
RAKETJE
 
Lieve Ragnarianen,

Eindelijk is het zover. Het laatste NSZK is geweest, de 
laatste waterpolowedstrijd is uitgespeeld en helaas, 
helaas is de laatste training ook alweer in zicht. Wat 
was het een mooi jaar...we hadden ons eigen NSZK, 
wat een prachtig weekend was en als toetje kregen 
we daar ook nog eens een heuze lustrumweek bij! Er 
werd gezwommen met vrienden, gesport met andere 
verenigingen en als klap op de vuurpijl vond er een 
majesteus gala plaats in Café Engels. En zelfs na deze 

week was het nog niet afgelopen. Het bestuur had nog een heerlijk weekendje 
strand voor ons in petto. Als voorbereiding op ons laatste weekendje zwemmen 
vertrokken we met zijn allen naar Zeeland om daar Renesse op zijn kop te 
zetten. Hierna volgde ook nog eens de NSZK in Nijmegen waar de voetjes goed 
van de vloer konden. Kortom, een jaar vol mooie hoogtepunten. Nu is het tijd 
om hier lekker van te genieten en lekker in het zonnetje te trainen. Of je dan 
traint in het drinken van wijntjes en biertjes of daadwerkelijk gaat ploeteren in 
een of andere open water plas, het is mij om het even. Tijdens al deze soorten 
training wil ik je nog een ding mee geven; ik wens je een super toffe zomer toe 
en ik hoop je volgend jaar weer veelvuldig in het zwembad te mogen treffen!

Liefs, Geertje en Haico

01 juni:  Karlijn Cappendijk 
03 juni:  Ronald Tonk
11 juni:  Anke Kleine Rammelkamp
   Eline Nijskens 
              Kirsten de Jong
14 juni:  Coline van Nunspeet
              Margot Cloostermans
15 juni:  Elisabeth Steen
16 juni:  David Maresca
21 juni:  Sofie Wouters
25 juni:  Paul Mulders
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27 juni:  Zuzia Bujakiewicz
28 juni:  Ilona Somers
04 juli:   Leon Wagter 
13 juli:   Arjun Montanari 
14 juli:   Adeline Heuvelman 
25 juli:   Krista Jansen 
27 juli:   Koen Septer
               Richard Groen
28 juli:   Maxime Reitsma
29 juli:   Romuald Guilbaud 
30 juli:   Rianne Noordijk 

Juni
 
30 juni
Borrel @ Café Engels, 20:30

Juli
Vakantie

Augustus
23 t/m 26 augustus
EUREKAweek!

September
2 september
Eerste training zwemmen

Dat was het dan alweer. Een heel jaar 
Ragnar. Wij wensen jullie allemaal een 

hele fijne zomer toe en zien jullie hopelijk 
volgend jaar in september weer fris, 

fruitig en mooi bruin gekleurd terug in het 
zwembad. Ciao!
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Na een reis in de trein gingen we opzoek naar de schaatshal in Dordrecht. 
Na 10 minuten lopen hadden we het gevonden. Er stond een lange rij en de 
muziek kon je buiten al horen. We konden binnen niet pinnen, daar hadden 
we niet op gerekend maar gelukkig hadden we Renate bij! Zoals altijd zaten 
die dingen super irritant en voor iedereen was het weer even wennen aan 
de gladheid maar na een rondje of twee vlogen we over de baan! De muziek 
stond lekker hard en het was lekker donker met gekleurde discolichten. We 
hebben nog mooie trucjes gedaan op de baan en dat zonder iets te breken! Na 
1,5 uur geschaatst te hebben waren we helemaal kapot en hadden we rust no-
dig. We zijn boven de schaatsbaan in een café iets gaan drinken. Nadat Daniel 
zijn handschoenen had teruggevonden zijn we weer richting huis gegaan. Het 
was een geslaagd avondje!

Discoschaatsen!

Een rustige avond op de bowlingbaan. Toch hierbij een kleine fotoimpressie, 
zodat iedereen die niet aanwezig kon zijn kan zien hoe enorm gezellig het 
alsnog was!

Bowlen met Ragnar

11 aug:   Lukas Matulaitis 
14 aug:   Dennes vd Vlist 
               Pedro Leduc 
22 aug:   Arnout Berkenbosch 
26 aug:   Marco Capiello 
29 aug:  Jerome Aries 
02 sept:  Daphne Alta 

Ragnar Verjaardagen Agustus / September

      

zodat je nooit een feestje hoeft te missen!

05 sept:  Marco Goffi 
10 sept:  Dorinda Reen 
12 sept:  Cerag Pince 
16 sept:  Ruben Cox
23 sept:  Ilya Sysoyou
29 sept:  Jelle Terpstra
30 sept:  Sadé Daal

samen en kan je aan de buitenkant zien 
dat de spier daadwerkelijk korter wordt. 

Het hele eieren eten zit hem in het weer 
ontspannen van de spier. 
Zoals te zien in afbeelding 1 is het niet 
het vastzitten van de filamenten wat 
energie kost, maar juist het loslaten 
ervan (ATP=energie). Daarbij is er 
ook magnesium nodig, dit is niet in 
de afbeelding verwerkt. Bij het binden 
van een ATP en magnesium aan het 
myosinefilament laten de twee vezels 
elkaar weer los, zodat de spier weer 
langer wordt en dus ontspant. 

Kramp
Als je nog niet erg actief geweest bent, is het bovenstaande geen probleem. Je 
benen zitten nog vol energie en er is magnesium in overvloed. Het wordt een 
ander verhaal als je al een paar baantjes hard gezwommen hebt.

Met hard zwemmen verlies je energie, water en elektrolyten (=natrium, kalium, 
calcium, magnesium, etc.). Je spant je spier aan, wat geen energie kost. Dit geeft 
geen problemen. Helaas heb je niet meer genoeg energie of magnesium in huis om 
de spier ook weer te kunnen laten ontspannen. De actine- en myosinefilamenten 
kunnen niet meer uit elkaar. Nu heb je kramp.

Als je de spier dwingt weer te ontspannen, door hem langer te trekken (wat je 
trainer doet als hij je voet omhoog duwt), dwing je de actine- en myosinefilamenten 
weer uit elkaar te gaan. Hierdoor schiet de kramp weer uit je been en wordt de 
pijn minder. 

Belangrijk is het om dan even je energie- en magnesiumhuishouding weer op 
peil te krijgen. Als je dit niet doet, heb je een paar meter verder weer hetzelfde 
probleem. Dus drink wat (iets met magnesium) en neem eventjes rust. Je APT en 
magnesium zijn dan weer genoeg aanwezig en je kunt er weer tegenaan.

Dit stukje is met heel veel liefde voor jullie in elkaar geknutseld door onze 
medico, Margot:)
samen en kan je aan de buitenkant zien dat de spier daadwerkelijk korter wordt. 

Het hele eieren eten zit hem in het weer ontspannen van de spier. 
Zoals te zien in afbeelding 1 is het niet het vastzitten van de filamenten wat 
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Oh wat waren we weer actief met zijn allen. Hardlopend en fietsend naar 
Enschede vanaf Nijmegen. Dit mooie weekend begon allemaal in het mooie 
Nijmegen. Daar stonden zo’n 320 teams klaar om deze barre tocht te door-
staan. Met een aantal (wannabe)Ragnarianen zijn we de strijd aangegaan en 
uiteindelijk moe maar voldaan aangekomen in het verre Oosten. Daar was 
het tijd voor rust, eten en een heel goed feest. Dimitri kon daar natuurlijk zijn 
vriend vodka niet missen en ook Xabier en David deelden voorzichtig mee in 
zijn feestvreugde. Als echte Ragnarianen hebben we het feest meegemaakt van 
begin tot het einde en zijn we de volgende ochtend brak als een konijn weer 
huiswaarts gekeerd. Op naar de volgende editie, op naar het volgende feest en 
vooral...op naar een warme douche en een lekker zacht bed.

Batavierenrace

In de zomervakantie zijn ze al begonnen met de voorbereidingen. De NSZK-
commissie beloofde ons een spetterend NSZK in eigen stad...voor iedereen 
die deze flitsende dag heeft moeten missen, heeft Tessa een aantal weetjes op 
papier gezet!                              Wist je dat...

-Daniel alle tijd neemt bij het startblok wanneer hij moet zwemmen?
-Xabier of Georgi? graag in een andere serie zwemt?
-Onze vlag eindelijk een keer niet gestolen is?
-Er wel rellen ontstaan zijn toen Golfbreker met onze biermeter er vandoor
ging?
-Uiteindelijk Jelle met grof taalgebruik hem terug heeft gekregen?
-Manchester de beste pitspoezen outfits van de avond hadden?

NSZK Rotterdam

Even een anekdote: 

Je hebt al een tijdje niet echt heel veel meer gesport, dus je zegt tegen 
jezelf: “Ik ga er weer voor! Vanavond ga ik zo snoeihard zwemmen 
dat ik de afgelopen maanden aan luiwammesen compenseer!”  
Je gaat te water, trekt een paar baantjes op snelheid en opeens lijkt het alsof al 
het plezier in de wereld is vergaan...je rechter kuit trekt samen, de flank van je 
voet wordt spastisch. De pijn is ondraaglijk en je spartelt richting de kant van 
het bad, niet in staat je rechter onderbeen en voet nog fatsoenlijk te coördineren. 
De trainer ziet je wanhopig aan je been sjorren in de hoop dat je dat vreselijke 
gevoel kwijt kan raken. Rustig loopt hij naar je toe en duwt hij je voet stevig 
omhoog. Dan opeens, net zo snel als hij gekomen is, trekt de pijn weer weg. Je 
drinkt wat en rustig zwem je nog een paar baantjes. Een paar minuten later kan 
je weer mee met de groep. Vurig hoop je dat deze nare sensatie een eenmalige 
ervaring blijft.

WAT WAS DÁT !?!?!

Kramp...wat moet je daar nou mee?!?

Dat, lieve lezers, was kramp.

Als we de Van Dale er op naslaan 
is kramp het sterk en pijnlijk 
samentrekken van spieren. Dit 
is mijns inziens nogal kort door 
de bocht. Daarom hier een korte 
uiteenzetting over de fysiologie van 
de spier en de pathofysiologie van 
kramp. 

Er moet een onderscheid gemaakt 
worden tussen de twee verschillende 
soorten kramp. Er bestaat 
maagkramp, menstruatiekramp, et 
cetera. Dit is het samenspannen van 
glad spierweefsel. Glad spierweefsel 
kan niet vrijwillig samengespannen 
kan worden, het lichaam bepaald 
dit helemaal zelf. Maar dat is niet 
wat hierboven beschreven is.  
Neen, ik praat over skeletspierkramp: 

de spieren die vast zitten aan pezen 
en botten, de spieren waar wij de 
baas over zijn en waarmee wij ons 
als vissen door het water bewegen.

Spiercontractie en relaxatie
Spieren zijn opgebouwd uit 
verschillende vezels: 
actinefilamenten en 
myosinefilamenten (zie afbeelding 
1).  
 
Miljoenen en miljoenen van deze 
vezels vormen samen een spier.
Bij spiercontractie bindt het 
actine- aan het myosinefilament 
en schuift de golfclub-lijkende 
myosinekop steeds verder langs het 
actinefilament. Dit gebeurt niet bij 
maar één filamentkoppel, maar bij 
miljoenen tegelijk. Hierdoor trekken 
de spieren steeds een stukje verder 
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-Geertje en David nog steeds beter moeten leren dansen?
-Eline haar borstel niet mee naar haar huis gekomen is?
-Jasper het erg goed met Fiffy kon vinden?
-Hij haar graag meenam om bier te halen?
-Koen en Harald ons al vroeg ‘alleen’ achterlieten?
-Tessa en Jasper als enorm vroege vogels om 9 uur 
in de trein naar huis zaten?
-David en Xabier meer konden drinken?
-Zij de volgende dag nog een tour Nijmegen konden doen?
-Ragnar 6e is geworden?
-Koen erg trots is op iedereen?
-Else vindt dat dit volgend jaar veeel beter kan?

- Dat we integratiepunten hebben verspeeld omdat niemand onze ‘actieve’
  ragnarianen op de foto heeft gezet?
- Koen zin had om iemand te slaan? en Harald later ook?
- Geertje en David elkaar hebben leren dansen?- Zij het hiermee erg naar hun      
  zin leken te hebben?
- Laura dit ook wel wilde leren?
- Xabier rare trekjes heeft?
- Coline van het: ‘nee ik hoef je nummer niet, ik zie je wel weer eens’ is?
- Je de foto’s hiervoor maar moet bekijken?
- De biermeter goed gevuld werd door Ruben?
- Piranha bij het verkeerde team punten heeft gescoord?
- Zij daar drie weken later pas achterkwamen?
- Georghi er niet helemaal bij bleek te zijn?
- We gewoon 5e geworden zijn! :-)

~~LUSTRUMweek~~

Wat is een mooier jaar om mooie activiteiten te organiseren als een Lustrum-
jaar! Dat had het bestuur dit jaar goed begrepen. In de week van 17 t/m 21 
mei vond misschien wel de mooiste week van het jaar plaats voor ons Ragnari-
anen. 
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Zaterdag 5 juni vertrok een groepje Ragnarianen naar het mooie Nijmegen. 
Vandaag ging het gebeuren. De laatste NSZK van het seizoen was er om mooie 
prestaties neer te zetten en vooral om vanavond lekker te feesten. Maar...het 
was zo warm! Eenmaal aangekomen in het zwembad wisten we dan ook goed 
wat we moesten doen. Zwemmen, heel hard zwemmen, om zo lang mogelijk 
nog even lekker buiten in het zonnetje te kunnen zitten. De resultaten waren 
dan ook bewonderenswaardig en als niet zwemmende moet ik jullie mijn 
complimenten geven voor het behaalde resultaat. En een enorme pluim voor 
Jacqueline. Zomaar even mijn estafette overnemen, geweldig! 
Na het zwemmen werd er nog lekker een terrasje gepakt alvorens we kon-
den eten en feesten. En gefeest werd er. Met shiny glossy pinky nagellak 
verschenen de dames in un decadentste outfit aan de bar. De heren waren 
allen ook volledig afgestemd op de decadentie aan de waal en zwaar onder de 
indruk van de dames. Voor alle afwezigen, hier de wistjedatjes, want je mag 
natuurlijk niet achter blijven op alle ontwikkelingen binnen het Ragnargebied! 

    Wistjedat...

-Jacqueline 100 meter vrije slag heeft gezwommen?
-De helft van de groep te laat was, maar toch dezelfde bus kon pakken?
-Het heel erg warm was?
-Half Ragnar daarom heeft geprobeerd een kleurtje op te doen deze dag?
-Sadé erg goed is in het lakken van nagels?
-De dames daardoor strak roze gelakte nagels konden tonen?
-Fiffy dé accesoire van de avond was?
-Fiffy het hondenhandtasje van de dames was?
-Geertje de lamp van de chinees aan Fiffy heeft gevoerd?
-Fiffy hierdoor licht gaf als je hem sloeg?
-David zijn slaapspullen was vergeten?
-Geertje een bingokruisje haalde bij Piranha?
-David daardoor haar slaapspullen verdiende?
-Eline als allerlaatste naar bed ging?
-Zij een mooie Amsterdammer als slaapbuddy vond?
-Fiffy alle muntjes bewaakte?
-John plots verscheen en ook zo weer verdween bij de wedstrijd?

NSZK Nijmegen

De week begon goed met bijzondere trainingen en als mooi middelpuntje een 
barbecue op woensdagavond. Met zijn allen gezellig op een dakterras eten en 
genieten van de heerlijkste wijnen en diverse biertjes.

Vrijdagavond werden de festiviteiten afgesloten met een enorm mooi feest. 
Een heus gala in Grand Café Engels. Vooraf werd er een heerlijk driegangen-
menu geserveerd, waarna er na het toetje afgetrapt werd op de dansvloer. Pas 
na 23:30 gingen de voetjes echt van de vloer en hebben we de stijldanstalent-
en en andere talenten van menig andere Ragnariaan mogen bewonderen.
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Ragnar gaat op kamp en neemt mee...

Een shitload van tenten, bier en chipjes! Whoohoo, het was eindelijk zo ver! In 
het laatste weekend van mei is Ragnar op kamp gegaan. Met een groep van vi-
jftien tot twintig Ragnarianen hebben wij het Zeeuwse Renesse onveilig weten 
te maken. Vrijdagavond werd het strand bezet door “I have never ever...” en 
hebben wij elkaars diepste geheimen weten te ontfutselen. Zo heeft Laura 
ooit eens een keer...nee, daar had je bij moeten zijn:-). Na een nachtelijke duik 
dook iedereen eindelijk zijn slaapzakje in en werd het lichaam met een aantal 
uurtjes slaap goed voorbereid op de activiteiten van de volgende dag. 
Spelletjes op het strand en daarna fantastisch lekker eten en stappen. En stap-
pen in Renesse, ja dat is precies zoals je denkt. Zondag vertrokken we allemaal 
moe maar voldaan na een laatste activiteit, helaas weer terug naar huis. Heb je 
dit alles gemist? Else heeft de grootste roddels voor je op een rijtje gezet...

    Wist je dat....

-Geertje, Josien, Tessa en Else wel heel vaak op moesten staan tijdens never 
ever? 
-Geertje en Laura nog een groot geheim hebben? 
-niemand dit heeft kunnen raden en het daarom nog steeds geheim is?
-Laura en Remco zijn gaan skinnydippen? 
-Dimitri en Vadim zich warm hebben gehouden met een kampvuur?
-De heren dit later maar uitgemaakt hebben met hun urine?
-Vishwanath als enige alleen in een tent moest slapen? 
-Het team van Koen met 8-2 gewonnen heeft bij de zeskamp, maar het team 
van Sophie het volleyballen gewonnen heeft?
-Harald zijn eigen spuiter bij zich had?
-Er niet alleen maar lol is gemaakt, maar er ook nog serieuze  
discussies zijn gevoerd?
-Martijn voor 3 uurtjes stappen helemaal naar Renesse is gereden?
-Dimitri een paar 16-jarige meisjes heeft weggejaagd door zijn    
T’shirt omhoog te doen?
-Xabi om 2 uur ‘s nachts nog niet terug wilde naar de camping? 
-Else hem toen maar vermaakt heeft met boeiende gesprekken?

Ragnar-Kamp
-Daniel zichzelf gelukkig mocht prijzen, omdat hij tussen twee  
meisjes in mocht slapen?
-Tessa toch niet zo van al die jonge mannen hield?
-Dimitri in de voortent van andere gasten ontwaakte?
-Hij de vorige nacht ook al tegen een lantarenpaal aangesprongen was?
-David ondeugender is dan je zou denken?
-Jij er volgend jaar gewoon ook/weer bij moet zijn!?
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