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Voorwoord

Dav Ragnarianen,

Det er dejligt endelig at møde dig!

Inmiddels is het seizoen alweer een kleine vier maanden onderweg. 
De zon heeft zich verstopt en de koude oostenwind bijt en snijdt 
inmiddels langzaam om zich heen. Met andere woorden; de 
zomerjurkjes en slippers zijn weer netjes opgeborgen en de coltrui en 
uggs worden weer uit de kast getrokken. 

Zaten we tijdens onze eerste borrel dit seizoen nog heerlijk buiten op 
het terras, tijdens het NSZK Nijmegen werd het alweer hoog tijd onze 
paraplu uit te kast te pakken. Weer een paar weken later werden de 
fietslampjes weer op en top gebruikt om bij het poolen in Delfshaven 
aanwezig te kunnen zijn en kwam de winterjas van pas tijdens de kou 
’s nachts in Maastricht. Borrelen gebeurd inmiddels binnen bij Pardoen 
en de zwemtassen puilen uit van de warme winterspullen. 

Met de verwarming een paar graadjes hoger, wordt het dan ook steeds 
lastiger om de zin te behouden naar het zwembad te komen. En toch 
ligt het bad haast iedere training nog steeds vol. Dit moet wel een 
super gezellig seizoen worden!

Dit seizoen heten wij een bijzonder warm welkom aan de 
internationale studenten in Rotterdam. Het Nederlands is een taal vol 
verrassingen en eentje die je niet 1, 2, 3 onder de knie hebt. Naast de 
studie kost het leren van het Nederlands ook nog eens veel tijd. Dan 
hou je natuurlijk niet altijd tijd over voor andere dingen, laat staan; het 
lezen van een geheel Nederlandstalig Raketje. Om die reden hebben 
wij dit jaar een engelstalige samenvatting toegevoegd.

Vi ses snart!

De Redactie



De Voorzitter

Lieve Ragnarianen,

Het seizoen is al enige tijd op weg en wat is er al veel gebeurd! Het begon 
allemaal al in augustus met de Eurekaweek. Het mogelijke nieuwe bestuur en 
het oude bestuur waren heel de week aanwezig en hebben geprobeerd om 
zoveel mogelijk nieuwe leden voor Ragnar binnen te halen. 

Daarna is het snel gegaan. Alhoewel we nog niet geïnstalleerd waren als 
bestuur, hebben we al een hoop leuke dingen mee kunnen maken in de eerste 
maand van het seizoen. Het begon vroeg in september al met een geweldig 
trainingsweekend. Alhoewel er weinig Ragnarianen aanwezig waren was het 
een ontzettend leuk weekend. Toen de drukbezochte training met borrel na 
afloop, de eerste borrel van het seizoen, de allereerste NCS speeldag voor 
de waterpoloërs in Almere en toen was het ook alweer tijd voor de eerste 
zwemwedstrijd van het seizoen, in Nijmegen. 

Toen was het eindelijk zover: de Wissel ALV! Na een lange vergadering waren 
we dan eindelijk echt bestuur! Nogmaals mijn dank naar onze voorgangers, 
bedankt voor al jullie hulp! Echt lang de tijd hadden we niet om na te 
genieten van de wissel. Al snel volgde alweer de maandelijkse borrel, weer 
NCS wedstrijden, het pool toernooi en NSZK Maastricht. Jullie merken het al, 
genoeg materiaal voor het eerste, dikke Raketje van het seizoen!



Sander,
 Voorzitter 22e Bestuur

Nu is het eind november en is het even tijd voor het bestuur om te genieten 
en onze installatie te vieren met onze Constitutieborrel en tegelijkertijd het 
eerste Raketje. Hopelijk zijn jullie allemaal aanwezig (geweest) en was/is 
het een leuke avond maar eigenlijk twijfel ik daar niet aan! 

Maar uiteraard is het seizoen nog maar net begonnen! Straks halverwege 
december wacht jullie een grote spectaculaire activiteit. Dan is het alweer 
tijd om het jaar 2011 af te sluiten en na een welverdiende vakantie te gaan 
knallen in 2012. Ook voor 2012 hebben we een hoop leuke dingen op het 
programma staan met aan het einde van het seizoen het hoogtepunt, het 
NSZK in Rotterdam op 2 juni! 

Wij hopen dat jullie net zoveel zin hebben in de rest van dit seizoen als 
wij. Laten we er met z’n allen een heel mooi seizoen van maken met 
vele hoogtepunten. En hopelijk is dit Raketje er daar ook al één van, de 
commissie heeft er in ieder geval haar best opgedaan! 

Veel leesplezier!

aan het Woord



EUREKA-Week

Tijdens de EUREKA week was Ragnar natuurlijk luid en duidelijk 
aanwezig om de nieuwe studenten te laten zien hoe een studententijd 
is bij een leuke sportvereniging zoals Ragnar. Op maandag werd 
de week geopend met een optocht en toespraak van onze Decaan. 
Behalve rondjes lopen door het hartje van Rotterdam, een tochtje 
op de Maas bezochten de eerstejaars ook de informatiemarkt en de 
sportochtend. Wegens verbouwingen op de campus dit jaar was de 
informatiemarkt verplaatst naar een park in de buurt. 

Tussen de stands van alle andere verenigingen en bedrijven viel onze 
promo-groep goed op dankzij de supergladde zeepglijbaan. Helaas 
waren niet alle kersverse studenten klaar om een tochtje te maken op 
de glijbaan. Volgend jaar beter! Dankzij alle moeite van ons Ragnar-
promo team hebben wij veel e-mail adressen kunnen veroveren 
en ook nieuwe zwemmers kunnen binnenhalen. De EUREKA-week 
werd afgesloten en een spel in het euromast park. Er stonden veel 
opblaaskastelen van andere verenigingen maar wij waren er met een 
waterballonnen spel! Volgend jaar moeten we dit spel gaan uitbreiden 
om er een groot waterspektakel van te maken.   



Trainings Weekend

In het allereerste weekend van het seizoen, nog voor de officiële eerste 
training, was het tijd voor het traditionele trainingsweekend met alle 
studenten zwemverenigingen van Nederland. Het weekend werd dit 
jaar georganiseerd door SPONS uit Amsterdam.

Met een kleine maar gezellig groep werd er afgereisd naar Amsterdam. 
Daar werden we verrast door heerlijk weer wat goed uitkwam want op 
vrijdagavond zouden we gaan borrelen in het Vondelpark! Hier werden 
we opgewacht door voornamelijk veel Sponzen, waarna we onder het 
genot van een drankje met z’n allen Levend Stratego gingen spelen. 
Een goede manier om iedereen beter te leren kennen! Na nog eventjes 
de stad in te zijn geweest was het tijd om te gaan slapen. 
Op zaterdag werd de 100 x 100 gezwommen! Het principe is simpel: ga 
in het zwembad liggen en zwem om de zoveel seconden 100 meter en 
doe dit 100 keer achter elkaar. Dit ook daadwerkelijk uitvoeren is ab-
soluut niet simpel, zeker niet aan het begin van het seizoen! Uiteraard 
waren de Ragnarianen niet bang voor deze uitdaging en uiteindelijk 
hebben dan ook drie van de vijf de 100 x 100 uitgezwommen! 

Na deze prestatie was het tijd voor een beloning en daarom werd er in 
een heerlijk zonnetje geBBQed, waarna iedereen zich verplaatste naar 
het themafeest ‘Alles met een B’ zou losbarsten! Uiteraard had ieder-
een zich goed uitgedost en het werd een hele leuke avond!

Zondag was er geen tijd om uit te slapen want er zou weer worden 
getraind! Het bierontbijt ging helaas niet meer door maar dat was 
maar goed ook want de training clinic was behoorlijk pittig. Vooral de 
onderwater oefeningen vielen zwaar op de zondagochtend! Wel was 
het heerlijk wakker worden na een avondje feesten! 
Na de training was het tijd om moe maar voldaan naar huis te gaan. 
Het was een ontzettend leuk weekend en zeker een aanrader voor 
iedereen die volgend jaar het seizoen goed wil beginnen!



NSZK I

Op 8 oktober was Ragnar weer aanwezig bij het eerste NSZK van het 
jaar in Nijmegen. Na een gezellige pré-borrel op vrijdag, was het 
zaterdag tijd om serieus aan de bak te gaan. Een mooie groep van 20 
Ragnarianen was naar Nijmegen gekomen om alles te geven wat zij in 
zich hadden en een mooie tijden neer te zetten.

Helaas bleek al snel dat deze wedstrijd nog iets te vroeg in het seizoen 
kwam voor de meeste leden. Alhoewel sommigen het voor elkaar 
krijgen om een P.R. te zwemmen, bleven de meesten in het 50 meter 
bad ver van hun tijden verwijderd. Overall eindigde Ragnar dan ook als 
8e.



Nijmegen

Echter ‘s avonds waren de gedachten niet meer bij de wedstrijd maar 
ging iedereen helemaal los tijdens het feest! De nog aanwezige 
Ragnarianen hadden hun uiterste best gedaan op hun outfits en 
trokken al snel veel aandacht, vooral uit Amsterdam. En ook onze 
nieuwe voorzitter van Ragnar zag er weer eens schitterend uit in zijn 
80-ies outfit! Kijk eens op onze site voor de foto’s van het feest en alle 
andere activiteiten dit jaar. 

Het nieuwe bestuur heeft ontzettend genoten van het weekend en wil 

alle deelnemers aan de wedstrijd en/of het feest bedanken! 



NSZK Nijmegen
•	 Sander	het	nog	steeds	jammer	vindt	dat	hij	Harald	niet	geprikt	
 heeft?
•	 Haico	meestal	met	zijn	tweeen	zoent?
•	 Hij	niet	wil	dat	Harald	iets	van	zijn	lichaam	likt?
•	 Geertje	zich	alweer	moest	uitkleden?
•	 Irene	zich	blijft	uitkleden	voor	Harald?
•	 Sander	plakkerige	dingen	uit	zijn	broek	haalt?
•	 Sander	niet	plakt?
•	 Geertje	sneller	klaar	is	dan	Sander?
•	 Anne	niet	van	worstjes	houdt?
•	 Haico	het	niet	erg	zou	vinden	om	af	en	toe	tieten	te	hebben?
•	 Haico	zich	door	Harald	en	Geertje	liet	uitkleden?
•	 Coline	serieus	genomen	wil	worden?
•	 Jemimah	in	Harald	zijn	zak	wilde	grijpen?
•	 Raymond	zijn	luchtbed	moest	desinfecteren?
•	 Irene	en	Coline	wel	nog	een	keertje	willen?
•	 Volgens	Irene	1+1	na	negen	maanden	gelijk	is	aan	3?
•	 Irene	vegetarisch	is	-	ze	mag	geen	spekkies.
•	 Haico	(bijna)	op	Geertje	viel?

Borrel oktober
•	 Yfke	en	Sander	niet	samen	zijn	gekomen?
•	 Yfke	genoeg	heeft	aan	Isabel?
•	 Dennis	potent	wordt	van	Isabel?
•	 Tonny	Isabel	te	makkelijk	vindt?
•	 Tonny	en	Sander	samen	willen	rollebollen?
•	 Sander	ondanks	Tonny	toch	niet	van	Anne	kon	afblijven?
•	 Hij	haar	samen	met	Jacqueline	wil	vastketenen?	
•		 Anne	nog	wel	eens	de	verkeerde	ingang	kiest?
•	 Dit	ook	geldt	voor	Eduardo?

Poolen
•	 Isabel	van	vreugde	schreeuw	als	hij	erin	zit?
•	 Zij	toch	van	Sanders	stok	moest	afblijven?
•	 Daphne	het	poolen	gewonnen	heeft?
•	 Yfke	en	Jamimah	met	de	grote	stokken	moeten	spelen?
•	 Laura	van	Remco	mag	komen	zo	lang	het	maar	niet	serieus		
 wordt?
•	 Dennis	met	Daphne	mag	spelen	van	Remco?
•	 Yfke	alleen	komt	als	ze	ergens	in	mag	happen?
•	 Yfke	dus	erg	blij	was	met	de	balletjes	van	Sander?
•	 Alex	met	Isabel	wil?
•	 Isabel	ook	met	Alex	wil?
•	 Sander	al	3	maanden	achter	Yfke	aan	zit?
•	 Jemimah	op	kleine	jongetjes	valt?
•	 Elmar	en	Jelte	alleen	voor	het	bier	kwamen?
•	 Tonny	denkt	te	kunnen	hakken?
•	 Sadé	de	robot	kan	dansen?

Wist ‘U ’ dat....?!?



NSZK Maastricht
•	 Alex	in	Maastricht	ging	blasen?
•	 Yfke	het	idee	heeft	dat	er	niets	uitkomt?
•	 Alex	graag	blaast	voor	Yfke?
•	 Yfke	van	alles	in	haar	mond	wordt	gelegd?
•	 Zij	niet	wilde	dat	er	gespoten	werd	in	de	trein?
•	 Alexander	dit	toch	deed?
•	 Alexander	zijn	plek	kent	op	de	vloer?
•	 Sander	het	geen	probleem	vindt	om	naakt	onder	de	glitters		
 wakker te worden?
•	 Hij	dat	alleen	wil	met	een	zekere	waterpolocommissaris	naast		
 hem? 
•	 Dennis	deze	mening	ongetwijfeld	deelt?
•	 Deze	waterpolocommissaris	liever	wakker	wordt	naast	haar		
 zwemcommissaris?
•	 Alexander	wel	heel	laag	ging	op	de	preborrel?
•	 Jemimah	eens	een	keer	niet	kwijt	was	na	een	Ragnaractiviteit?
•	 Isabel	een	laffe	borrelaar	is?
•	 Elmar	nog	steeds	studeert?
•	 Jelte,	Harald	en	Tessa	een	bed	deelden?
•	 Jemimah	en	Sander	een	half	bos	hebben	omgezaagd?
•	 Yfke	daarom	oordoppen	heeft	ingedaan?	
•	 Raymond	helemaal	alleen	moest	reizen?
•	 Jacqueline	en	Geertje	dat	zo	zielig	vonden	dat	ze	hem	  
 opwachtten in Tilburg?
•	 Thommy	stalpoten	heeft?
•	 Sander	en	Alex	erg	gezellig	wakker	werden	voor	de	wedstrijd?
•	 Tessa,	Geertje	en	Jacqueline	ook	zo	fris	als	een	hoentje	
 verschenen?
•	 Er	niet	met	volle	bekers	is	gegooid?
•	 Jacqueline	NIET	dronken	was?
•	 Sadé	liet	zien	dat	ze	ontzettend	goed	kan	dansen?
•	 Alex	en	Sander	het	jammer	vonden	dat	Isabel	niet	dronken	was		
 op het feest?
•	 Jemimah	bij	de	AA	zit?
•	 Alexander	blij	wordt	als	Jemimah	veel	drinkt
•	 Jemimah	bezig	is	met	naaien?
•	 Conny	niet	wist	dat	er	in	Rotterdam	gestaakt	werd?
•	 Jemimah	haar	broek	kwijt	was?
•	 Elmar	zo	gek	was	om	Jemimah	te	laten	rijden?

Algemeen
•	 Tessa	het	heerlijk	vindt	overal	aangeraakt	te	worden	door	  
 mannen?
•	 Remco	komt	trainen	om	door	Dirk	gespankt	te	worden?
•	 Dennis	geen	zwart	gat	heeft?
•	 Remco	weet	te	vertellen	dat	deze	roze	is?
•	 Sander	Jemimah	heeft	moeten	instoppen?

Wist ‘U ’ dat....?!?



Algemeen...
•	 Zij	het	hier	niet	mee	eens	was	en	op	de	wc	ging	slapen?
•		 Onze	Belg	geen	bier	drinkt?
•	 Wij	ons	misschien	daarom	niets	van	het	speciaal	bier	kunnen		
 herinneren?
•	 Dennis	als	heldere	ziel	de	vlag	gered	heeft	van	vergetelheid?
•	 Sander	bezig	was	met	Jemimah?	
•	 Geertje	blij	verrast	was	dat	haar	fiets	mee	naar	huis	gekomen		
 was?
•	 Dennis	iemand	van	Aquamania	wilde	regelen?
•	 Het	hem	niet	uitmaakte	of	dit	een	man	of	vrouw	was?
•	 Alex	iedereen	van	Aquamania	gevraagd	heeft?
•	 Yfke	het	leuk	vindt	als	ze	over	elkaar	heen	gaan?
•	 Anne	ook	een	muts	wil?
•	 Dennis	op	zijn	afspraakje	was	gekomen?
•	 Isabel	allemaal	haar	heeft	zitten	daar	beneden?
•	 Dennis	Isabel	nog	wel	even	gaat	doen?
•	 Dennis	de	oude	doos	van	Laura	wil	opentrekken?
•	 Er	niets	in	Laura	haar	doos	zit	dat	er	niet	uit	mag?
•	 Laura’s	doos	alleen	voor	Dennis	open	gaat?
•	 Jacqueline	Tonny	er	keihard	uitdrinkt?
•	 Jozef	graag	zijn	armen	traint?
•	 Alex	door	studenten	vergeleken	wordt	met	Glee-acteurs?
•	 Tonny	zich	na	een	training	heel	breef	voelt?
•	 Alex	alle	mannen	van	het	nieuwe	bestuur	kan	nemen?
•	 Yannick	alle	zwemsters	instabiel	vindt?
•	 Danielle	de	Bruin	drie	maanden	in	een	zwart	gat	heeft	gezeten?
•	 Coline	pas	goed	is	in	bed	als	ze	slaapt?
•	 Dennis	zijn	vriendin	slaat,	maar	dat	ligt	erg	gevoelig?
•	 Dennis	bittergarnituur	van	een	afstand	kan	ruiken?
•	 Hij	graag	onderop	ligt?
•	 Anne	niet	zo	goed	is	met	links	en	rechts?
•	 Elmar	in	de	Ardennen	iets	met	kleine	kinderen	heeft	gedaan?
•	 Tonny	aan	Harald	zijn	versnellingspook	mocht	zitten?
•	 Alex	vindt	dat	lelijke	blondines	gingers	zijn?
•	 Alex	Harald	toestemming	gaf	om	te	komen?
•	 Remco	het	vervelend	vinden	als	meisjes	moeilijk	doen	wanneer		
 ze verkracht worden?
•	 Irene	de	sleutel	naar	alle	paaltjes	wil?
•	 Sander	denkt	dat	zij	die	allang	heeft?
•	 Sander	in	Pardoen	alles	afzuigt?
•	 Jacqueline	van	mening	is	dat	alles	kapot	kan?
•	 Alex	van	draaiende	dingen	houdt?
•	 Remco	en	Alex	samen	de	tent	in	duiken?
•	 Isabel	de	poloers	wil	komen	aanmoedigen	in	een	te	kort	cheer	
 leader tshirt?
•	 Isabel	alles	op	plaatjes	groter	lijkt,	terwijl	het	in	het	echt	maar		
 kleine dingetjes zijn?

Wist ‘U ’ dat....?!?



Op woensdag 9 november vond de eerste activiteit van het seizoen plaats: 
een pool toernooi, in Delfshaven. Elke ronde werden de leden in nieuwe 
teams ingedeeld, wat er goed voor heeft gezorgd dat iedereen elkaar een 
beetje leerde kennen. Dat er veel mensen waren die nog nooit eerder hadden 
gepoold maakte niet zo’n groot verschil: de mensen met ervaring waren toch 
aan het genieten van het lekkere bier. De sfeer was zeer goed en gezellig, 
en die volgde de groep naar de volgende locatie: Café Bootleg voor een 
afsluitend drankje.

Hier werd de winnaar bekend: Daphne, die pas drie dagen lid was maar wel 
elke ronde had gewonnen (en dat als totale beginner). Haar prijs was een 
mysterieus object waar nog steeds de functie van onbekend is. Ook was er 
een poedel prijs voor iemand die helaas geen enkele ronde had gewonnen: 
Alexander. Zijn prijs was de meest goedkope sterke drank dat het bestuur kon 
vinden. Voor sommigen ging deze borrel nog door tot in de late uurtjes, wat 
eigenlijk alleen maar wil zeggen dat het een zeer geslaagde avond was.

Pool Toernooi



Wissel-ALV
Op donderdag 13 oktober vond de Wisseling-ALV plaats, waar het 
XXIIe bestuur het stokje heeft overgenemen van het 21ste bestuur. Het 
nieuwe bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: 

Sander Fischer

Secretaris:

Jacqueline Dekkers

Penningmeester:

Anne de Lange

Zwemcommissaris:

Tonny Zaal

Waterpolocommissaris:

Dennis Dieben

Activiteitencommissaris:

Remco Visser

Uiteindelijk werd het een lange vergadering met ook een grote 
opkomst van de algemene Ragnar leden. Onder het genot van hapje 
en drankje werd het afgelopen jaar besproken en werden de nieuwe 
plannen voor komend jaar goed gekeurd. Na een intensief Ragnar 
jaartje was het eindelijk afgelopen met stress voor het oude bestuur en 
kan het nieuwe bestuur er met volle enthousiasme tegen aan. 



Eerste Training

De eerste officiële training van het jaar vond plaats op donderdag 1 
september en was zeer goed bezocht. Het nieuwe bestuur was er klaar 
voor om veel nieuwe leden en natuurlijk vertrouwde Ragnarianen te 
verwelkomen.	 De	 nieuwe	 trainer	 Raymond	 viel	 gelijk	 in	 de	 smaak	 bij	
de	 zwemmers	 en	Thommy	bleek	ook	heel	 enthousiast	 te	 zijn	over	het	
nieuwe zwemseizoen. Om het seizoen gelijk een spaterend begin te 
geven was er aansluitend een borrel bij Pardoen. Voor het eerst was 
Thommy	ook	aanwezig	voor	een	borrel,	en	dat	zorgde	voor	veel	lol.	Nog	
een paar Ragnarianen waren speciaal langsgekomen om nog een biertje 
te drinken, dus het was uiteindelijk een zeer geslaagd gezellige avond.

Oktober Borrel

Elke laatste woensdag van de maand is het weer zo ver: De “Ragnar-
borrel”	in	Cafe	Pardoen.	Deze	beruchte	avond	was	alweer	een	succes	
met een gezellige opkomst van onze leden. 

Onder het genot van wat biertjes en wijntjes wordt er bij gepraat en 
natuurlijk gaat iedereen door tot de late uurtjes. 



NSZK II

Op 19 november was het tijd voor het tweede NSZK van het jaar, 
ditmaal in het verre Maastricht. Ondanks alle problemen met het 
openbaar vervoer waren uiteindelijk alle Ragnarianen op tijd in het 
zwembad aanwezig. De groep zwemmers varieerde sterk, van absolute 
beginners tot absolute sprintkannonen maar dit zorgde ook voor een 
goede sfeer tijdens de wedstrijd. Ondanks dat een hoop mensen goede 
prestaties hebben neergezet, was de uitslag door een aantal zieken 
niet zoals gewenst.

Gelukkig	mocht	dit	de	sfeer	‘s	avonds	op	het	feest	niet	drukken.	  
Alhoewel het eten misschien niet het allerbeste ooit was, smaakte het 
bier prima en de Ragnarianen lieten tijdens de bier cantus dan ook 
goed zien dat ze niet vies zijn van een biertje op z’n tijd. Ook hebben 
we laten zien dat wij Rotterdamers over goude strotten beschikken. Lee 
Towers zou trots op ons geweest zijn! 



Maastricht

Na de bier cantus kon het feest pas goed beginnen. Als echte Vikingen 
hebben de leden tot in de late uurtjes doorgedanst. Het maakte niet 
uit	hoeveel	haknummers	de	DJ	achter	elkaar	zetten,	wij	Ragnarianen	
waren niet kapot te krijgen. Toen het feest op z’n einde liep, werd het 
tijd om lekker te gaan slapen. 

Gelukkig	reed	al	het	OV	in	Limburg	op	zondag	wel	gewoon	normaal	
zodat iedereen al met al redelijk op tijd thuis was. Het was weer een 
mooi weekend en iedereen die mee was daarom ook ontzettend  
bedankt! 



English Section

Eureka Week 
During	Eureka	Week	in	August,	Ragnar	was	prominently	showing	
the new students how much fun there is to be had at a sports club, 
especially	with	swimming	and	waterpolo.	The	old	and	new	board	
united	to	energetically	promote	the	club	at	the	information	market.	
This	year	it	was	in	a	park	near	Woudestein.	Ragnar	could	not	go	
unnoticed,	as	we	had	a	huge	slip	and	slide.	Sadly,	not	many	new	
students were brave enough to go down the slide, but Ragnar did 
manage	to	get	many	new	email	addresses	of	interested	students.	The	
week	finished	with	a	game	in	the	Euromast	park.	Many	clubs	arranged	
for	bouncy	castles,	but	Ragnar	organized	water	balloon	fights.	Overall	
it was a great success and we hope to improve on it even more next 
year.

Training Weekend 
As per tradition, at the beginning of the season, even before the first 
official Ragnar training, Ragnar attended the training weekend. This 
year	it	was	in	Amsterdam,	organized	by	SPONS,	where	all	the	student	
swim clubs in the Netherlands gathered for an intensive weekend. 
Ragnar	was	represented	by	a	small	group	of	enthusiastic	swimmers:	
Else,	Jemimah,	Alex,	Conny	and	Sander.	Friday	evening	centered	on	
getting to know the other swimmers, with a great social drink and a 
game of Stratego. 

Saturday	was	an	intense	challenge:	swim	100	x	100	meters.	This	
was	especially	difficult	as	the	season	had	not	even	started	yet.	The	
Ragnarians took on the challenge and three of the five members 
completed	it.	After	the	training	there	was	a	nice	barbeque	in	the	sun	
at	the	Westerpark,	followed	by	the	theme	party:	‘Everything	with	a	B’,	
which	was	definitely	a	success.	On	Sunday	there	was	no	time	to	sleep	
in, as there was another intensive training. The underwater exercises 
were	very	heavy,	but	the	cool	water	also	helped	with	the	hangovers.	
Overall	the	weekend	was	definitely	a	lot	of	fun,	and	we	hope	that	next	
year	a	lot	more	members	will	want	to	join	us.
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First Training 
On September 1st, Ragnar kicked off the season with its first 
official	training.	The	new	board	was	excited	to	greet	the	many	new	
members	and	trusted	Ragnar	members.	The	new	trainer	Raymond	was	
immediately	well	liked,	and	both	trainers	seemed	very	excited	for	the	
new	year.	To	start	off	the	season	right,	there	was	a	social	drink	after	
the training at Pardoen, which was also well visited and a lot of fun.

NSZK I Nijmegen 
On October 8th, Ragnar was present at the first swimming competition 
(or	NSZK)	of	the	year	in	Nijmegen.	After	a	successful	pre-drink	on	
Friday	evening	the	competition	started	on	Saturday.	An	active	group	
of	20	Ragnarians	turned	up	for	the	competition.	Sadly,	the	competition	
may	have	been	a	little	too	early	in	the	season.	While	some	swimmers	
managed	to	beat	their	personal	records,	for	many	the	50-meter	pool	
was just a bit too tough. Overall, Ragnar ended at 8th place.

In the evening, however, no one thought about the competition 
anymore.	With	a	great	party	theme,	‘You’ve	got	the	right	to	remain	
funky,	sugar!’	all	the	Ragnarians	were	excited	to	dress	up	and	party	all	
night long. It was a great weekend, and we hope even more members 
will join us in the future!
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General Members Meeting 
On	October	13th,	Ragnar	had	its	first	General	Members	Meeting	of	
the	year.	The	21st	board	transferred	its	powers	to	the	22nd	board,	
consisting of:

With	many	enthusiastic	Ragnar	members	present,	the	meeting	turned	
out	to	be	extremely	long.	With	snacks	and	drinks	to	keep	the	members	
sated,	the	past	year’s	high	points	and	low	points	were	discussed,	and	
the	new	board’s	plans	for	the	year	were	accepted.	After	a	tough	year	
of	leading	Ragnar,	the	21st	board	was	finally	relieved	of	their	stress	
and the 22nd board could begin.

Social Drink - October 
Every	last	Wednesday	of	the	month,	Ragnar	hosts	a	social	drink	in	our	
trusted	bar	Pardoen.	In	October	this	was	a	great	evening,	with	many	
members	coming	along	to	have	a	few	beers	with	the	club.	For	some	
this	social	drink	almost	turned	into	party,	continuing	until	deep	in	the	
night.

Pool Tournament 
On	November	9th,	Ragnar	had	its	first	official	activity	of	the	year,	the	
pool tournament. Each game the members were put into new teams 
which	led	to	everyone	getting	to	know	each	other	a	little.	Beginners	
at	the	game	felt	at	ease	due	to	the	availability	of	alcohol	for	the	
experienced	players.	Everyone	had	a	lot	of	fun,	which	carried	on	to	
the social drink afterwards. The winner of the tournament was Daphne 
who	received	a	mysterious	object,	while	the	ultimate	loser,	Alexander,	
got	a	bottle	of	extremely	cheap	alcohol.	Some	Ragnarians	stayed	until	
deep	in	the	night	-	evidence	that	the	whole	evening	was	definitely	a	
success.
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NSZK II Maastricht 
On	November	19th	it	was	time	for	the	second	NSZK	of	the	year,	this	
time in Maastricht. Perhaps the most difficult part of the weekend 
was	actually	getting	to	Maastricht,	due	to	the	usual	problems	with	
the trains. In the end all Ragnarians managed to get to the pool 
on time. We had a varied group with absolute beginners and the 
near-professionals. Although the swimmers did their best and some 
managed to beat their own records, Ragnar’s overall performance was 
not	what	we	hoped	for.	Luckily	the	party	in	the	evening	was	so	great	
that	everyone	had	a	wonderful	time.	The	food	could	have	been	better,	
but the beer was great, and Maastricht’s swim club Tiburon organized 
a	wonderful	Beer	Cantus.	After	the	cantus,	the	real	party	began.	The	
Ragnarians	stayed	until	deep	in	the	night	and	had	a	great	time.



Even Voorstellen
Trainers

Mijn	naam	is	Raymond	en	ik	ben	
sinds september 2011 trainer bij 
Ragnar. 
Mijn opleiding heb ik afgerond 
aan	het	CIOS	Overveenwaarik	
tevens fitness, Aerobics, turnen en 
sportmanagement heb gevolgd. 
Ik ben vader van drie kinderen,  
2	meiden,	Desteny(13)	en	Faith(4)	
en	1	jongen,	Nathaniël(3). 
  
Deze periode bij Ragnar vol met 
trainingen en wedstrijden bevalt 
me heel goed. Het is wat anders 
om met kinderen in het speciaal 
onderwijs te werken dan met 
studenten. De sfeer is gezellig en 
ontspannen. 
 
Veel zwemplezier!

Mijn	naam	is	Thommy	en	ik	
ben	woonachtig	in	Capelle	aan	
den Ijssel. Momenteel ben ik 
student Integrale Veiligheid 
aan de hogeschool Inholland 
te Rotterdam. Naast school 
ben ik heel het jaar actief met 
wedstrijdzwemmen en in de 
zomer met wielrennen. 

Op dit moment heb ik het erg 
naar mijn zin bij Ragnar en ben ik 
daarvoor met een trainerscursus 
bezig. Ik vergaar zo meer kennis 
om een betere trainer te worden

Raymond Thommy



Ragnar Activiteiten

Trainingstijden

Zorg dat je erbij bent!

D e c e m b e r           

  5 december Sinterklaas Training

14	december	 Grote	Activiteit

22 december Laatste Training 2011

22 december Social Drink @ Pardoen

J a n u a r i

  5 januari Nieuwjaarsborrel @ Pardoen

7 / 8 januari Wave Winter Waterpolotoernooi

F e b r u a r i

11 februari NSK Leiden

A p r i l

21 april NSZK Delft

27/28 april Batavierenrace

J u n i

2 juni  NSZK Rotterdam

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!

Trainers



Jarig deze maand...
D e c e m b e r    

3 december Micha Kahlen

6 december Anne de Lange

7 december Sebastian Valk Bonilla

9	december	 Jelte	Stanic

11	december	 Thommy	Nickel

13 december Dennis Dieben

18 december Laura de Kok

19	december	 Sander	Fischer

19 december Erik Laube

24	december	 Lara	Hilmassdottir

31 december Else Bijl

 J a n u a r i

6 januari Ivo Beenakker

31 januari Lidewij de Vries

F e b r u a r i

20 februari Nick van Diem

23	februari	 Shanin	Aliyev

29	februari	 Raymond	Alders

M a a r t

1	maart	 Damyan	Ivov	Naydenov

9	maart	 Dimitry	Katins

13 maart Marin Roscovan

13 maart Remco Visser

14	maart	 Jeroen	Kroon

28 maart Leon Wijnhorst


