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Trainingstijden zwemmen 
 
Maandag 
20.30 - 22.30  Schuttersveld 

Crooswijksestraat 93 
3034 AE Rotterdam 

Dinsdag 
21.45 - 22.45  Sportfondsenbad 

Van Maanenstraat 8 
3038 CZ Rotterdam 

Donderdag 
21.00 - 22.30  Schuttersveld 
 
 
Trainingstijden waterpolo 
 
Woensdag 
19.00 - 20.00  Oostelijk zwembad 

Gerdesiaweg 480 
Rotterdam 

Vrijdag 
21.10 - 22.15  Oostelijk zwembad 



Van de redactieVan de redactieVan de redactieVan de redactie    
 

Waarde Ragnarianen,  
 
Voor je ligt de derde editie van het Raketje 2006-2007. Deze 
uigave heeft langer op zich laten wachten dan de vorige twee. Er 
zijn een aantal redenen voor de vertraging. Ten eerste heeft Hans 
het erg druk gehad met zijn studie en zijn er allerlei andere 
activiteiten, zoals redactiewerk en zwemmen, bij in geschoten. 
Verder is ook Carlien een drukke periode in gegaan. Ze is bezig 
met haar afstudeerstage in Den Haag en heeft tussendoor ook 
nog even een reisje naar de Curaçao gemaakt. 
Deze drukte heeft er dus voor gezorgd dat wij niet bij jullie 
hebben kunnen lobbyen voor het schrijven van stukjes of het 
aanleveren van puzzels, strips of andere leuke dingen. Dit 
lobbyen is een belangrijk deel van het takenpakket van de 
Raketje commissie, maar het zou even zo leuk zijn als jullie het 
initiatief af en toe over zouden nemen en spontaan de pen zouden 
oppakken. Wij willen toch graag nog een keer benadrukken dat 
het Raketje van én voor de leden is.  
Het volgende Raketje komt uit in mei en de deadline om stukjes 
in te leveren is 25 Mei Laat je dus van je meest creatieve kant 
zien en stuur je idee of stukje op naar hanskiers@hotmail.com of 
cschrijvershof@hotmail.com  
 
Ondanks deze dingen is er toch nog iets moois geproduceerd. In 
dit raketje vind je natuurlijk een prent van een jonge ragnariaan, 
een lekker recept, een duik in het leven van Sadé en een column 
van Harry. Daarnaast is er een verslag te lezen van Utrecht, van 
Peter in Straatsburg en is er informatie terug te vinden over het 
Ragnar kamp! 
 

Sportieve groeten,      Hans en Carlien 



Woord van de voorzitter 
 

Het derde raketje alweer, de tijd vliegt! En gelukkig zijn 

de wintermaanden ook weer voorbij, tijd voor het 

voorjaar! Toch een tijd waarin er weer een hoop mooie 

dingen staan te gebeuren: blaadjes aan de bomen, het 

aankomende NSK in Amsterdam, volle terrassen, 

zonnebrand, Ragnar zwemkledij, extra trainen om nog enigszins 

afgetraind op het strand te kunnen liggen, op het stand liggen, de Ragnar 

stapavond (16 maart!), het eerste kievitsei, het laatste NSZK te 

Enschede, en nog veel meer…. 

Kortom, het belooft een mooie tijd te gaan worden! Veel moois in het 

verschiet, waarvan we gaan genieten. Ik heb er zin in. U ook? 

 
 

Kennen jullie dKennen jullie dKennen jullie dKennen jullie deze nog?eze nog?eze nog?eze nog?    
    

Hoe vaak gebeurt het dat je op een feestje, verjaardag, gezellig 

samenzijn, komt op het thema tekenfilms… HEUL VAAK! Daarom 

gaan we eens een paar oude koeien (of in dit geval snorkels) uit de sloot 

(of zee natuurlijk) vissen.  

 

Ergens diep in de zee ligt Snorkelland waar de Snorkels, kleine 

wezentjes met een buisje op hun hoofd, wonen. 

De hoofdpersonages: Allstar, Okkie (zijn inktvispuppy), Kitty, Daffney, 

Dimmy en Toeter (die niet kan praten enkel toeteren). 

 

Ga naar (is het helemaal waard!): 

http://www.youtube.com/watch?v=5ySHJF1ImQY  



 

Kalender 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnar kamp!! 

 

Twee en een halve dag drank, te weinig slaap en 
nostalgische landschappen; beter kan niet! 
Laat deze kans dan ook niet liggen!  
4, 5 en 6 mei gaan we weer met zijn allen op kamp! 
Je kunt er ook voor kiezen om alleen 5 en 6 mei te 
komen. Geef dit dan wel tijdig aan. 
We gaan allerlei geweldig leuke activiteiten ondernemen 
dus zorg ervoor dat je erbij bent!  
Dit alles gaat plaatsvinden in het net zo geweldige Weert!  
De kosten zullen ongeveer neerkomen op 35 euro.  
Dus kom ook en schrijf je in! Dit kan bij Mark, Daphne of 
bij mij. De uiterlijke inschijfdatum is: 20 april 2007 
  
Groetjes Mark, Daphne en Ruthie 
  
mark.adriaans@gmail.com 
daphne_v@hotmail.com 
oetie99@hotmail.com  

31-03 NSK Amsterdam 

April  Vikingtoernooi 

19-05  Uurtje van Grûnn 

09-06  NSZK IV Enschede 

Juni  Fotospeurtocht 



 

Wist je dat...Wist je dat...Wist je dat...Wist je dat...    
    

� Harry nog steeds niet snapt hoe hij zijn brilletje op moet houden 
tijdens de schoolslag? 

� Sadé weer supersnel heeft gezwommen? 
� Ragnar (Harry, Sadé, Jochem en Carlien) een clubrecord heeft 

gezwommen op de 4 x 50 schoolslag? 
� We 8ste zijn geworden in Utrecht? 
� We erg op vielen in de rode versie van keen on green? 
� Alle Ragnar vrouwen met Harald wilde dansen? 
� Er maar één keer in het uur een nachttrein rijdt? 
� Het erg k*t is als je die mist? 
� Dat Mark geen vette hap kon vinden op Utrecht Centraal om 3 uur ’s 

nachts? 
� Hij dit erg vervelend vond? 
� Linda een aparte manier van slapen heeft? 
� Saskia niet meer wist dat ze voeten had? 
� Dit Raketje wat moeizaam tot stand is gekomen? 
� De NSZK wedstrijden veel aandacht krijgen van de zwembond? 
� Er elke keer weer een stukje over wordt geschreven op de website? 
� Er elk wedstrijd opvallend hard wordt gezwommen? 
� Er gewaterpoloëd is met oliebollen? 
� Dat er zaterdag 17 maart gestapt gaat worden met Ragnar? 
� Dat de avond begint bij Villa Kakelbont? 
� De volgende wedstrijd 31 maart in Amsterdam is? 
� Martine in Amsterdam wil blijven feesten tot vroeg in de morgen? 
� We dan weer met de nachttrein naar huis gaan... 
� We deze keer ons horloge gelijk zetten? 
� De deadline voor het volgende raketje 25 mei is? 
� De redactie hoopt dat iedereen volop in de pen (computer?) klimt? 

 



Een duik in het leven van…  
      Sadé Daal 

 
Naam:    Sadé Naomi Sara Daal 
Geboortedatum: 30-9-1988 
Geboorteplaats: Paramaribo, Suriname 
Favoriete slag:  vrije slag 
Studie:   Geneeskunde 
 
Zoals iedereen wel weet kom je uit Suriname, kan je 
wat vertellen over je leven daar? 
Het leven in Suriname was heel ontspannen. Ik deed daar actiever aan 
zwemmen namelijk elke dag. Ik deed veel mee aan wedstrijden in de regio 
en heb zo heel veel van the Caribean en Zuid-Amerika gezien. De meeste 
vrienden heb ik ook in het zwembad gemaakt. Mijn club was ook heel 
gezellig. Er was altijd een leuke sfeer. Verder ging ik natuurlijk naar school. 
Ik was wel een goede leerling dus het was goed te combineren met het 
zwemmen. Ik heb een redelijk grote familie en onze band is ook goed. 
Samen gingen we buiten de stad (op vakantie) en op verjaardagsfeestje en 
kerst enz. was iedereen aanwezig. Ik deed het laatste jaar ook me met een 
jongeren debatprogramma op TV en dat was ook heel leuk en leerrijk om te 
doen. 
 
Hoe ben je in Rotterdam terecht gekomen en wat vind je van deze 
stad? 
Ik wilde geneeskunde studeren in een grote stad. Dat zou of Amsterdam of 
Rotterdam of Utrecht worden. Ik ken meer mensen in Rotterdam en heb 
hier ook familie waar ik kon blijven, dus de keus was snel gemaakt 
 
Wat is het grootste verschil tussen Suriname en Nederland? 
Allereerst het weer natuurlijk. Wij kennen alleen het regenseizoen en het 
droge seizoen en de temperatuur is altijd lekker hoog. Verder is in 
Nederland alles lang van tevoren geregeld en alles is heel erg strikt en 
goed gepland. In Suriname is men toch iets flexibeler met plannen en er 
kunnen makkelijker veranderingen worden gemaakt. In Suriname is het 
leven veel minder gehaast. Er zijn geen treinen met vaste tijdschema’s, 
maar bussen die de hele dag door rijden en goedkope taxi’s. De 
Surinaamse keuken is gevarieerder dan de Nederlandse. Familie is voor 



Surinamers belangrijker dan in Nederland of tenminste zo lijkt het. Zo zou ik 
eeuwig door kunnen gaan. Er is geen grootste verschil er zijn gewoon heel 
veel verschillen. Suriname is een ontwikkelingsland en Nederland is een 
ontwikkeld land. 
 
Wat wil je later worden? Wil je dit in Nederland doen of in Suriname, 
en waarom? 
Ik doe geneeskunde met de bedoeling om arts te worden. Wat voor arts 
weet ik nog niet, maar dat komt op z’n tijd wel. Ik wil wel heel graag terug 
naar Suriname. Daar kan ik beter mijn bijdrage leveren aan “het opbouwen” 
van het land en het leven is er aangenamer. 
 
Wat is je favoriete eten? 
Moeilijke vraag. Ik hou van heel veel verschillende gerechten. Ik denk toch 
gebakken inktvis 
 
Wat is Ragnar volgens jou? (behalve een zwemclub) 
Een typische studentenvereniging waar naast het zwemmen de 
gezelligheid heel belangrijk is. 
 
Wat is tot nu toe je leukste ervaring bij Ragnar? 
De wedstrijden met het eten en feest erna vind ik wel leuk al heb ik nog niet 
zo heel veel meegemaakt. 
 
Is er nog hoop voor de Ragnarmannen of ben je al aan de man? 
Ik ben single maar niet speciaal op zoek naar een vriend ofzo. Ik doe het 
nog lekker rustig aan. 
 
Met wie zou je evengoed wel eens een biertje (of iets ander) willen 
drinken? 
Ow heel veel mensen. Will Smith denk ik zo 
 
Wat is het mooiste liedje allertijden? 
Always be my baby van Mariah Carey 
 
Wat is je pincode? 
Goede vraag. Dat staat ergens in een envelop 
 
Wat zou je aan de volgende geïnterviewde willen vragen? 
Wat vind je zo leuk aan zwemmen 



Culinaire kooktip van Carlien  
 

Als echte Hollandse kaasfreak vond ik het tijd voor een 
kaasrecept. Hierbij… 
 
Kaasfondue met bier en abdijkaas 
 
Benodigdheden: 

� 1 teentje knoflook  
� 2 eetlepels maïzena  
� 1 flesje witbier (33 cl)  
� 200 g abdijkaas (bijv. pere joseph)  
� 300 g geraspte belegen kaas  
� 1 theelepel mosterd  

 
Bereidingswijze: 
 

Knoflook halveren en binnenzijde van fonduepan ermee inwrijven. 
Maïzena oplossen in 4 el bier. Rest van bier in pan schenken en 
aan de kook brengen. Abdijkaas ontkorsten en in piepkleine 
blokjes snijden. Vuur laag draaien en beide kaassoorten in 
gedeelten met houten lepel door warme wijn roeren, tot alle kaas 
gesmolten is. Maïzenapapje en bosuitje door kaasmengsel roeren 
en nog 2-3 min. Zachtjes laten doorkoken tot fondue goed 
gebonden is. Op smaak brengen met mosterd en peper. 
Kaasfonduepan op brander op tafel zetten. 
 
Om te dippen: - blokjes brood (bijv. pain bûcheron) - halve 
blaadjes witlof - stukjes wortel - gesmoorde stukjes prei - reepjes 
paprika - gekookte mosselen - grote garnalen - blokjes of rolletjes 
ham. 



RAGNAR KWAM, ZAG EN WERD WEER EENS 2DERAGNAR KWAM, ZAG EN WERD WEER EENS 2DERAGNAR KWAM, ZAG EN WERD WEER EENS 2DERAGNAR KWAM, ZAG EN WERD WEER EENS 2DE    

 

Een nieuw jaar vol nieuwe kansen. Zo gingen we 

het nieuwe jaar in. Vorig jaar (vrijwel) alle 

toernooien 2de geworden in de poule, ook een 

prestatie, maar nu gingen we voor de winst. De 

teamspirit was goed, zeker gezien het feit dat 

het een samengesteld team was(3 gastspelers). 

Helaas, hadden we maar 3 wedstrijden. Tenminste 

de meeste, sommige verleende hun diensten aan 

andere teams. Want zo sociaal is Ragnar wel. 

Maar goed, de wedstrijden. Het was alweer even 

geleden dus ik weet niet meer tegen wie, maar in 

ieder geval wonnen we de eerste twee 

wedstrijden. Daarna was er een flinke pauze, 

gelukkig had de organisatie hele relaxte 

opblaasbanken geregeld. Vanaf deze banken werd 

de wedstrijd en de rondlopende poloërs bekeken. 

Eindelijk was het tijd voor de laatste 

wedstrijd. Op papier zouden we die “makkelijk”  

moeten kunnen winnen, dus met goede moed 

gestart, maar viel dat even tegen.  

Oftewel verloren en wederom 2de geworden en weer 

ging het mis in de laatste wedstrijd. Na een 

overvolle douche op naar het café om te wachten 

tot we konden gaan eten. Chinees, in de Gouden 

Koets, ook voor de zwemmers een bekende plek. 

Het eten was oké en met onze tafelgenoten van 

Hydrofiel was het gezellig. Het feest heb ik 

niet meegemaakt, want na het eten heb ik de 

trein naar Rotterdam genomen. Maar van Dirk heb 

ik gehoord dat je voor de smeuïge verhalen over 

het feest bij Jochem moet zijn. 

 

      Groeten Jelke 



Vandaag is Rood… 
 
Vol goede moed gingen wij, als echte ervaren wedstrijdzwemmers, naar 
onze tweede wedstrijd in, jawel…het altijd gezellige en oh zo mooie Utrecht 
met zijn prachtige Domtoren (waar wij overigens weinig van hebben gezien, 
Nieuwegein daarentegen...).  
Aangekomen bij het zwembad trokken wij onze beste zwemoutfit aan, 
helaas kon de concurrentie nog niet genieten van onze mooie nieuwe 
ragnar zwemkleding, maar wij hopen dat dit in Amsterdam wel het geval zal 
zijn. Zoals altijd stonden wij weer te popelen om de spits af te bijten met de 
estafette. Afgezien van de diskwalificatie, ging deze toch heel behoorlijk. 
Daphne bedankt!  
Uit de rest van de wedstrijd bleek maar weer eens dat Harald zijn werk toch 
altijd erg goed doet tijdens de trainingen. Er werden weer heel wat PR’s 
gezwommen, mooie baantjes getrokken en uiteraard zagen de keerpunten 
er fantastisch uit.  
Na de wedstrijden was het tijd om ons klaar te maken voor het eten en 
natuurlijk het feest. Helaas waren wij pas ingedeeld om kwart voor acht om 
te gaan eten, maar wij Ragnarianen vermaken ons prima, zolang er maar 
kroegjes en barretjes te vinden zijn. Voor het eten hebben wij dan ook De 
Beurs op het Neude onveilig gemaakt. Hier zijn aardig wat versnaperingen 
naar binnen gewerkt en voor sommige mensen kwam dit hard aan op een 
lege maag.  
Uiteindelijk waren we dan toch aan de beurt om te gaan eten. In het 
desbetreffende etablissement kregen wij saté, biefstuk, hamburgers of 
lasagne voorgeschoteld. Dit smaakte de Ragnarianen wel na een vastentijd 
van drie uurtjes, met dank aan de organisatie van Zinkstuk. Met een aardig 
bodempje konden we meteen door naar het volgende café om alvast in de 
feeststemming te komen. Uiteraard kostte dit weinig moeite voor ons 
feestbeesten! Na wat pilsjes in de loungebar te hebben genuttigd, gingen 
we op weg naar de feestlocatie. Stelletje bastaards die we zijn, met onze 
altijd leuke ludieke acties, maakten wij een groots entree door geheel in het 
rood gehuld op de dansvloer te verschijnen. Het mag dan ook geen 
verrassing zijn dat we de DJ meteen onder druk hebben gezet om het liedje 
Rood van onze Marco te laten weerklinken. Gedurende de avond waren 
natuurlijk alle ogen op ons gericht, niet alleen omdat we er oogverblindend 
uit zien, maar ook omdat menigeen jaloers was op onze danskunsten. Maar 
hoe hard we ook onze best deden, Harald konden wij nog altijd niet 
overtreffen.  



Door de polonaise ook nog even de revue te laten passeren, kwam het 
carnavals gevoel bij menig Brabander en Limburger al weer even 
bovendrijven. Al met al een zeer geslaagd feestje. Na onze sporen 
achtergelaten te hebben, hebben wij het feest verlaten. Wij dachten dat dit 
om kwart voor drie was, maar helaas was dit al menig minuut later, 
waardoor wij, na hard rennen (sommige zelfs op hakken) en met risico voor 
eigen leven, de trein voor onze neus weg zagen rijden. Waarop de altijd 
vriendelijk NS medewerkers zeiden: “ach joh, volgens mij komt over een 
klein uurtje komt de volgende trein weer”. Zo blijkt maar weer dat de 
conducteur over een zeer groot denkvermogen beschikte. Carlien kon dit 
echter niet waarderen, maar slaagde er toch in haar woede te bedwingen 
(anders was de conducteur zijn leven niet meer zeker geweest). Na een 
groot uurtje, het lukt de NS zelfs om nachttreinen te laten vertragen, kwam 
er dan eindelijk een trein aanrijden zonder verwarming. In de tussentijd was 
ook de tweede helft van het zwemteam aan komen wandelen (de één iets 
rechter dan de ander) en zo waren we weer compleet om samen terug naar 
huis te gaan. Saskia, die een beetje te diep in het glaasje had gekeken, 
moest ondersteund worden door Harald.  
Toen we dan eindelijk in de trein zaten, was het voor velen moeilijk om hun 
ogen open te houden. Daphne waren we zelfs nog even kwijt, maar die zat 
gewoon verstopt in haar eigen jas. Zoals gewoonlijk lulde Mark de oren van 
je kop, maar dat mocht de pret niet drukken.  
Na een treinreis waar geen eind aan leek te komen, geraakten wij om zes 
uur in de ochtend toch op Rotterdam Centraal. Hier splitsten onze wegen, 
waarna wij allen om half zeven in bed lagen. Uiteraard sliep iedereen als 
een roos, na deze enerverende en vermoeiende, maar zeer geslaagde dag. 
 
Wij hopen dat jullie net zo genoten hebben als wij en laten we het in 
Amsterdam allemaal nog eventjes dunnetjes (of een stukje dikker) over 
doen! 
 
Tot in Amsterdam, 
 
Liefs Daphne en Linda, jullie op duracel-lopende-konijntjes.  
 



Tot bij Spons op het NSK in Amsterdam!!! 

Het NSZK Utrecht – de foto impressie 



Kerstdiner 
 
Het is even graven in het geheugen, maar vorig jaar, je weet wel 
2006, was er een kersdiner van Ragnar. Op een donkere 
woensdagavond in december begaven zich een groep 
Ragnarianen naar het poolcafé/ I a man international student and 
I need beer-café Concordia. Bij binnenkomst viel mijn oog op de 
echte Rotterdamse pauper inteelt, maar gelukkig werden wij, 
stijlvol geklede Ragnarianen, naar de achterkant van deze 
eet/drink gelegenheid gebracht.  
Er stond een rij netjes gedekte tafels voor ons klaar en overal 
lagen nummertjes. Nu waren deze nummertjes bedoeld om 
iedereen gemixt neer te zetten, maar natuurlijk kon niet iedereen 
dat aan. Na enig geswitch met nummers zat iedereen uit 
eindelijk. Al snel kwam de blonde bardame aangesneld om ons 
van wat vocht te voorzien. Helaas bleek zowel de witte wijn als de 

rosé niet te z**pen te zijn 
en werd er over gegaan op 
een echte merlot (?). Het 
eten volgde snel en al 
spoedig zaten de vikingen 
te smikkelen van hun 
voorgerecht. Om het 
etentje nog aangenamer te 
maken was het Raketje ook 
uitgedeeld, dus de avond 
kon niet meer stuk.  

Na het voorgerecht vond er opnieuw een stoelendans plaats en 
deze keer durfde iedereen het aan om van stoel te ruilen. Dit was 
een goed idee van de accie, want je moet er toch niet aan denken 
om heel de avond met dezelfde mensen een gesprek te voeren. 
Nee hoor, zonder dollen, het was een leuk idee om eens naast 
andere mensen te zitten en iedereen te spreken tijdens het diner!  
Michelle, onze echte Italiaan, had voor de gelegenheid twee 
vrienden mee genomen die gezellig bij ons aanschuiven. Gelukkig  



zijn Ragnarianen niet mensenschuw en hebben zij ene leuke 
avond met ons doorgebracht (hopen we dan).  
Het hoofdgerecht bestond uit een aantal opties. Wat deze waren 
ben ik echter vergeten (korte termijn geheugen is niet optimaal). 
Ik weet nog wel dat het lekker was! Als laatste werd er een toetje 
geserveerd. Na dit toetje heb ik helaas 
afscheid moeten nemen, aangezien ik 
de volgende morgen nog een 
presentatie had. 
Het feest zal zich waarschijnlijk nog tot 
in de vroege uurtjes hebben 
doorgezet, maar toen lag ik allang op 
een oor te slapen. 
 
Ik wilde accie bedanken voor het organiseren van het diner! 
Ondanks de naam die Concordia heeft omtrent zijn keuken was 
eten te eten, het drinken, na een aantal pogingen, te drinken en 
is het een geslaagde avond geworden!! 
 

Groetjes Carlien 
 

  



 

Leef! Werk! Geniet! 

 
Mijn derde column alweer en ik moet 
zeggen, de afgelopen tijd is werkelijk 
voorbij gevlogen! Voor degene die het 
niet weten, ik heb de afgelopen 2,5 

maand in Amsterdam gewerkt, gewoond en geleefd.  
 
Als je meer dan 80 uur per week werkt, dan ga je pas 
echt de simpele zaken van het leven waarderen. Wanneer 
je ritme werken – leren – slapen – werken is, dan 
realiseer je dat vrije tijd, sport en sociaal leven erg 
belangrijk is. En alle drie kan je bij Ragnar vinden, maar 
het is wel zo dat de energie die je uit de vereniging krijgt 
gelijk is aan de energie die je erin steekt. Ik heb het hele 
gebeuren rondom Ragnar erg gemist en ik ben zeker van 
plan de komende tijd weer veel energie erin te steken. Ik 
hoop dat velen dit gevoel met mij hebben. 
 
De reden dat ik dit aankaart is dan we al in maart van 
2007 zijn aangeland. Nog slechts 3 maanden en het 
seizoen is voorbij. En als dat net zo snel gaat als de 
voorgaande tijd, denk ik dat het nodig is om te zeggen 
dat het tijd is voor een nieuwe garde die met net zoveel 
passie en energie in de vereniging zullen steken als de 
voorgaande besturen. Denk er eens over na. Het bestuur 
van zo’n vereniging voeren zal wellicht wat tijd kosten, 
maar je krijgt er veel meer voor terug. Het is een 
leerzame ervaring, waar je veel kennis van het 
daadwerkelijk draaien van een vereniging opdoet, maar 
niet alleen dat. Je zult ook merken dat je de mensen van 



je vereniging beter leert kennen, wat je eigen netwerk 
vergroot.  
 
En heel eerlijk gezegd, ga je na je studententijd merken 
dat enige vorm van bestuurservaring naast studeren mooi 
meegenomen is. Je onderscheidt je toch op die manier 
van je medestudent die naast het studeren er weinig 
naast gedaan heeft. En hoewel je een top persoon bent, 
is dat moeilijk dat in een motivatiebrief of een CV over te 
brengen. Dan is de tijd en moeite die je in een 
bestuursjaar steekt opeens niets vergeleken met het 
gemak dat je wordt uitgenodigd om je motivatiebrief 
mondeling toe te lichten.  
 
Dus denk erover na, uit eigen ervaring weet ik dat ik erg 
genoten heb van mijn bestuursjaren en dat ik er veel van 
geleerd heb. Ik ga met plezier naar de vereniging 
waarvan ik mijn steentje heb bijgedragen. En dat alleen 
was voor mij de reden om bestuur te gaan doen en te 
blijven doen. Dat ik later makkelijk voor 
sollicitatiegesprekken ben uitgenodigd, was zeer mooi 
meegenomen. 
 



Wie is deze jonge viking? 
    
Vorige editie prijkte hier de foto van een blonde viking. Wie dit was werd 
niet snel duidelijk. Er waren wilde speculaties, maar de juiste naam is niet 
vaak genoemd. Het was echter bestuurslid Saskia Herrebout die u guitig 
toe lachte.  
 
Dit maal is er plaats voor een nieuwe Ragnariaan… wie dit is lees je in de 
volgende editie! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kopen, verkopen en ruilhandel met Ragnar 
 
Ja, ja, daar doen wij aan dezer dagen. Zwemmen? Wat is dat? Wij spelen 
hier ander soortige spelletjes hoor!  
  

Een aantal weken geleden werd er 
binnen Ragnar namelijk een nieuw 
soort activiteit opgezet; een gehele 
middag toegewijd aan de 
Kolonisten van Catan! Helaas 
bleek een zeer groot deel van de 
vereniging geen tijd te hebben 
voor deze ouderwetse gezelligheid 
en dus zaten we uiteindelijk met 5 
man aan de eettafel bij Harry thuis. 
Ik was natuurlijk weer één van de 

weinigen die dit spel nog niet veel vaker had gespeeld en dus mocht ik 
samen met Harry in een team. Behalve dat mij dit erg goed uitkwam (zo 
hoefde ik alsnog weinig moeite te stoppen in het leren kennen van het 
spel), kon 1 spelpakket ook maar 4 mensen aan. We hebben het spel 
uitvoerig gespeeld, maar ik moet zeggen dat ik geen idee meer heb wie er 
nou gewonnen had. Dat zegt iets over hoe competitief ik ingesteld was… 
Daar kwam ook bij kijken dat er niemand was die met spullen begon te 
smijten na het verliezen van het spel. Alhoewel… Peter kreeg toch wel een 
beetje last van trekkende mondhoeken en samengeknepen oogjes… 
 
Omdat we geen zin hadden om het spel nog een keer te spelen zijn we aan 
het pokeren geslagen. Ik had dat nog nooit gespeeld dus ik moest er nogal 
inkomen. Uiteindelijk ging het wel aardig, maar ik ben ontzettend slecht in 
bluffen (op dat soort momenten) dus dat werkte niet echt in mijn voordeel. 
Na een tijdje was Harry zo slim om even tussen neus en lippen door te 
vragen of ik het een leuk spelletje vond. Dat was zo, dus zei ik ja. En 
vervolgens de vraag of ik dat dan ook voor geld wilde spelen in plaats van 
fiches.. Nouwwwww, laten we daar nog maar even mee wachten he! Als je 
me blut wilt hebben is dat waarschijnlijk een van de meest effectieve opties.  
En toch hè, en toch heb ik 2 keer gewonnen! Ha! *Trots* Al zal het 
waarschijnlijk iets met beginnergeluk te maken hebben.. 
 
We hebben de middag afgesloten met een maaltijd van de chinees op de 



hoek. (Volgens Peter zit er bij hem een veeeeel betere in de buurt dus de 
volgende keer moeten we daar naartoe verhuizen voor het avondmaal. Dat 
dat zo ongeveer in Verweggistan is moeten we maar even voor lief nemen). 
En oja, Batman Begins is naar mijn mening toch niet zo de moeite waard. 
Die hebben we nog zitten kijken na al onze inspanningen, maar voor mij 
was het een beetje een afknapper. Een aantal jaar geleden heb ik alle films 
achter elkaar zitten kijken met een aan Batman verslingerde vriendin van 
me en toen vond ik ze toch echt allemaal heel leuk. Maar helaas, de nieuwe 
acteur is gewoon niet net zo'n lekker ding als de vorige. 
Voor de volgende Catan / spelletjes middag: kom ook! Hartstikke leuk om 
weer eens als vanouds ingemaakt te worden door je tegenstanders 
(herinneringen ophalen aan dat irritante broertje of zusje) of luid gniffelend 
en met arrogant smoelwerk naar deze zelfde mensen te kijken. 
  
Groetjes Ruthie 
 

 

 

 

Voor de echte spelletjes freaks onder ons:



CULTUURVERSCCULTUURVERSCCULTUURVERSCCULTUURVERSCHILLENHILLENHILLENHILLEN    

 

Beste Ragnarianen,  
 
Helaas zal ik deze editie van het Raketje moeten missen, maar 
dat neemt niet weg dat ik wel een kleine bijdrage kan leveren 
natuurlijk. 
Vaak staan we er niet bij stil dat de dingen zoals we die gewend 
zijn ook anders kunnen. Dat merk je pas als je ermee 
geconfronteerd wordt. Het gekke is dat je daarvoor helemaal niet 
de halve wereld hoeft af te reizen, maar dat 6 uurtjes in de auto 
al voldoende is. 
Inmiddels zit ik bijna 3 weken in Straatsburg en de nodige 
verschillen zijn merkbaar. 
Wat ik nooit had verwacht is dat hier best veel fietsers zijn. Ik heb 
mijn fiets meegnomen en dacht dat ik een unicum zou zijn op de 
Franse wegen, maar heel veel studenten doen hier alles op de 
fiets en ook wel andere mensen. Ook hebben ze netjes overal 
rekken geplaatst waar je je fiets aan vast kunt maken. Allemaal 
netjes gekopieerd van Nederland ;). Wat minder goed is 
geslaagd, dat zijn de fietspaden. Op zich al zeldzaam dat ze er 
zijn in een Franse stad, maar echt goed uit de verf komen ze hier 
niet. Ten eerste zijn ze hier meestal op de stoep in plaats van op 
straat. Dat betekent dus bij elk kruispunt stoep af stoep op, 
weliswaar verlaagd, maar niet erg comfortabel. Ten tweede lopen 
alle voetgangers over het fietspad. Dat is een gigantische 
ergernis. Ze zijn nog niet zo erg aan de fietsers gewend. Ten 
derde houden de fietspaden vaak in the middle of nowhere op of 
gaan ze opeens aan de andere kant van de straat verder. 
Een ander punt van verschil is de bureaucratische rompslomp die 
ik op mijn site ook al genoemd heb. Voor de onbenulligste dingen 
moeten formulieren van twee kantjes worden ingevuld. Ik heb al 
minstens 7 pasfoto’s moeten gebruiken, maar vraag me niet 
waarvoor. Je krijgt het idee dat alles hier op de ingewikkelde 
manier gaat. 
De manier van betalen is ook een leuk onderwerp. Ook al is de 
chipknip in Nederland door onze strot geduwd, nu ik er eenmaal 
aan gewend ben vind ik het wel heel makkelijk. Zet er 50 euro op 



en voorlopig heb je geen portemonnee vol met 1 cent muntjes. 
Hier hebben ze er nog nooit van gehoord. Wat ze hier wel doen is 
cheques uitschrijven. Dat heb ik in NL al een jaar of twintig niet 
meer gezien. Staat er rij van 10 mensen, gaat degene bij de 
kassa met een cheque betalen. Chequeboek zoeken in de tas. 
Alles netjes invullen, handtekening zetten. Dan gaat de 
kassajuffrouw er nog iets mee doen en gaat het ding door een 
apparaat heen. Kortom, het duurt eeuwig en is eigenlijk gewoon 
de oervariant van pinnen. Je snapt het gewoon niet!! 
Last but not least het zwemmen. Helaas is er hier geen echte club 
zoals Ragnar. Er zijn op bijna elke dag speciale zwemuren voor 
studenten. Meestal van 12 tot 2 uur. Dat is in 3 verschillende 
zwembaden en in elk zwembad komt eigenlijk een andere groep 
mensen opdagen. Dus het clubgevoel ontbreekt. Eigenlijk vind ik 
dat best vreemd, omdat het namelijk allemaal gratis is hier! Er is 
geen lidmaatschap dat betaald moet worden en de sportkaart, die 
voor alle sporten inclusief zwemmen is, is ook gratis. Het is dus 
een beetje een gemiste kans dat er niet zoiets is als Ragnar. Zou 
zeker een toegevoegde waarde hebben. Verder is het niveau van 
de zwemmers erg laag. Vlinderslag heb ik niemand zien doen en 
ook de rest gaat niet fantastisch. Ook bij het zwemmen trouwens 
die onbegrijpelijke bureaucratie: je kunt je online voor elke 
afzonderlijke zwemcursus inschrijven, dus voor de maandag de 
dinsdag etc. Ik dacht: Ik ga eerst wel eens kijken of het wat is en 
dan schrijf ik me erna wel in. Bij elke training, met elke een 
andere trainer, werd me op het hart gedrukt dat ik me toch echt 
direct moest inschrijven als ik thuis was en dat ze me voor deze 
ene keer wel even met potlood op het lijstje zouden zetten. Je 
vraagt je af wat het nut is als het toch volledig gratis is. Waarom 
kun je niet gewoon zonder inschrijven af en toe komen opdagen 
als het je uitkomt? Nou, omdat het Frankrijk is! 
Het is in ieder geval erg interessant om al deze verschillen te 
ondervinden. Dingen die je op een gemiddelde vakantie niet 
merkt, maar waar je echt even voor moet integreren. 
Zie mijn pagina www.peterkleijnenburg.waarbenjij.nu 
 
Groeten, 
Peter 


