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Voorwoord

Beste Ragnarianen,

Na wat opstartproblemen heeft de Raketjecommissie nu helemaal zijn 
draai kunnen vinden en ligt voor jullie het tweede Raketje van het 
seizoen 2010-2011. Na de emotionele reacties van sommige leden na 
het verschijnen van het eerste deel hebben wij extra ons best gedaan 
om jullie weer tot tranen te kunnen roeren.

In deze editie vinden jullie natuurlijk weer verslagen van onze prestaties 
op de NSZK’s en het waterpolotoernooi van JAWS. Daarnaast hebben 
we de leukste foto’s en verhalen van de Ragnar activiteiten geselecteerd 
en kun je alle sappige roddels over de leden lezen in de wistjedatjes, 
die op veler verzoek uitgebreid zijn en vier pagina’s zullen beslaan in 
dit Raketje.

Tot slot lees je alles over de nieuwe waterpolocompetitie die volgend 
seizoen van start gaat, het Ragnar kamp en de vooraankondiging voor 
het NSK en Nayade toernooi. Activiteiten die je alledrie niet mag missen, 
dus schrijf je snel in via www.ragnar-rotterdam.nl. 

Heel veel leesplezier gewenst,

De Redactie



De winter was nog lang niet weg, maar de temperatuur liep hoog op 
tijdens de lasergame activiteit. Met een gezellige mix van waterpoloërs 
en zwemmers werd in twee teams tegen elkaar gestreden. Uiteindelijk 
bleek het blauwe team veruit de sterkste, mede door de zwakke 
prestaties van het rode team. Geertje zorgde voor veel hilariteit door 
een score van -1200 te halen, Alex daarentegen raakte zo gefrustreerd 
dat hij Patrick maar met zijn pistool probeerde neer te slaan.

Na twee rondjes lasergamen is een klein groepje nog doorgegaan naar 
de Irish Pub voor een drankje, waar ook nog even de pubquiz werd 
gespeeld. Het verbod op het gebruik van Iphones en mobiel internet 
bleek voor de meeste Ragnarianen toch een probleem, waardoor geen 
enkele Ragnarianen nog in de prijzen is gevallen.

Lasergamen



Mijn naam is Patrick en ben 21 jaren oud. Ik 
ben half Brabants, half Australisch en half 
bier… en niet zo goed in wiskunde. Vandaar 
dat ik genoodzaakt was bedrijfskunde 
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam 
te studeren, wat tot voor kort zeer goed 
verliep. Gelukkig heb ik daardoor wel het 
prachtige Ragnar met zijn fantastische 
bestuur leren kennen, welke volgens mij 

als zijn belangrijkste speerpunt heeft gesteld: “het achterna zitten 
van de kampcommissieleden om ervoor te zorgen dat ze een stukje 
over zichzelf voor het Raketje schrijven”. Nou, bij dezen.

Eenieder die mij beter wil leren kennen, nodig ik graag uit om 
tijdens het Ragnar kamp 2011 een biertje met me te drinken. 
Iedereen die daar geen zin in heeft, nodig ik alsnog graag uit om 
tijdens het kamp alleen het biertje te drinken...  
So, be there! (BAM!)

Even voorstellen
Kampcommissie

Patrick van Kempen

Jacqueline Dekkers
Ik zal mij even voorstellen, ik ben Jacqueline 
en dit jaar ben ik actief in de kampcommissie 
van Ragnar. 

Dit is mijn tweede jaar dat ik bij Ragnar 
zwem. Ik vind het een hele eer dat ik nu 
eindelijk in het Raketje sta. 

Naast zwemmen bij Ragnar studeer ik 
Geneeskunde hier in Rotterdam. Het Ragnar 
kamp gaat een groot succes worden en ik hoop jullie allemaal te 
zien!

Groetjes! XXX 

Remco Visser
Daarnaast maakt Remco Visser deel uit van 
de kampcommissie, maar die was te lui iets 
over zichzelf te schrijven.



NSZK III

Doordat het NSZK in Groningen Zuidbroek vervroegd was naar 
november volgden er drie kille saaie wintermaanden voor de 
zwemmers, totdat op 12 februari eindelijk weer gestreden kon worden 
op het derde NSZK in Utrecht Nieuwegein. Met een grote equipe van 
bijna 30 zwemmers haalde Ragnar de beste eindklassering tot dan 
toe door vierde te worden achter Golfbreker, Spons en Aquamania. In 
het tussenklassement bleef Ragnar zesde, maar Geertje won wel een 
weddenschap doordat Ragnar hoger eindigde dan Wave.

Het bestuur was zeer teleurgesteld dat het Zinkstuk niet voor muziek 
had gezorgd in het zwembad, zodat de tegenprestatie voor de laffe 
annexatie van de Ragnar vlag tijdens het NSZK Zuidbroek niet kon 
worden uitgevoerd.



Utrecht

Na de wedstrijd stond er een heerlijke maaltijd klaar in een Ierse pub, 
waar de echte Vikingen natuurlijk niet genoeg aan hadden en menig 
Ragnariaan bestormde na afloop de McDonalds.

Het ik hou van Holland feest na afloop viel niet bij iedereen even goed 
in de smaak, maar wie anders dan Alex en Geertje hielden de eer van 
Ragnar hoog, door tot het einde te blijven om de vierde plek te vieren. 

Doordat de NS 1 dag voor het NSZK de nachtnetlijn Utrecht-Rotterdam 
eruit had gehaald, werd er weer omgereisd via Amsterdam en duurde 
de treinreis terug naar Rotterdam toch weer bijna 2 uur, wat de 
gezelligheid niet mocht drukken.



JAWS

Na de spetterende overwinning in Delft werd er weer veel verwacht 
van de waterpoloheren en dames op het gemengde toernooi in 
Amsterdam. Met de debuterende Harald, Laura en Geertje was er een 
uitstekende mix tussen ervaren en minder ervaren spelers en ook de 
extern aangetrokken Joost en Nick pasten uitstekend in het team. Voeg 
daar de bezielende leiding van topcoach Margot aan toe en de titel 
kon Ragnar natuurlijk niet meer ontgaan.

Het feest, de avond vooraf in Amsterdam, was dan wel overgeslagen, 
maar de meeste spelers verschenen alles behalve okselfris op het 
toernooi. Alex, Remco, Dennis, Patrick, Joost, Nick en Marlies hadden 
ieder maximaal 3-5 uurtjes geslapen en dit was goed te merken tijdens 
de eerste wedstrijden van het toernooi.

Na moeizame overwinningen op Aquamania en het Zinkstuk volgde de 
kraker tegen de fysiek sterke Fransen van ENL91.  



Amsterdam

Na een gemene wedstrijd met veel overtredingen en frustraties won 
Ragnar uiteindelijk de wedstrijd met 2-1 en stelde zo de poulewinst 
veilig. De laatste wedstrijd tegen de gastheer JAWS was een formaliteit 
en werd eenvoudig gewonnen.

In de kruisfinales werd vervolgens eenvoudig afgerekend met de 
nummer 2 van de damespoule, waarna wederom de Fransen van ENL91 
moesten worden verslagen in de finale van de dames/gemengde 
competitie. Het zou wederom een fysiek zware wedstrijd worden, met 
veel overtredingen. Met name Dennis kreeg het aan de stok met de 
Fransen en werd weggestuurd met een UMV. Desondanks won Ragnar 
uiteindelijk vrij gemakkelijk de finale met 4-2 en was de eerste plaats 
een feit. Een taart was, net als in Delft, de smakelijke beloning.

Het volgende toernooi waar de heren van Ragnar aan zullen 
deelnemen is het GNSK Waterpolo in Utrecht op 27-29 mei.



Wist ‘U’ dat....?!?
•	 Het	Ragnar	bestuur	een	overheerlijke	bruinenbonensoep	kan			 
           maken?

•	 Ze	het	echter	wel	voor	elkaar	kregen	om	Mexicaanse	wraps	te		
           verneuken?

•	 Laura	altijd	haar	bord	leeg	eet?

•	 Ragnar	de	lakens	uitdeelde	op	het	waterpolotoernooi	van		
           JAWS?

•	 Rotterdam	dus	de	baas	was	in	Amsterdam?

•	 Ook	de	avond	vooraf	errug	gezellig	was?

•	 Dit	net	als	in	Delft	te	zien	was	aan	het	vertoonde	spel?

•	 Geertje	weer	eens	afhaakte	de	avond	ervoor?

•	 Margot	een	topwaterpolocoach	is?

•	 Harald	een	heel	nieuw	balgevoel	onder	de	knie	heeft	  
           gekregen?

•	 Een	taart	wederom	de	prijs	was	na	afloop?

•	 We	deze	met	zijn	tienen	gedeeld	hebben	zonder	bestek	en	  
 servetjes bij de hand te hebben?

•	 De	foto’s	daarvan	erg	onsmakelijk	zijn?

•	 We	vierde	zijn	geworden	op	het	NSZK	Utrecht?

•	 Er	maar	liefst	11	clubrecords	zijn	gesneuveld?

•	 Sebastian	daarentegen	een	beetje	vertraging	had	bij	de	start?

•	 De	smurfen/YMCA	act	van	het	bestuur	niet	doorging?

•	 Het	bestuur	hier	zelf	vreselijk	van	baalde?

•	 Geertje	van	verschillende	mannen	het	aanbod	kreeg	om	  
           gemolken te worden?

•	 Zij	daar	aanvankelijk	niet	op	inging?

•	 Totdat	daar	DE	pinguïn	ten	tonele	verscheen?

•	 Debby	last	had	van	losse	handjes	op	het	NSZK?

•	 Alex	eigenlijk	een	landverrader	is?



Wist ‘U’ dat....?!?
•	 Geertje	een	nieuw	record	vestigde	bij	het	lasergamen?

•	 Dit	geen	positief	record	was?

•	 Alex	zijn	tegenstanders	maar	neerslaat	als	het	schietend	niet	 		 
           lukt?

•	 Sander	het	wel	erg	vaak	voorzien	had	op	Geertje?

•	 Alex	eindelijk	de	doos	van	Sofie	heeft	geïnspecteerd?

•	 Deze	al	jaren	niet	open	was	geweest?

•	 Sofie	zes	stalkers	heeft	rondlopen	bij	Ragnar?

•	 Een	Ragnarborrel	zonder	Sofie	natuurlijk	niet	compleet	is?

•	 Sofie	desondanks	wel	een	laffe	borrelaar	is?

•	 Geertje	300	en	Laura	400	kosten?

•	 Dat	dit	inclusief	BTW	en	voorrijkosten	is?

•	 Wij	niet	weten	of	dit	ook	fiscaal	aftrekbaar	is?

•	 Geertje	na	de	borrel	weer	naar	huis	gereden	moest	worden?

•	 Dit	al	de	derde	keer	was	dit	seizoen?

•	 Door	drie	verschillende	mannen?

•	 Ivo	ook	niet	alleen	naar	huis	ging	na	de	februariborrel?

•	 De	waterpoloërs	standaard	de	meerderheid	vormen	op	de	  
  borrels?

•	 Sander	hoogstpersoonlijk	voor	een	bestuurscrisis	zorgde?

•	 Hij	dat	deed	door	met	het	halve	bestuur	te	integreren	in	twee	
 weken?

•	 Sander	dus		gewoon	een	slet	is?

•	 Het	daarom	heel	erg	jammer	was	dat	hij	niet	op	het	NSZK	  
 Amsterdam kon zijn?

•	 Sander	anders	in	zijn	eentje	de	hele	bingokaart	had	vol	  
 gemaakt?

•	 We	daarom	heel	veel	van	hem	verwachten	volgend	jaar?



•	 De	karaokeavond	heel	erg	gezellig	was?

•	 Patrick	met	Else	naar	de	auto	liep?

•	 Hij	dat	deed	om	haar	uitlaat	te	controleren?

•	 Pyramidedrinken	niet	voor	iedereen	is	weggelegd?

•	 Zelfs	sommige	waterpoloërs	het	niet	aan	durfde?

•	 1	waterpoloër	misschien	ook	beter	had	kunnen	overslaan?

•	 Deze	waterpoloër	maar	bij	Alex	is	blijven	overnachten?

•	 Hij/zij	nog	een	onverwachte	verrassing	in	petto	had?

•	 De	uitvinder	van	het	pyramidedrinken	zelf	niet	aanwezig	kon	
 zijn?

•	 Remco	binnenkort	alsnog	maar	een	keer	de	schade	moet	
 inhalen?

•	 Thommy	wel	een	hele	zure	training	in	petto	had	the	day	after?

•	 De	pyramidedrinkers	deze	niet	hebben	volgehouden?

•	 Laura	zichzelf	bewusteloos	wil	kunnen	slaan	met	haar	tieten?

•	 Laura	altijd	de	mannenkleedkamer	inloopt	en	om	‘cum’	vraagt?

•	 Else	er	niet	van	houdt	als	mensen	iets	in	haar	mond	stoppen?

•	 Laura	Geertje	van	haar	bh	ontdoet	tijdens	de	dinsdagavond-	
 borrel?

•	 Patrick	met	zijn	worstje	kan	toveren?

•	 Harald	zichzelf	van	de	bank	‘aftrok’	voordat	die	naar	de	
 waterpolotraining kwam?

•	 Jacqueline	haar	beste	beentje	voorzette	op	de	Open	
 Waterpolotraining?

•	 Geertje	overal	haar	vinger	in	stopt?

•	 Jacqueline	graag	aapjes	infecteert	met	HIV?

•	 Het	paintball	een	dolle	beestenboel	was?

•	 Harald	het	niet	prettig	vond	toen	die	van	achter	geraakt	werd	  
 door Haico?

•	 Debby	de	vlag	met	haar	leven	beschermde?

Wist ‘U’ dat....?!?



•	 De	dames	wel	erg	snel	uitgekeken	waren	op	het	paintball?

•	 Ragnar	derde	is	geworden	op	het	NSZK	Amsterdam?

•	 Alex	zich	tijdens	het	NSZK	wel	heel	erg	Spaans	voelde?

•	 Hij	daarom	maar	voor	Xabi	startte?

•	 Ook	Jacqueline	te	vroeg	aan	de	start	stond?

•	 Geertje	het	verschil	tussen	een	waslijn	en	staaldraad	niet	  
 helemaal begrepen had?

•	 Geertje	weer	als	eerste	volledig	geïntegreerd	was	op	het	feest?

•	 Zij	daar	geen	bingopunten	mee	heeft	kunnen	scoren?

•	 Tonny	daarentegen	wel	zijn	best	heeft	gedaan?

•	 Het	bestuur	helaas	te	dronken	was	om	dit	vast	te	leggen?

•	 Ook	Alex,	Tessa,	Elmar	en	Tonny	al	snel	omgekleed	waren?

•	 Tessa	en	Alex	samen	Ragnar	vertegenwoordigen?

•	 De	NSZK-commissie	daar	niet	in	trapte?

•	 Jacqueline,	Damyan	en	Petru	ineens	spoorloos	verdwenen		
 waren?

•	 Alex	zijn	hoogmoed	voor	de	val	kwam?
 
•	 Hij	nu	ook	weer	weet	hoe	zwaartekracht	aanvoelt?

•	 Bram	het	ook	allemaal	niet	meer	zag	zitten?

•	 Hij	zelfs	begeleiding	zocht	om	naar	de	wc	te	gaan?

•	 Harald	van	het	podium	werd	afgetrokken	op	het	NSZK?

•	 Tessa	en	Elmar	samen	naar	huis	gingen?

•	 Patrick	Laura	strikte	op	de	aprilborrel?

•	 Dennis	voor	de	verandering	eens	niemand	beledigde	op	de	
 borrel?

•	 Theekransjes	bij	Laura	garant	staan	voor	keiharde	sex?

•	 Anne	een	nieuw	badpak	heeft?

•	 Elmar	dit	heel	erg	jammer	vindt?

Wist ‘U’ dat....?!?



Karaoke
In maart werden de keeltjes flink gesmeerd tijdens een heuse karaokeavond in het huis van 
Dennis. Na een onwennig begin, waar het aansluiten van de karaokeset zelf ook de nodige 
tijd kostte, kwam iedereen al snel los en werden de mooiste duetten ten gehoor gebracht.  
Niet helemaal duidelijk hierbij was, of dit spontaan gebeurde, of onder invloed van 
alcohol, maar dat maakte verder niet uit. 

Toch bleek maar weer dat we niet zonder de Sportraad konden. Mede dankzij hun 
lading aan karaokedvd’s werden er zo af en toe liedjes gevonden die we allemaal 
kenden. De twee microfoons waren op die momenten niet genoeg.

Na een inval van de buren, geluidsoverlast, werd de deur dichtgehouden en haalden 
we de drank muisstil van buiten. Dat de karaokeset wat lawaai maakte, dat was geen 
probleem, maar of we buiten alsjeblieft onze monden wilden houden. Ab woont dus 
toch in een fijne buurt. Helaas kwam Aboutaleb zelf niet even langs en bleef ook zijn 
dochter thuis. Onze mannen en vrouwen hebben hen natuurlijk gemist.

Speciaal voor deze avond had Dennis zijn drankkabinet niet op slot gedaan, zodat de 
jongetjes van de waterpolo zich eens goed konden vermaken met al dit lekkers. Helaas 
voor Dennis kozen zij ook niet voor de Malibu en staat deze nog steeds bij hem in de 
kast, te wachten op een mooie dame die van Dennis wel een lekker mixje wil proeven.



Paintball

Het schitterende weer in april bracht Ragnar naar de rand van het Kralingse Bos om weer 
ouderwets gezellig een potje te knallen. Frustraties tussen de leden en bestuursleden 
konden op een gezellige manier worden weggenomen door een potje paintball.

Het eerste rondje capture the flag eindigde nog onbeslist, maar het tweede potje werd 
gewonnen door het zwarte team gevormd door Alex, Remco, Elmar, Debby en Haico. 
Elmar wist uiteindelijk de vlag te ontfutselen door een snelle loopactie.

Daarna volgde nog een potje ballen opmaken en besloot iedereen voldaan en moe 
naar huis te gaan.



NSZK IV

Na het NSZK Utrecht stond eigenlijk al vast dat Ragnar op de zesde 
plaats zou blijven eindigen in het eindklassement. De achterstand op 
Wave was te groot en de voorsprong op Hydrofiel was comfortabel 
genoeg. Dit heeft ons echter niet weerhouden om een geweldige 
prestatie met de derde plek neer te zetten in Amsterdam. Ragnar 
eindigde in het dagklassement boven WAVE, Zinkstuk en Aquamania 
die helaas in het eindklassement nog wel boven ons zijn geëindigd.  

De wedstrijd zelf ging snel en was strak georganiseerd. Voor het 
eerst eindigde een NSZK dit seizoen ruim op tijd en was er meer 
dan voldoende tijd om naar de eetlocatie toe te gaan. De wedstrijd 
kende wat kleine incidentjes met verkeerd klokken en mensen die in 
verkeerde series startten, maar was verder zeer strak geregeld.

Na de wedstrijd gingen de meeste Vikingen vooraf bunkeren in de 
McDonalds om de tijd te kunnen doden en omdat al van meerdere 
mensen werd vernomen dat het niet zo veel zou zijn.



Amsterdam

Na het eten was het dan eindelijk tijd voor het feest en Ragnar had 
er zoveel zin in dat ze als eerste binnen was. Het feest kwam wat 
langzaam op gang, maar uiteindelijk zorgde met name het thema, de 
Rubix kubus, voor veel hilariteit. Geertje was als eerste van Ragnar 
omgekleed in het rood en won daarmee één gratis biertje. Tessa, 
Alex, Tonny en Elmar deden ook zeer hun best en waren uiteindelijk 
ook volledig in het rood, maar konden niet meer meedingen naar de 
individuele prijzen. 

Uiteindelijk was het een zeer geslaagd feest, waar ook de Ragnar 
biermeter voor het eerst dit seizoen zijn opwachting maakte. Dit was 
goed te merken aan de beschonken toestand van eigenlijk wel alle 
aanwezige Ragnarianen. Tonny zorgde nog voor een bingopunt door te 
integreren met Spons, Alex deed aan stagediven en Harald tsjah… geen 
commentaar zullen we maar zeggen.



NCS-Competitie
Waterpolo

Beste waterpoloërs,

Vanaf volgend seizoen zullen er wat veranderingen 
worden doorgevoerd in de opzet van het waterpolo. Het 
samenwerkingsverband dat enkele jaren geleden is aangegaan met 
ZPC	Rotterdam	zal	aangepast	worden.	De	afgelopen	jaren	hebben	
Ragnarianen tegen een gereduceerd tarief waterpolo competitie 
kunnen	spelen	bij	ZPC	Rotterdam.	Wat	wij	echter	voornamelijk	zien	is	
dat	Ragnar/ZPC	leden	voornamelijk	naar	ZPC	doorstromen	en	eigenlijk	
alleen maar lid zijn bij Ragnar vanwege het voordelige tarief.

Het samenwerkingsverband op die manier zal per aankomend seizoen 
gaan verdwijnen. Ragnarianen kunnen daardoor geen KNZB-competitie 
meer spelen tegen gereduceerd tarief. Wij gaan echter wel een 
alternatief bieden voor de waterpoloërs in de vorm van de competitie 
van	de	Nederlandse	Culturele	Sportbond	(NCS).	

Binnen	deze	‘competitie’	zal	zes	keer	per	jaar	een	toernooi	worden	
georganiseerd op verschillende locaties in Nederland, waarvan 
eenmaal	in	Rotterdam	zal	gaan	plaatsvinden.	Op	zo’n	toernooidag	
worden	3	wedstrijden	voor	de	NCS-competitie	gespeeld.

Het leuke van deze competitie is dat deze voornamelijk bestaat 
uit andere studententeams en je nu naast de NSZK’s ook in 
waterpoloverband kunt strijden in een heuse competitie tegen je 
vrienden uit andere studentensteden.

Meer informatie volgt in het volgende Raketje.

Met vriendelijke groet,

Alex Kortekaas
Waterpolo Commissaris



INSCHRIJVEN NSK
ENSCHEDE

De finaleronde van het NSZK is geweest, maar het enige echte 
Nederlands Studenten Kampioenschap Zwemmen volgt nog op 28 
mei 2011 in Enschede. 

De dag ervoor zal ook nog het NSK bommetje worden georganiseerd 
en natuurlijk volgt na het NSK weer een knallend feest met dit keer als 
thema	‘Oliesjeiks	en	Buikdanseressen’	Midden	in	het	Oosten.	

Inschrijven kan via de website www.ragnar-rotterdam.nl tot 15 mei. 
De kosten bedragen zes euro per persoon voor de wedstrijd en zes 
euro voor het eten en het feest.

Het NSK Bommetje zal 3,00 kosten voor deelname en 6,50 voor het 
feest.

I N S C H R I J V E N  
NAYADE

Op	24 juni zal het weer losbarsten, het leukste en grootste studenten 
waterpolotoernooi van Nederland: het Nayade toernooi in 
Eindhoven. Na een jaar afwezigheid, zal Ragnar dit jaar wederom van 
de partij zijn. 

De kosten voor deelname aan het toernooi worden door Ragnar 
betaald, kaartjes voor het feest van de zaterdag zijn 3 euro. 

De kosten voor het eten op de zaterdagavond zitten niet inbegrepen. 

De wedstrijden zullen op zaterdag 25 en zondag 26 juni worden 
gespeeld.

Schrijf je snel in via www.ragnar-rotterdam.nl. 





Ragnar Activiteiten

Trainingstijden

Zorg dat je erbij bent!

M e i           

13, 14, 15 mei Ragnar Kamp

25 mei Borrel @ Pardoen

27, 28, 29 mei GNSK Waterpolo, Utrecht

27 mei NSK Bommetje, Enschede

28 mei NSK Zwemmen, Enschede

J u n i

8 juni Zomerzon met Ragnar

20 juni Vikingcompetitie

24, 25, 26 juni Nayade Toernooi, Eindhoven

29 juni Borrel @ Pardoen

Waterpolotraining Zwemtraining

Van Maanenbad,

Van Maanenstraat 8, Rotterdam

Dinsdag: 21:45 - 22:45

Zwembad Schuttersveld,

Crooswijksestraat	93,	Rotterdam

Maandag: 20:30 - 22:30

Donderdag: 21:00 - 22:30

Wil jij als waterpoloër je conditie verbeteren? Kom dan naar de 
zwemtraining! Wil jij als zwemmer een bal leren gooien? 

Dan ben je natuurlijk van harte welkom bij de waterpoloërs!



Bestuur 2011-2012?
Nu het seizoen en collegejaar alweer bijna op zijn einde loopt, zijn 
we	voor	de	continuïteit	van	de	vereniging	op	zoek	naar	nieuwe	
bestuursleden voor het seizoen 2011-2012. 

Bestuurservaring
Zou jij graag bestuurservaring willen opdoen bij de gezelligste 
studentensportvereniging van Rotterdam?
Een bestuursjaar bij Ragnar kost je gemiddeld ongeveer 8 uur per week. 
In deze tijd regel je het totale reilen en zeilen van de vereniging; van 
het organiseren van wedstrijden, het organiseren van activiteiten tot het 
bijhouden van de administratie van de vereniging.

Is dit dan alles?
Nee zeker niet! Als bestuur wordt je uitgenodigd voor allerlei leuke 
borrels en feestjes. Natuurlijk moet er ook vergaderd worden en ook dit 
hoeft zeker geen straf te zijn als je dit doet tijdens een lekkere maaltijd! 
Je leert een hoop nieuwe mensen kennen, doordat je in contact komt 
met besturen van andere Rotterdamse studentensportverenigingen en 
besturen van studentenzwem- en poloverenigingen uit het hele land.

De volgende functies zijn voor het seizoen 2011-2012 beschikbaar:

Voorzitter
De Voorzitter is het gezicht van de vereniging, leidt het bestuur, 
de Algemene Vergadering en is de schakel tussen de vereniging en 
instanties zoals de universiteit.

Secretaris
De Secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, de 
correspondentie en notulen. Een onmisbare schakel binnen de groep.

Penningmeester
De Penningmeester houdt de centjes bij, geeft het geld uit en laat het 
geld binnenstromen.

Waterpolocommissaris
De Waterpolocommissaris is verantwoordelijk voor de 
waterpolotrainingen, schrijft teams in voor de toernooien en regelt de 
NCS-competitie.

Zwemcommissaris
De Zwemcommissaris regelt de NSZK’s en onderhoudt het contact met 
de trainers.

Activiteitencommissaris
De Activiteitencommissaris organiseert leuke activiteiten en borrels en 
natuurlijk het geweldige Ragnar kamp in mei.

Lijkt 1 van bovenstaande functies je wel wat? Informeer bij het 
bestuur of stuur een sollicitatie naar bestuur@ragnar-rotterdam.nl. 





Jarig deze maand...

M e i           

3 mei Jacqueline Dekkers

8 mei  Sabine Lina

17 mei  Bram Piederiet

23 mei  Marlies Vreeswijk

J u n i  

2 juni  Emiel van Beusekom

5 juni  Eveline de Jonge

11 juni  Anke Kleine 
Rammelkamp

11 juni  Kirsten de Jong

11 juni  Eline Nijskens

14	juni		 Coline	van	Nunspeet

15	juni		 Laura	Oudman

16 juni  David Maresca

21 juni  Sofie Wouters

23 juni  Ingrid Sloots

25 juni  Paul Mulders

27 juni  Zuzia Bujakiewicz


