en wijs 
genoeg bent de juiste keuzes te maken. Ik vertrouw op u! 
Daarnaast zal er in het nieuwe jaar weer geborreld gaan worden. De eerste 
woensdag van de maand in de Villa, het wordt steeds meer een begrip. 
Sinterklaas was er in het oude jaar weer eens bij, en ik ben benieuwd of hij 
in het nieuwe jaar nog eens langs komt. Wij zijn toch leuker dan Spanje, 
dus het zou mij niets verbazen….  
Verder is er uiteraard ook op sportief vlak de komende tijd genoeg om 
volledig en integraal enthousiast over te worden. Denk bijvoorbeeld eens 
aan de waterpolo toernooien die er binnenkort aan gaan komen. Of NSZK 
3. Voor allen meer dan genoeg te doen dus. Keus te over, dus pak uw 
agenda, en schrijf u in! 
 
Dit gezegd hebbende, rest mij momenteel nog één ding te doen: u een hele 
goede kerst te wensen, en een zeer gelukkig nieuwjaar, met veel 
zwemplezier, vreugde, voorspoed en genot (op ieder terrein uiteraard).  
 
Ik hoop u vaak te mogen begroeten in het nieuwe jaar. 
 
Met Ragnariaanse groet, 
 
Robbert Schuijff 
Uw Voorzitter 
 



English summary 
 
And now a short summary for our foreign friends who study an awful lot at a 
Dutch university but still don’t speak a word of our beautiful language. In the 
above piece, a made it absolutely clear that Ragnar rules. We are the 
leading swimming team in The Netherlands, and maybe the world. Other 
teams, especially Zinkstuk, are nothing more than a piece of dust in my 
vacuum cleaner. And we are going to show them, on the third of 
February…. Be there! 
Apart from that, there are a lot of things on schedule for us. First of all the 
Christmas Dinner. And of course there are a lot of drinks coming in the new 
year. And, most importantly, there is now the opportunity to buy original 
Ragnar swimming material. Which you should, otherwise everybody will 
laugh at you. But it’s your call, of course.  
Apart from that, there are some games coming on. Both on the field of 
water polo and swimming there is plenty of choice, so pick an activity you 
like, and knock yourself out! 
 
For now, this is all I’ve got to say to you. So I wish you all a Merry 
Christmas, and a very happy new year, with a lot of swimming fun, joy, 
prosperity, en satisfaction.  
 
With Ragnarian greetings, 
 
Robbert Schuijff 
Your Chairman   



Lieve Ragnariaanse jongen en meisjes, 
 
Na onze gezellige samenkomst in Villa Kakelbont op woensdag 6 
december, wil ik jullie nog even laten weten dat ik en mijn pieten inmiddels 
veilig zijn aangekomen in het altijd zonnige Spanje. Onderweg hebben we 
meteen gebruik kunnen maken van de pasta set die Rastapiet van jullie 
cadeau kreeg, erg handig dus. 

Verder was het trouwens een zeer geslaagde 
avond. Toen ik met mijn pieten arriveerde was 
het nog niet erg druk, maar al gauw stroomden 
de Ragnarianen binnen. Ik vond het erg 
sportief van de minder lieve jongens en 
meisjes dat ze op mijn schoot zo midden in de 
Rotterdamse kroeg toch nog een mooi 
sinterklaasliedje ten gehore brachten. Ook 
waren de cadeaus (en zelfs gedichten) die 

pakjes piet onder jullie verzamelden erg leuk, en zelfs ik moet toegeven dat 
na al die sinterklaasliedjes de kerstcd eigenlijk nog niet eens zo heel slecht 
was. Ik heb er nu al spijt van dat ik niet ook een mooie boom heb 
meegenomen uit Nederland. 
Vergeet trouwens niet dat dit echt een uitzondering was, om zo na 5 
december nog in Nederland te blijven. Ik hoopte dat het zo nog stiekem 
even kon, maar werd onderweg naar de Villa al meerdere malen op straat 
herkend door de voorbijgangers. Net als aan de rest van Nederland heb ik 
toen maar gezegd dat we de boot gemist hadden. Erg gênant natuurlijk, 
alsof mij dat ooit zou overkomen, maar goed. Ik hoop dat jullie het ook een 
beetje stil houden, want jullie begrijpen dat ik anders volgend jaar veler 
verzoeken zou ontvangen nog na 5 december bezoeken af te leggen, en 
dat is natuurlijk alleen voor jullie weggelegd. 
Nog veel succes met zwemmen het komen jaar, en ik hoop dat we volgend 
jaar weer zo’n gezellige avond ervan kunnen maken. Ik zal jullie via de site 
blijven volgen (ik zag de foto’s van 6 december er trouwens ook al op 
staan, leuk hoor!). 
 
Groetjes, ook namens Rastapiet en Pakjespiet, 
De Sint 
 
PS. Jullie is zeker ook niet opgevallen waar dat meisje uit de zak gebleven 
is? Ik weet zeker dat ze er in de villa nog was, maar ja bier drinken met een 
rietje is ook niet alles…



R A G N A R P U Z Z E L
1
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1) Deze persoon heeft de leiding van de wedstrijd in handen. Hij beslist 
over alle problemen die betrekking hebben op de lopende wedstrijd.  

2) Aardbei, citroen en sinaasappel. Peer is voor Poloërs, niet voor de 
zwemmers.  

3) 47,84; 50-meterbad; Sydney 
4) Van alle dieren die zijn opgebouwd uit structuren van meerdere cellen 

is deze wel de meest eenvoudige. Toch weten ze wel onze meest 
noordelijke zwemvereniging te verslaan. 

5) Een duik of sprong waarbij er weinig vaart wordt gemaakt, maar des 
te meer water wordt verzet. En bij de melkunie zijn ze er niet erg op 
gesteld.  

6) Een dieet waarbij je vooral lekker eet en waar vele calorieën mee 
gemoeid zijn.  

7) Dit is de grens die voor veel amateur zwemmers magisch is als het 
om 100 meter gaat. 



8) Mocht je buiten het boekje gaan tijdens de wedstrijd kan de figuur uit 
vraag één je dit aandoen.  

9) Onze grootste concurrent, die we zeker voor moeten blijven dit 
seizoen in de competitie. 

10) Nederlandse Studenten Zwem Kompetitie (Heel wat anders dan 
het Nederlands Studenten Kampioenschap) 

11) Ons prestigieuze clubitem die ons van ruim anderhalve meter 
bier voorziet! 

12) De jaarlijks terugkerende barre tocht van net iets meer dan 3 
kilometer door het koude water in het hartje van Rotterdam. 

13) Een competitie die ooit werd georganiseerd door onze 
vereniging waarbij zowel de winnaar als de verliezer een Vikinghelm 
kon winnen. 

14) 1000meter, 10.000decimeter, 100.000centimeter, 
1.000.000milimeter, 10.000.000micrometer, 100.000.000nanometer 

15) 50 meter is leuk, 100 meter is te doen, maar daarna wordt deze 
zwemstijl de meesten toch net wat te gortig.  

16) RAGNAR, koning der Denen, vertrekt met haar in 845, in 
drakenschepen de Seine op en plundert Parijs. Zijn achternaam 
was… (zie site als je dit triviale feit niet uit je hoofd weet) 

 
 

Kalender

9-06-06 NSZK IV Enschede 

19-05-06 Uurtje van Grûnn 

31-03-06 NSK Amsterdam 

3-02-06 NSZK III Utrecht 

20-12-06 Kerstdiner 



 
 Prima Party 

 
 

Janine toch!! 

Harald, ga jij ff bier halen? 
 
                                         Ik ga ff bier halen! 

Tot NSZK 
Utrecht! 



Het dagboek van een biermeter 
 
Afgelopen zaterdag mocht ik na een lange periode weer mee met de 
zwemmers naar een wedstrijd. Ik zou bijna vergeten zijn hoe het voelde om 
weer met een zwemweekend mee te mogen, maar afgelopen weekend was 
het weer zover. Wat was deze biermeter weer blij! Ik mocht mee naar 
Eindhoven. Voordat ik pas echt in actie mocht komen, was het de beurt aan 
de snelste Vikingen van het land. Uren heb ik staan wachten totdat Hans 
me weer kwam opzoeken, maar na lang wachten kwam hij eindelijk terug. 
Ik dacht dat we gelijk weg gingen, als biermeter zijnde wil je natuurlijk niet 
droog staan. Van zo’n nachtmerrie ben ik wel eens wakker geworden… ’s 
Avonds laat gingen we eindelijk op weg naar het feest, wat gehouden werd 
in een bunker. Ik werd meegenomen door ene Heidi, die ik vaag ergens van 
ken. Ze leek op Hans, maar dat zal wel de alcohol geweest zijn. Je zult het 
niet geloven lief Raketje, maar op het feest werd ik nota bene door een 
Ragnarlid aan de ketting gelegd. Alsof ik weg zou lopen??? Ik ken mijn 
plicht als biermeter. Op een gegeven moment werd ik door een Ragnariaan 
meegenomen en mocht ik eindelijk bier gaan halen. Komend bij de bar 
vroeg die kwast ook nog wijn. Ik was bijna beledigd als biermeter, want een 
echte biermeter draagt alleen maar bier! Gelukkig voor deze biermeter 
hadden ze geen wijn en bleef het bij bier (1 keer water, maar dat zien we 
maar door de vingers). Iedere keer als we bier gingen halen, werd ik door 
die ene Ragnariaan hoog de lucht in getild zodat niemand mijn bier kon 
afpakken. Ik als Ragnarbiermeter wil alleen maar bier geven aan 
Ragnarianen. Alleen waren deze Vikingen wel heel erg dorstig. Iedere keer 
dat ik vol terug kwam, werd het bier super snel van me afgepakt. Op het 
einde van het feest was het helemaal erg lief Raketje. Ik stond heel rustig in 
een hoek (Je kunt ook niet anders als je aan de ketting zit) en kreeg ik 
bezoek van een andere biermeter. Beetje jammer dat die biermeter niet 
ergens anders had gestaan, want nu werd ik door iemand van een andere 
vereniging stuk gemaakt. Ik ben hier erg verdrietig over en hoop dat Hans 
(of misschien Heidi) mij weer kan maken en ik hoop dat ik de volgende 
wedstrijd weer bier mag halen!!! 
 
Met een Ragnariaanse Groet, 
 
De biermeter van Ragnar 



Wist je dat... 
 
- Hans en Harry Peter wilden verrassen met zijn tas die Hans voor hem 
moest inpakken? 
- Peter hier weinig van opgemerkt heeft, aangezien hij zijn tas al na de 
eerste treinoverstap vergat mee te nemen? 
- Peter dankzij deze grap toch nog kleding dat weekend had? 
- Peter ondanks deze stommiteit ook weer bijna zijn jas vergat in de 
bioscoop? 
- Je heel vieze boeren laat van levertraan? 
- Een hap levertraan ongeveer zo smaakt als een lik aan een rauwe vis 
geven? 
- We met 27 zwemmers een prima 6e plek hebben bemachtigd in 
Eindhoven?  
- Sade zelfs in de zwemkroniek staat met haar 2e plek op de 200 vlinder?  
- Haar tijd zelfs sneller was dan de verzuurde Harald S.?  
- Van deze verzuring een prachtige fotoreeks is gemaakt?  
- Er sowieso prachtige actiefoto's zijn gemaakt dit keer?  
- Vooral meneer de voorzitter een prachtige jump gemaakt heeft?  
- Het onderwerp "met het brilletje op de mond zwemmen" ook weer populair 
was?  
- Vooral Martijn en Harry hier last van hadden?  
- Meneer de ZC wel duizend keer kan zeggen: "doe die badmuts nou eens 
fatsoenlijk over je brilletje!"?  
- Er desondanks prima tijden en PR's zijn gezwommen?  
- Peter eindelijk eens een Ragnar-badmuts op zijn hoofd heeft gedaan?  
- Hij zich als een vis door het water voelde glijen?  
- Er bij de viering van onze mooie plek sowieso veel te weinig gegleën is?  
- Slechts Harry de B. verdacht is voor bepaalde glijpartijen?  
- Dit kwam omdat hij namens Ragnar meedeed aan de "dating-show"?  
- Dit niet meer voorstelde dan een banale powerpoint presentatie met de 
vragen "hoe doe je het het liefst" en "hoeveel vrouwen/mannen heb je ooit 
gehad"?  
- We echte hollandse stampot kregen als maaltijd?  
- Dit maar matigjes aansloot bij het thema "Ich bin der superrrrRudi"?  
- Een aantal Ragnarianen zich wel prima aan het thema hadden gehouden?  
- De borsten van Hans net zo groot waren als die van Ayla?  
- Als je de ballonnen met de knoop naar voren aandoet, je wel degelijk 
tepels hebt!?  



- Harry maar weinig heeft kunnen genieten van zijn magistrale snor?  
- Dit kwam omdat plaksel en bier niet samen gaan?  
- De kleur van deze snor sowieso dubieus matchte met zijn eigen haar?  
- Janine zich afvraagt of Daphne en Linda niet stiekem op Duracel baterijen 
lopen? 
- Harmen en Mark iets meer moeten inkomen voordat ze net zo los gaan?  
- John eruit ziet als een kleine aziaat maar drinkt als een grote Hollander?  
- Carlien het wel erg gezellig had met 4 onbekende gasten?  
- Harald tijdens het feest in het middelpunt van de aandacht stond?  
- Dit kwam omdat hij de persoonlijke bewaker van onze prachtige biermeter 
was?  
- WAVE onze biermeter gesloopt heeft?  
- Hij sowieso volgende wedstrijd weer meegaat?  
- Harald tevens een vriendinnetje bij Aquamania heeft gevonden?  
- Hij hiermee openlijk stond te knuffelen?  
- Wij hierdoor sterk zijn gaan twijfelen aan zijn geaardheid?  
- Hij die twijfel teniet kan doen in Utrecht?  
- We nu ook twijfels hebben over de geloofwaardigheid van Zinkstuk?  
- Ze op zeer ontactische wijze onze vlag hebben proberen te jatten?  
- Onze vlag terug is na een fantastische James Bond achtige achtervolging 
van Saskia, Ruthie en Ilona?  
- We deze dames hiervoor hartelijk moeten bedanken?  
- Sowieso iedereen bedankt wordt voor hun aanwezigheid?  
- De grote groep het ontbijt van de kleine groep in de taxi heeft laten staan 
- De grote groep geen warme douche had 
- Iedereen er ook weer bij is in Utrecht, de 3e van februari?  
- We daar weer mooie prestaties en een prachtig feest gaan meemaken?  
- Het thema dit keer "Keen on Green" is?  
- We dit een dermate slap thema vinden dat er al gesproken wordt met zn 
allen in het rood te gaan?  
 



Een duik in het leven van…  
                            Daphne van Altena 
 
 
 

 
Waar liggen jouw roots? 
In een prachtige buitenwijk van Rotterdam, namelijk 
Spijkenisse 
 
Wat brengt jou naar Rotterdam? 
Mijn studie: Geneeskunde en natuurlijk het geweldige 
uitgaansleven en de relaxte, niet studentenkozerige 
sfeer. 
 
Wat heb je met zwemmen? 
Veel. Ik altijd al gezwommen. Mijn zwemcarrière begon natuurlijk bij het alom 
bekende diplomazwemmen (A, B en C diploma behaald). Daarna heb ik nog 1,5 
jaar gedaan over het behalen van mijn snorkeldiploma’s (of hoe het ook heet) en 
een jaar later ben ik op synchroonzwemmen gegaan, waar ik 6 jaar op heb gezeten 
en bijna alle diploma’s heb gehaald en in totaal 3 shows heb mogen uitvoeren. En 
nu na een pauze van vijf jaar ben ik nu bezig met wedstrijdzwemmen.  
 
Wat is Ragnar volgens jou? (behalve een zwemclub) 
Een en al gezelligheid met prettig gestoorden ;) 
 
NSZK Eindhoven was…? 
Zeer zeker voor herhaling vatbaar! 
 
Is er nog hoop voor de Ragnarmannen of ben je al aan de man? 
Ik ben al 2 jaar heel erg gelukkig met mijn schatje ;p 
 
Met wie zou je evengoed wel eens een biertje willen drinken? 
Robbert Schuijf 
 
Wat vind jij: Is een glas half vol of half leeg? 
Ik ben een optimist, dus een glas is altijd HALF VOL 
 



Persoonlijke vraag van deze editie: Welk dier vind je het leukst? 
Dat is op dit moment een hamster. Lief, klein, zacht en dom op een grappige 
manier. 
 
Bedenk een persoonlijke vraag voor de volgende persoon. 
Wat is het mooiste liedje allertijden? 

 
Nog een duik, maar nu in het leven van…  
 

                                 Linda Caron 
                                   
Waar liggen jouw roots? 
 Ik kom uit een piepklein dorpje dat in de buurt van Breda 
ligt, genaamd Den Hout. 
 
Wat brengt jou naar Rotterdam? 
Ik studeer Geneeskunde in Rotterdam en uiteindelijk, na een 
jaartje heen en weer gereisd te hebben, ben ik hier maar 
gaan wonen. 
 
Wat heb je met zwemmen? 

 Ik vind het eigenlijk gewoon super leuk om te doen. 
 
Wat is Ragnar volgens jou? (behalve een zwemclub)  
Een hoop gezelligheid (tja, heel cliché).  
 
NSZK Eindhoven was…?  
Voor herhaling vatbaar! 
 
Is er nog hoop voor de Ragnarmannen of ben je al aan de man? 
Ik ben al aan de man. 
 
Met wie zou je evengoed wel eens een biertje willen drinken?  
Nou iedereen is leuk, dus waarom niet met iedereen. 
 
Wat vind jij: Is een glas half vol of half leeg?  
Half vol natuurlijk. 



 
 
Persoonlijke vraag van deze editie: Welk dier vind je het leukst?  
Mijn goudvis. 
 
Bedenk een persoonlijke vraag voor de volgende persoon. 
Wat is je pincode? 

 
 
Culinaire kooktip van Carlien  
 
Met de kerst in aantocht wordt er weer allemaal heerlijk gegeten. Na een 
goede maaltijd is het natuurlijk tijd voor een heus dessert. Dit keer kan jij de 
laatste gang van het diner maken. Om een beetje indruk te maken op je 
familie dit keer een toetjestopper! 
 
Marshmallowijs 
 
Benodigdheden (voor 8 personen) 
85 gram pure chocolade (in stukken) 
175 gram witter marshmellows 
1,5 deciliter melk 
3 deciliter slagroom 
 
Verwarm de chocolade, de marshmallows en de melk op een laag vuur en 
roer het door elkaar tot alles gesmolten is. Haal de pan van het vuur en laat 
het mengsel helemaal afkoelen.  
Klop daarna de slagroom stijf en Meng hem met een metalen lepel door het 
chocolademengsel.  
Schenk alles in een cakevorm van ongeveer 26 centimeter en zet deze 
minstens twee uur in de vriezer. Wanneer het ijs hard is geworden is dit 
toetje klaar. Serveer het met vers fruit 
 
P.s. Je kunt het ongeveer 1 maand goed houden in de vriezer 



Het Raketje  
Door: Hans Kiers 

 
Uiteraard denken jullie bij het Raketje meteen aan ons prachtig 
mooie clubblad. Dit keer gaat het echter over het ijsje. Dit ijsje 
wordt dan wel elke keer na de training doodleuk weggewerkt, maar het is al een 
van, zo niet, de oudste ijsjes in Nederland.  
Het Raketje van Ola zag in 1962 het levenslicht. Dit was in de tijd van de opkomst 
van de ruimtevaart en daarom is voor de raketvorm gekozen. De Raket is nooit van 
vorm veranderd en ook de smaken framboos (altijd gedacht dat het aardbei was, 
maar dat zal wel aan de uitsluiten natuurlijke aroma’s liggen…), sinaasappel en 
ananas zijn altijd hetzelfde gebleven. Iedereen kent ze en vandaag de dag eten de 
Nederlanders zo’n 30 tot 35 miljoen Raketjes per jaar (waarvan Ragnar toch wel 
zeker 0.01% van voor zijn rekening neemt). Toch is dit niet voldoende om 
sponsorgelden los te peuteren bij Ola. Misschien toch handig om de berekening van 
de raketjesconsumtie bij te voegen…? 
Maar waar komen deze kleine, doch o zo lekkere ijsjes dan toch vandaan? Nou, in 
Nederland worden ze geproduceerd in Hellendoorn. Hier staat de enige Ola 
ijsfabriek van Nederland. In totaal draait de fabriek 26 weken per jaar op volle 
toeren om ongeveer 35 miljoen Raketjes te produceren. 
In een speciale machine voor Raketjes worden verschillende smaken siroop laagje 
voor laagje ingevroren (eerst framboos, dan sinaasappel en als laatste ananas). 
Vervolgens worden ze aan het stokje opgetild en verpakt. 
 
Raket 44 jaar (bijna 45!) 
Raket is als één van de weinige ijsjes altijd onveranderd gebleven. De markt 
veranderde, de consument veranderde, ijsjes kwamen en gingen, maar Raket bleef 
altijd bestaan. Dit maakt, volgens de mensen van Ola, van de Raket een 'original'. 
Want het is eigenlijk een simpel en eenvoudig waterijsje. Juist het feit dat de Raket 
altijd hetzelfde is gebleven, heeft veel bijgedragen aan het succes van dit puur 
Hollandse ijsje! 

Voedingswaarde per Raketje 
Energie: 168 kJ / 39 kcal 
Eiwitten: 0 g 
Koolhydraten: 3.7 g 
Waarvan suikers: 3.2 g 

Het is echter niet de leeftijd die het Raketje in het Guinness Book of records heeft 
doen belanden, maar Ola heeft tevens het grootste Raketje van de wereld gemaakt 
(zeg maar… de RAKET) 
 
 
 

 

Vetten: 0 g 



Tips en Trucs in de zwemsport: starten, keren 
en finishen. 

Door: Sander Beumer 
 
Het aandeel van het starten, keren en finishen. 
Over hoeveel procent hebben wij het eigenlijk, als je over 
het aandeel hebt van starten, keren en finishen in een 
zwemwedstrijd? 20%? Of meer? 
Laten we eens een race nemen van Pieter vd Hoogenband op de 100 vrije 
slag! Zijn tijd; 49.00sec. Wat is dan de bijdrage van het starten, keren en 
finishen? 20 a 30%?? 10 procent zit in het starten (4.9 seconde inclusief het 
fluitsignaal en 7,5 meter), 25 procent tot 30 procent zit in het keren (3 
keerpunten berekend over 2 meter voor het keren en 2 meter na keren, in 
14.7sec). And last but not least; 5 procent voor een goede finish (2.45 sec 
voor de laatste 2 meter). Het aandeel starten, keren, finishen komt grofweg 
dan uit op 22.05 seconden! Het restant van de tijd is voor de zwemslag (55%) 
oftewel 26,95 sec (voor 78,5 meter).  
Het aandeel van starten, keren en finishen is 40 a 45 %.  Dit is een 
percentage die je ook mag terugrekenen naar de hoeveelheid tijd dat jij zou 
moeten besteden aan trainen van deze drie specifieke technieken. 
 
Is starten een landsport? 
Als we starten, dan vergeten we snel dat het niet alleen om wateractiviteit gaat 
maar ook een stukje land! De startprocedure en het induiken zijn momenten 
waarbij je afhankelijk bent van eigenschappen die je alleen op het land kan 
trainen. Het gaat om een stukje atletisch vermogen; op een klein stukje plaat 
en een afzetten in luttele secondes gevolgd door een explosieve reactie met 
armen, benen en hoofd.  
Net als bij de atletiek komen bepaalde technieken aan de orde waarop je op 
moet trainen: je houding, de stand van je benen, lenigheid, bril goed en strak 
en, heel belangrijk, het trainen van je concentratie bij het starten. Dus niet met 
tegenstanders bezig zijn!  
Ben je aan “vliegen”? Dan moet je rekening houden met punten als hand - 
hoofd - armen strekken/stroomlijnen. Om zodoende te duiken in 1 lijn door een 
1 plek ergens in het water!  
 
Stroomlijnen 
Ben je onder water dan heb je de neiging snel naar boven te komen en te 
gaan zwemmen. Probeer dat niet te doen! Train om onderwater te blijven, te 
stroomlijnen, 3 tot 5 meter totdat je bovenwater bent. Onder water probeer je 
alleen je beenslag te gebruiken. Stroomlijnen is niet alleen belangrijk, het is 



van GROOTS belang! Niet alleen bij het starten of het keren, maar het is ook 
goed voor jouw zwemslag. Trainen op stroomlijnen is het werken aan een 
houding met zo min mogelijk weerstand. Je houdt je snelheid vast maar je 
bespaart ook energie die je nodig hebt voor de zwemslag.  
 
Een keerpunt maken; geen lolletje! 
Een keerpunt maken is voor velen niet leuk! Het wordt je ook niet aangeleerd 
bij het elementair zwemmen. Wat je vaak wel doet is met twee handen 
aantikken, draaien en afzetten. Maar nu extra: bij de afzet… jawel: 
stroomlijnen!! Als je baantjes gezwommen hebt dan weet je al hoe dit met 
schoolslag moet doen. Maar dit kan ook bij de vlinderslag. Alleen nu kom je 
met vlinder of schoolslag harder aanzwemmen. Ook draai je sneller en maak 
je daarna een afzet die meer is gericht op de onderwaterfase!  
Keren met de borstcrawl of rugcrawl is lastiger, maar te doen! De kunst is om 
met een lekkere snelheid aan te komen, draaien met een soort van een halve 
koprol (denk maar aan de koprol van vroeger op gym). En bij die draai, je kan 
hem zelfs oefenen op je bed, moet je meteen je voeten plaatsen tegen de 
muur, en bij contact afzetten. Je kijkt dan bij het draaien al wel in de richting 
naar waar je heen wilt zwemmen! En dan lekker afzetten, de diepte in en 
jawel, weer dat stroomlijnen en Borstcrawl of rugcrawl benen!  
 
Draaien en luchthappen…. 
Draaien met Borstcrawl keerpunt, kost je lucht! Een van de redenen om het 
gewoon niet te doen?! Ik had het ook, net als velen. Maar na een opmerking 
van; ‘en nu doe je gewoon draaien’ ben ik sindsdien dat veelvuldig gaan doen, 
door grofweg het GEWOON TE GAAN DOEN! Ineens wordt het een appeltje - 
eitje - pancake! Je lichaam past zich daarnaast ook aan, na veel oefenen, aan 
de gewoonte. 
Bij het draaien moeten je erop letten dat je klein maakt, 180 graden draaien, je 
beide handen direct naar voren brengen, netjes langs je lichaam, voetjes in de 
draai tegen kant zetten en afzetten. Gaat het niet? Niet errug! Perfect kan later 
altijd nog! Bij het rugcrawl keerpunt net voor de kant draaien en idem al bij als 
bij het borstcrawl draaipunt – draaien!  
 
Finishen; de kers op jouw prestatie! 
En dan kom je bovenwater, dan zwem je je rot en dan komt het einde eraan! 
Waar je nog op moet letten is het volgende: bij de schoolslag en de vlinderslag 
altijd met 2 handen aantikken! Maak bij de aankomst een korte of nog een 
lange slag. En train dit ook op hoge snelheid.  
Bij Borstcrawl op het laatste moment je arm nog ver uitstrekken voor een 
snelle tik tegen de kant. Draai je hoofd daarbij in de richting van waar je 



vandaan komt. Het draaien van hoofd maakt de reactie van jouw finisharm 
sneller. Een rugfinish gebeurt op de rug en je kan die timen door goed te tellen 
vanaf de vlaggen. Hoeveel slagen je nog maakt of met je hoofd nog snel 
achterover kijken. Strek dan je arm uit en tik de kant aan.  
 
  
Gewoon doen: extra trainen. 
Welk niveau je ook hebt, probeer tijdens het trainen altijd een paar starts en 
keerpunten te pakken. Train jij gemiddeld 2 keer per week? Ma en Do? Of Ma 
en Di. Probeer dan in 1 van die training meer tijd te nemen voor 6 starts met 
kort sprintje erbij - Maak standaard 2 x 6 keerpunten van een bepaalde slag. 
Zo heb je als je dit elke week doet snel 64 starts en of 100 keerpunten 
geoefend in een seizoen! Dat is veel meer dan dat je in een normale training 
zou doen.  
 
Over keren, starten en finishen, kan ik nog veel meer vertellen, net zoals over 
de zwemslagen. Maar een leuke site voor meer informatie: www.zweminfo.nl 
 
Meer tips! 
Tip 1: tijdens je training bij het keren en afzetten  stroomlijnen, veel benen 
onderwater gebruiken. Voor de kant bij het aanzwemmen de snelheid 
verhogen of hoog te houden. Dat maakt een draai of keerpunt makkelijker.  

 Tip 2: wordt je moe en kan je geen borstcrawl draaipunt maken? 
Doorzetten en blijf elkaar corrigeren en stimuleren als groep op het 
maken van keerpunten!  

Moe? Dan kan je beter meer rust nemen om dan wel altijd het draaipunt te 
maken! 

 Tip 3: bij starten tenen over het blok, handen dicht bij elkaar houden, 
kijken waar je heen wilt gaan, handen als afzet gebruiken en speel met 
de zwaartekrachten, train op een snelle reactie. 

 Tip 4: in de lucht; je hoofd, armen en handen bij elkaar houden. In de 
lucht voeten bij elkaar brengen en gestrekt a la balarina! Bij de start 
jouw brilletje strak, gebruik je stroomlijnhouding om je bril te 
beschermen en duik zo dat de kruin van je hoofd het water raakt! Koop 
verder een bril die goed zuigt en goed aansluit op je ogen gaat met een 
sterke dubbele elastiekband!  

 Tip 5: finishen is trainbaar. Door tijdens de trainingen ook de laatste 
meters af te ronden train je ook op een goede finish. Niet 1 meter voor 
de kant stoppen of snelheid afbouwen: rond je oefening af. 



Lief Raketje…. 
 
 
Ooit was ik nog heel klein. Zo klein dat ik niet kon opbotsen tegen mijn 
vriendjes en vriendinnetjes van andere verenigingen. Ik werd altijd 
onopvallend in een klein hoekje gehangen. Dat geeft mij toch geen 
uitstraling? Ik werd er haast depressief van. Gelukkig stond er een bestuur 
op in 2004-2005 die mij wel serieus nam en mij als geschenk gaf aan het 
toenmalige nieuwe bestuur. En of ik was gegroeid?? Zeker! Ik was zo groot 
dat mijn vriendjes en vriendinnetjes het niet tegen MIJ konden opnemen! 
Ik ben stralend van zelfvertrouwen en voel dat ik de meerdere ben in het 
zwembad. Dit brengt wel een probleem met zich mee : andere 
verenigingen zijn zo jaloers dat ze mij proberen af te pakken van Ragnar. 
En dan lopen er ook nog onoplettende Ragnarianen rond die dat zomaar 
toestaan! De vorige keer in Groningen kan ik nog door de vingers zien, 
want het diner met het bestuur van Aquamania om mij terug te verdienen 
was zeer geslaagd. Vorige wedstrijd werd ik echter zo slecht behandeld 
(ik zakte van ellende in elkaar), dat Zinkstuk mij probeerde mee te 
nemen. Een aantal vrouwelijke leden is achter mij aan gerend en hebben 
mij weer in de armen gesloten. Aan de ene kant ben ik blij dat ik toch 
weer terug ben bij mijn eigen club, maar van de andere kant ben ik wel 
teleurgesteld dat ik zo behandeld word. Wat moet ik nu doen? Ik ben 
radeloos... 
 
Groetjes, de Ragnarvlag. 
 
Lieve vlag, 
 
Wij als leden weten het; je bent een doorn in het oog van andere 
verenigingen. Zo groot, dat is niemand. Daarom koesteren we je ook zo 
zeer. Tijdens de wedstrijden ben je een grote steun voor ons. Jouw grote 
doet ook ons groeien! Maar soms in het heetst van de strijd moedigen wij 
onze clubgenoten zo hard aan dat we je luttele seconden uit het oog 
verliezen.. Op deze momenten proberen jaloerse zielen je van ons af te 
nemen. Dit betreuren wij zeer. Gelukkig hebben onze dames je de laatste 
keer gered! Dit laat ook weer zien dat we echt voor je vechten. Lieve vlag 
je hebt een speciaal plekje in ons hart en hopen dat je ons trouw wilt 
blijven…. 



Wie is deze jonge viking?  
 
Over de vorige foto was nogal wat verdeeldheid. De een wist zeker dat het 
Peter was, maar een ander vond hem toch meer op Sander, Rik of Sjoerd 
lijken. De guitige foto uit de afgelopen editie was echter toch echt Peter 
Kleijnenburg; de enige echte. Deze keer staat een andere Viking tentoon in 
de rubriek. Denk jij te weten wie dit is? Laat het ons weten via het 
gastenboek! 



Eindhovûh de gekste!!! 
 

Een sporttas vol met chocolade en bananen, een auto vol met diesel en 
een hoofd gevuld met goede zin en gezonde spanning. Daar ging ik dan, op 
weg naar mijn allereerste zwemwedstrijd! Ik had geen flauw idee wat ik 
ervan moest verwachten, en af en toe twijfelde ik zelfs lichtjes over mijn 
keuze om mee te gaan. Maar vanachter een pilaar verscheen Ragnar’s 
lachende gezicht. Voor mijn gevoel leek alles langzamer te gaan. En ik 
rende op hen af, zij kwamen me tegemoet, en de rest van nep-brabander 
Guus Meeuwis zijn repertoire kwam ’s avonds bij het feest tot grote ergernis 
van deze ras-brabander nog veelvuldig langs.  

Niet veel later stonden we, 
met trots om onze schouders 
hangende Ragnar polos, naast 
het zwembad, en voelde ik me 
eventjes weer een brugklasser 
tussen al die grote stoere zwem-
meneren en lenige fanatieke 
zwemdames. Veel tijd om onder 
de indruk te zijn kreeg ik echter 
niet, het was namelijk aan ons, 
de nieuwelingen, om de eer van 

onze club te verdedigen in het eerste programma: de 4 maal 50m vrij 
gemixte estafette. Fanatiek als we zijn hadden we ons als doel gesteld niet 
laatste te worden. Dit leek na een geweldige opening van Daphne, gevolgd 
door een megasprint van ondergetekende en een zichzelf bruut 
overtreffende Linda ook fors te gaan lukken. Helaas trof onze beresterke 
slotzwemmer Harmen de opvolger van Johan Kenkhuis, waardoor we op 
een paar honderdsten van een seconde verloren van onze concurrenten en 
toch op een laatste plaats eindigden. Dit bleek gelukkig geen voorspeller te 
zijn voor de rest van de wedstrijd, want individueel hebben alle 
nieuwelingen (ook John en Freya) flink van zich laten zien, en op sommige 
momenten lieten we de trainer en de zwemcommissaris verbaasd achter! 
Daphne heeft zelfs bij haar eerste wedstrijd een tellende tijd neergezet op 
de 50 meter vrije slag, hulde hiervoor! 

Zelf was ik zeer te spreken over mijn 100 meter schoolslag. Toen ik 
voor de start aan Carlien mijn richttijd van 1.30 kenbaar maakte lachte ze 
me nog net niet uit. Maar met een eindtijd van 1.32 bleek ik niet geheel 



onrealistische dingen van mijn lichaam te verwachten. Voor de volgende 
wedstrijd ga ik voor die 1.20, dus pas maar 
op Harry! ;) 
Het dieptepunt van de dag was toch wel 
mijn valse start op de 50 meter school. 
John, ik en Harmen stonden ingedeeld op 
respectievelijk baan 2, der Rudi en baan 4. 
Voordat we de startblokken betraden had 
er dan ook al een fikse 
psychologische oorlog 
gewoed. Overdreven 
geconcentreerd en strak 
van de adrenaline stond 
ik dan ook voorover 
gebogen (zoals trainer Sander me had geleerd) te wachten op het fluitje. 
Deze kwam helaas pas toen ik al lang en breed in het water lag en de 
andere twee verbaasd achter gelaten had op de startblokken. Hierna mocht 
ik niet meer starten en kon ik alleen maar toekijken hoe de 2 overgebleven 
Ragnarianen streden alsof hun leven ervan afhing!  

Veel voorkomend verschijnsel in Eindhoven… 
De oplossing staat in dit raketje in de rubriek van 
Sander!

Na de wedstrijd werd er gezorgd voor een heerlijke Hollandse 
stampot, en even later tourden ik en Freya half Eindhoven door om onze 
teamleden en hun bagage naar de slaapplaats te brengen. Hier 
aangekomen vond ik het al meteen erg jammer dat ik niet zou slapen in de 
gezellige omgebouwde woonkamer, en dit werd alleen maar erger nadat ik 
me begon te realiseren dat dit ook betekende dat ik geen alcohol zou 
kunnen nuttigen op het feest. Na eventjes X-factor te hebben afgezeken, 
thee te hebben gedronken en te hebben gelachen om de herhaalde 
omkleedpraktijken van zinkstukverschrikker Ruthie was het tijd om naar het 
feest te gaan. 

Het werd al heel snel duidelijk dat dit bepaald 
geen feest zou zijn waarbij het niet uitmaakte of je 
had gedronken of niet. Die Eindhovense koorknapen 
wilden per sé een hoge drankomzet genereren, want 
de muziek dwong je bijna aan de alcohol! Toch heb 
ik me er zeker kunnen vermaken door de vele 
gezellige onderonsjes met Ragnarianen, de 
verbazing rond de energie van Linda, het voelen aan 
de tieten van Hans en het aanbidden van onze 
prachtige biermeter die heldhaftig in de lucht werd 
gehouden door Harald. Toen bekend werd gemaakt dat we op een zeer 



verdiende en mooie 6e plaats waren geëindigd kon het feest helemaal niet 
meer stuk, en al gauw werden de bezopen Heidi’s und Rudi’s 
gecombineerd met K3 en Guus Meeuwis mij iets teveel. Hierop besloot ik 
rond een uur of 3 maar eens deze geweldige dag af te sluiten en naar mijn 
ouders te rijden. Ik hoop dat de rest van het feest, het slapen gaan en de 
terugreis even goed zijn bevallen, en ik vind het jammer dat ik hier niet bij 
aanwezig was! 

Om af te sluiten zou ik nog even iedereen die mee was willen 
bedanken voor de aanmoedigingen van de kant, de foto’s en natuurlijk de 
gezelligheid! En iedereen die er niet was van harte aan te raden de 
volgende keer wel gewoon te komen! Een aantal tips voor de nieuwelingen 
die er nog niet bijwaren: Denk niet dat je er te slecht voor bent, iedereen 
kan iets betekenen; Blijf onder het zwemmen goed letten op de dingen die 
we geleerd hebben bij de trainingen, en kom in thema naar het feest en blijf 
slapen zodat je van alle gezelligheid mee kan genieten! Dit laatste 
beschouw ik ook als een tip aan mezelf ;) 

 
Tot ziens in Utrecht! 

Mark 



Bestuur aan de waterpolo 
 
Op 22 november, gelijktijdig met de verkiezingen, was het zover. Het 
voltallige bestuur zou mee gaan trainen met het waterpolo. Het had al 
behoorlijk wat moeite gekost, omdat de dagen en tijden vaak samen gingen 
met andere sociale activiteiten van de bestuursleden maar nu was het 
daadwerkelijk zover! 
 
Ik zelf kwam samen met Saskia aan bij het Oostelijk zwembad waar wij 
enigszins onwennig naar binnen gingen. Ik was er wel eens eerder 
geweest, maar dat had niet zo’n denderende indruk op me achtergelaten. 
(Dit omdat ik daar ooit eens heb moeten bewijzen dat ik wel degelijk kon 
zwemmen. Mijn moeder was mijn diploma’s kwijtgeraakt en zonder te 
kunnen zwemmen mocht ik niet mee op het kamp van de basisschool… 
Beetje jammer, maar ach, het is helemaal goed gekomen).  
 
We begonnen de training met de warming-up van Rijnmond. Korte sprintjes 
achter elkaar die we als zwemmers goed bij konden houden. Ik niet, maar 
de rest wel. En het gaat om de meerderheid toch?  
Tot nu toe was er nog geen sprake van werkelijke waterpolo dus het werd 
steeds spannender.. Het moment naderde… En zowaar! Daar was het! Er 
werden ballen naar de spelers in het water gegooid en men mocht deze 
naar elkaar overgooien. Ik deed net alsof ik niet wist dat je met 1 hand 
moest gooien en daardoor lukte dit nog redelijk. Het werd me natuurlijk wel 
verteld, maar oost Indisch doof mag je soms zijn vind ik. 
 
Vervolgens ging Ronald in het doel staan waar wij als een razende op af 
moesten zwemmen om daarna af te remmen en de bal in het doel proberen 
te gooien. Aan de brede lach die op menig gezicht te zien was leidde ik af 
dat ik gooide zoals een dame dat hoort te doen; meisjesachtig. Ik ben er 
niet zo goed in geloof ik.. Al was Ronald vast heel blij met deze snoeiharde, 
doelpunt scorende ballen.  
 
Wat ik heel apart vond was het zwemmen met je hoofd boven water. Dat 
had ik niet eerder gedaan en absoluut niet gewend. Dat was dan ook de 
reden dat ik dus toch mijn hoofd opzij draaide om adem te ‘kunnen’ halen. 
Wat natuurlijk helemaal nergens op sloeg omdat ik helemaal niet onder 
water was. Ik kan me trouwens wel goed indenken dat je daar gigantische 
schouders van krijgt; dat is goed te voelen zeg! 
 



Omdat ik er tijdens dit deel van de training achterkwam dat dit niet helemaal 
mijn ding was, je moet alles een keer proberen, heb ik daarna een tijdje 
rondgedobberd op 2 ballen en vol bewondering naar degene gekeken die 
dit spel wel in hun vingers hadden. Het mag duidelijk zijn: waterpolo is niets 
voor mij.  
 
Maar ik kan dit stukje natuurlijk niet op deze manier eindigen. Mijn 
persoonlijke ervaring staat hierboven, maar andere leden van het bestuur 
ging het spel een stuk beter af. En ik moet zeggen dat het altijd de moeite 
waard is om eens mee te trainen met waterpolo om gewoon eens te kijken 
wat je er zelf van vindt. Mijn mening zou ik niet aannemen als ik jou was. Ik 
zeg meestal maar wat om de tijd mee op te vullen. 
 
Nadat we ons allemaal gedoucht hadden zijn we ons avondmaal gaan 
halen waar we zo langzamerhand wel erg veel zin in hadden. Nou weet ik 
eerlijk gezegd niet wat ik moet vinden van de Koophandel waar we dit maal 
nuttigden. Het was best goed te eten, en de prijs was ook oké, maar de 
vliegjes die tijdens en na het eten voor ons neus vlogen vond ik toch wat 
minder lekker. Maar wie weet, misschien kwam het ook wel gewoon door 
de natte vloer die werd veroorzaakt door het lekkende plafond. Ik zou het 
niet weten!  
 
Dus: een goed voornemen voor 2007: doe eens mee met een waterpolo 
training en laat jezelf versteld staan van de kunsten die jij binnen dit spel 
kunt vertonen!  
Veel plezier en een goed nieuwjaar gewenst!! 
 
Groetjes, Ruthie Delwel 
Secretaris 2006-2007 



De Fitheidstest 
Door: Peter Kleijnenburg 

 
Er was al veel over geouwehoerd op het gastenboek en maandag was het 
dan zover: de fitheidstest! Velen vroegen zich af wat dat inhield en dus was 
de training goed bezocht. 
Sander, onze geliefde oud-trainer die weer steeds vaker Ragnar onder zijn 
hoede neemt, had een erg professioneel programma in elkaar gedraaid. 
Iedereen kreeg formulieren waarop per tweetal scores ingevuld moesten 
worden. Het werd een gevarieerde training, met verschillende 
zwemonderdelen en allerlei andere oefeningen. 
Het begon met 25 meters zwemmen. Elke slag werd getimed. Dat ging 
iedereen nog wel goed af. Alleen jammer dat wij de weigerachtige 
stopwatch getroffen hadden. 
Het vanuit zittende positie zo vaak mogelijk 
opstaan met 1 been, ging al iets minder soepel. 
Buik- en rugspieroefeningen kwamen ook aan 
bod. Niet op de gebruikelijke manier zoals sit-ups, 
maar met vangen en gooien van ballen. Niet 
alleen beter voor je rug volgens Sander, maar 
natuurlijk ook spannender, want 1 keer niet 
vangen en je score was naar de maan. Dit stukje 
teamwork ging gelukkig goed bij Michele en mij, 
maar bij sommige anderen zag ik wel eens een 
balletje verdwalen. 
Push-ups waren een regelrechte ramp. Verder dan 18 stuks kwam ik niet 
helaas. Misschien volgende keer ook maar wat Creatine eten...? 
Het zwemmen kwam ook weer aan bod met de coopertest: in 10 minuten 
zoveel mogelijk banen zwemmen. Nu moesten de mensen die ballen 
hadden laten rondstuiteren weer alles op alles zetten om de verliezen weer 
in te halen. 
Toen waren de anderhalf uur al weer voorbij. Uiteindelijk had iedereen een 
voldaan gevoel en een indicatie van hoe het met zijn conditie gesteld was. 
Al met al een geslaagde training, die wat mij betreft nog eens herhaald mag 
worden om de verbeteringen van de conditie te meten! 
 
 

“Pain is temporary, pride is forever” 
 



Motivatie 
 
Wat gaat de tijd toch snel, we zijn alweer bijna op de 
helft van het seizoen met twee NSZK’s achter de rug 
en dit is alweer de tweede editie van het welbegeerde 
Raketje. 
Natuurlijk rijst bij mij de vraag: “Waar zal ik het nu 
weer over hebben?” en met onze laatste succes in 

Eindhoven wil ik het graag over motivatie hebben. Want ondanks dat het 
goed gegaan is, kan het altijd beter! 
 
Tijdens mijn traineeship bij de Rabobank heb ik interessante lezingen 
gekregen van verscheidende mensen, waaronder ook de heer Marinus 
Knoope, die – ondanks dat hij lijdt aan de gevolgen van de ziekte van 
Parkinson – ons iets wilde vertellen over het bereiken van je wensen. En 
datgene wil ik graag met jullie delen. 
 
De creatieve spiraal zoals hij dat noemt, is opgebouwd uit een aantal fases. 
Onderstaand kan je daarvan een overzicht vinden, die ik met een aantal 
praktische toepassingen zal toelichten. 
 

Wensen 

Verbeelden 

Geloven 

Uiten 

Onderzoeken 

Plannen 

Beslissen 

Handelen 

Volharden 

Ontvangen 

Ontspannen 

Waarderen 

Binnen 

Buiten 

 
Het begint allemaal met wensen. Je moet voor jezelf een doel bepalen. In 
mijn geval was dat toen ik lid werd van Ragnar (in 2002!) om onder de 
minuut te gaan zwemmen op de 100m vrij. Nu ik die wens had, moest ik me 
verbeelden hoe dat gevoel zou zijn als ik het zou halen en nog veel 
belangrijker, ik moest erin gaan geloven dat ik het daadwerkelijk kon. Ik 
vond dat ik een goede zwemmer was, dus ik zou het zeker moeten kunnen.  



Daardoor kwam ik in de volgende fase, ik kon het naar andere mensen 
communiceren en mijn doel uiten. Nu kon ik geholpen worden in hoe ik dit 
kon halen en moest ik onderzoeken hoe ik dat ging doen. Ik kon dat doen 
door mijn techniek te verbeteren en natuurlijk meer te gaan trainen. Nu ik 
dat wist, kon ik gaan plannen: wanneer moest ik gaan trainen?  
 
Natuurlijk vereiste dit nogal wat tijd en moest ik 
beslissen of ik dat daadwerkelijk ging besteden. 
Nadat ik dit beslist had, kon ik er naar gaan 
handelen. Het heeft veel tijd gekost, maar ik 
volhardde om mijn doel te bereiken. En zowaar, op 
het eerste NSZK dit seizoen haalde ik mijn doel: ik 
zwom 59.91 op de 100m vrij! Nu kon ik mijn beloning 
ontvangen en dit naar juiste mate waarderen: een 
goed feest stond mij te wachten. Uiteindelijk kon ik de  
volgende dag gaan ontspannen en genieten van  

   Tjakka! een rustige zondag.  
 
Maar mijn volgende doel stond alweer klaar…. 
 
En zo startte mijn creatieve spiraal weer! Ik hoop dat je inspiratie hebt 
opgedaan na het lezen van dit stuk en voor jezelf de nodige doelen kunt 
stellen. Succes met het doorlopen van jouw creatieve spiraal! 
 
 



 
 
Oplossing Ragnar puzzel: 
 
 
 
 
 
 

R A G N A R P U Z Z E L
1 K A M P R E C H T E R
2 R A K E T J E

3 P I E T E R
4 S P O N S

5 B O M M E T J E
6 S J O E R T I A C
7 M I N U U T

8 D I S K W A L I F I C A T I E
9 H Y D R O F I E L

10 N S Z K
11 B I E R B L A D

12 K P C H A L L E N G E
13 V I K I N G C O M P E T I T I E

14 K I L O M E T E R
15 V L I N D E R S L A G

16 L O D B R O K  
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