RAKETJE

N ummer 3 s eizoen 2011-2012

V oorwoord
Dav Ragnarianen,
Det er dejligt endelig at møde dig!
Dit was het dan...seizoen 2011-2012 is voorbijgevlogen! Een redactioneel
gezien, turbulent half jaar mag bekroond worden met het laatste Raketje
van dit jaar. Als enig niet bestuurslid-Redactielid kan ik zeggen dat ik
genoten heb van jullie mooie verhalen en belevenissen.
Zo voor de zomer moet ik jullie natuurlijk meegeven dat het tijd is voor
bier, barbecue en vakantie. Een tijd waarbij het dragen van een horloge
puur een fashion statement is, en bee eff eff’s meer met elkaar zullen
delen dan hen lief is. Toch is het vooral tijd om het Raketje te lezen,
omdat die toch echt veel interessanter is dan je studieboeken...

Vi ses snart!

De Redactie

D e V oorzitter
Lieve Ragnarianen,
Welkom op het NSZK Rotterdam! Met zo’n 30 leden gaan wij vandaag proberen
om de Rotterdamse trots hoog te houden. Hopelijk heeft er deze keer niemand
een te grote kater van de pre-borrel van vrijdagavond. Laten we proberen om
een mooi resultaat neer te zetten. En laten we in ieder geval afspreken dat als
dat met het zwemmen niet lukt, het ons vanavond wel goed gaat lukken! Ik
ben nu al benieuwd naar jullie mooie outfits en jullie regelkunsten. Namens
het bestuur kan ik in ieder geval zeggen dat wij er volle bak voor gaan, zowel nu
tijdens de wedstrijd als vanavond tijdens het feest!
Helaas zit ons bestuursjaar er al weer bijna op. Het is al weer juni, wat betekent
dat het aantal trainingen omlaag gaat. Maar wij hopen als bestuur natuurlijk
wel dat wij jullie gewoon elke dinsdag en donderdag kunnen begroeten!
Bovendien staan er nog twee hele leuke activiteiten op het programma.
Op donderdag 14 juni zullen de Viking kampioenschappen worden gehouden
in het Schuttersveld zwembad. Ik ben dit jaar als pokertoernooi en beste
waterpoloër geworden dus ik ga ook zeker een gooi doen naar de titel van
beste zwemmer. Als jij mij deze titel niet gunt, geef je dan snel op voor de
Vikingkampioenschappen en neem het in het water tegen me op.

aan het

W oord

De week daarna zullen wij op woensdag 20 juni het seizoen ook sociaal af
sluiten met een gezellige BBQ. En dit zal niet zo maar een BBQ zijn, maar
een heuse Buddy BBQ. Dus ken jij iemand die misschien wel interesse heeft
in Ragnar of wil jij je vrienden/lovers/huisgenoten eens laten zien waarom
Ragnar nou de gezelligste vereniging van Rotterdam is? Neem dan deze
vriend(in) mee naar de BBQ! Uiteraard hebben wij een prachtige locatie
geregeld voor deze BBQ, met uitzicht over de Maas.
Via deze weg wil ik alvast alle leden bedanken voor een tot nu toe geweldig
jaar. Wij als bestuur hebben er ontzettend van genoten en wij hopen jullie
ook. De komende maanden gaan wij het XXIIIe bestuur (waarover verderop
in dit Raketje meer) helemaal klaarstomen voor de belangrijke taak die hen
volgend jaar wacht. Wij hebben er vertrouwen in dat zij er ook een topjaar
van zullen gaan maken.
Heel erg veel plezier vandaag tijdens het NSZK. Zwem, eet, feest, drink
(uiteraard met mate) en bovenal GENIET! En voor de weken na het NSZK:
succes met de tentamens! Vergeet vooral niet te ontspannen door even te
komen zwemmen. :)

Sander,

Voorzitter 22e Bestuur

B ata 44-R ace

In het weekend van 27 en 28 april deed Ragnar na een jaar afwezigheid
weer mee aan de Batavierenrace, de grootste estafetteloop van de
wereld die de Rotterdamse Vikingen van Nijmegen naar Enschede
bracht. Voor deze lustrumeditie van de Batavierenrace had de activiteitencommissaris een special commissie opgezet met hemzelf en Sadé
en twee leden van Aquamania. Dit jaar kwamen wij namelijk uit met
een combinatieteam! Twaalf Ragnarianen en 13 Aquamaniaken vormden het Ragnar Aquamania Combinatieteam.
Op de vrijdag werd er vertrokken in twee groepen, eentje uit Leiden
en eentje uit Rotterdam. In het pittoreske Woerden werd er gemeet
en konden de twee teams zich aan elkaar voorstellen om in een bizar
korte tijd te vergroeien tot één sterk team. De borrel op de woensdag voorafgaand aan de Bata had daar natuurlijk ook al enigszins aan
bijgedragen. In Woerden werd er lekker een patatje gegeten en liet
Thomas nog even zien dat hij over bijzonder soepele praatjes beschikt.
De twee parkeerbonnen die we dankzij Aqua hadden gekregen heeft
hij op mysterieuze wijze laten verdwijnen, nogmaals hulde daarvoor!
Na het eten was het helaas alweer tijd om de groep op te splitsen. Een
deel van de groep stapte in de auto en het busje om naar Nijmegen te
gaan en daar te gaan starten. Een kleine delegatie stapte weer in de
trein om naar Enschede af te reizen.
De groep die naar Nijmegen vertrok, was vol goede moed en had zin
om er een mooie avond van te maken. Bij het startspektakel in Nijmegen werd er nog vrolijk rond gelopen en zelfs een klein biertje gedronken. Het was mooi weer en ondanks dat het een lange nacht zou
worden, had iedereen wel zin om te gaan hardlopen. Beetje jammer dat
Moedertje Natuur andere plannen had. Midden in de nacht begon het

kei en keihard te regenen waardoor verschillende renners in een heuse
storm hun afstand moesten rennen. Desondanks zijn er wel een aantal behoorlijk goede tijden neergezet, respect dus voor deze dappere
groep die de gehele eerste nacht heeft doorgehaald.
De andere groep was dus onderweg met de trein naar Enschede. Ook
was het busje met alle tenten onderweg naar Enschede. Tot grote
vreugde van de treinreizigers, waren al bijna alle tenten opgezet toen
zij op de camping in Enschede aankwamen. Dat kon maar één ding
betekenen: de prosecco kon open! Nadat alle spullen in de tenten waren gelegd, werd besloten om met z’n allen een paar dansjes te gaan
wagen op het pré-feest. Het werd een erg gezellig avond die helaas
voor de meesten wel vroeg eindigde. Om 24 uur ging bijna iedereen
slapen, omdat de echte bikkels om 3 uur moesten opstaan om te gaan
verzamelen voor de ochtendetappes. Gelukkig waren Lotte en Sander
zo solidair om door te feesten tot 3 uur en de ochtendploeg wakker
te maken. Nadat er nog even snel een eitje gegeten werd, vertrok de
ochtendploeg voor hun etappes en gingen Sander en Lotte nog even
doorfeesten. Helaas moesten zij om 8 uur alweer opstaan om zelf te
gaan verzamelen voor hun middagetappe. Erg scherp kon je ze niet
noemen.
Hoe het lopen van de middag en ochtendetappe is gegaan, is moeilijk
te zeggen omdat er gedurende de zaterdag weinig onderling contact was. Wel zijn alle renners rond 17 uur gaan verzamelen om bij
de sintelbaan de laatste renners binnen te halen. Toen Joyce en Frank
eindelijk binnen waren en het team weer compleet was, kon er gezellig
met zijn allen avond gegeten worden. Dit was bijzonder goed geregeld
waardoor we binnen 5 minuten allemaal konden aanvallen.

Nadat het eten ook was verorberd, werd het tijd voor het feest. Iedereen ging zich even optutten en vertrok toen richting de Vestingbar.
Nadat we daar een half uur als groep gefeest hadden, begon het grote
opsplitsfeest. Kleine groepjes mensen vertrokken naar een van de vele,
vele, vele verschillende partytenten die er waren. In welke tent je ook
kwam, het feest en de muziek waren goed. Het is een unieke ervaring
om met 13.000 man tegelijkertijd te feesten en zeker een ervaring die
voor herhaling vatbaar is! Enige twee nadelen zijn een haperend telefoonsysteem en het feit dat als je jouw groep kwijt was, je deze pas na
2 uur weer terug vond. Desalniettemin een topfeest waar iedereen van
genoten heeft.
Op zondag was het tijd om alle spullen weer lekker op te ruimen en te
vertrekken naar Rotterdam of Leiden. Een hele operatie waar sommige
mensen zelfs 5,5 uur over deden. Thuisgekomen zijn de meeste mensen
gelijk hun bed in verdwenen om te genieten van wat welverdiende rust.
De woensdag na de Bata werd er in Leiden nog nageborreld door een
kleine groep Ragnarianen en een iets grotere groep Aquamaniaken.
Het werd een erg gezellig avond waarbij het speciaal bier rijkelijk
vloeide. Er werd afgesproken dat er volgend jaar zeker naar gestreefd
moest worden om nogmaals mee te doen aan de Bata.
Batacommissie nogmaals ontzettend bedankt voor een onvergetelijk
weekend!

N achtmarathon “ SPONS ”
Op vrijdag 9 maart organiseerde onze zusterverening SPONS uit Amsterdam een nachtmarathon in het Sloterpark. Uiteraard kon hier een
Ragnar team niet ontbreken! Daarom vertrokken Alexander, Jemimah,
Daphne, Kees, Tessa en uiteraard de zwemco naar Amsterdam. Tussen 24:00 en 04:00 was het hun missie om zoveel mogelijk baantjes te
zwemmen. Helaas hebben zij niet het meeste aantal baantjes van allemaal gezwommen, toch hebben zij een mooie prestatie neergezet waar
ze oprecht trost op kunnen zijn!

JAWS -toernooi

In april stond het tweede waterpolo toernooi van het seizoen op het
programma. Het JAWS toernooi, waar Ragnar traditioneel hoge ogen
gooit. Het Ragnar team was dit jaar wederom goed bezig. Nog voordat
men de zwemzaal betrad, was de eerste morele overwinning al binnen. Oscar had het geweldige idee om met zijn artistieke vaardigheden
ieder welwillend teamlid te voorzien van een Trampstamp. De Trampstamp Heroes waren geboren.
Tijdens de poulefase bleven de Ragnarianen ongeslagen, mede door
kanonskogels van Caetano, liefdevolle omhelzingen van Isabel en
de verdedigende kwaliteiten van Nick. In de kruisfinales kwamen de
Trampstamp Heroes een relatief zwak team tegen, wat resulteerde in
een klinkende 7-0 overwinning. In de finale kwamen we een gelijkwaardig team tegen. Door een merkwaardige beslissing van de polocommissaris van Ragnar, verder niet bij naam te noemen *kuchkuchDENNISkuch*, werden er strafworpen genomen om de winnaar te bepalen.
De keeper van Ragnar leek last te hebben van iets, hij wist namelijk
geen enkele bal te stoppen, maar zelf wel te missen, de faalhaas. Ondanks de tweede plek was het een prima dag, met veel plezier, mooie
Trampstamps en een potentiële bruid voor Alex.
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dat.... ?!?

Marlies groter is dan Sofie?
Thomas bierflesjes deepthroat?
het altijd broekloze dinsdag is?
De Wiekslag een saaie vereniging is?
Thomas best hard kan sprinten?
Else niet zo goed is in ontvangen?
Laura bezet is?
zij een relatie heeft met een tot nu toe onbekende Ragnariaan?
Remco van monstermemmen houdt?
Laura een dikke kont wil?
je volgens haar dingen erin kan laten spuiten?
Thomas strakke billen heeft?
Awkward turtle dubbeldekker tegenwoordig bij Ragnar rond
zwemt?
tijdens kamp de reallife dubbeldekker akward turtle aanwezig was?
deze turtle later een pissebed werd?
Thomas het met dieren doet?
Josien Lina meeneemt om te komen?
Oscar minderheden een hoekje in drukt?
Caetano over Dennis heen gaat?
Laura Marlies geen Ragnar activiteit vind?
Oscar binnenkort uit de kast komt?
hij belooft dan een feestje te geven?
Laura voor de Homerun gaat, de bal moet niet meer zichtbaar zijn?
Denise deepthroat?
Else heel helder was?
Alex niet helemaal weet hoe het moet?
Lina een slag van de molen heeft gehad?
Oscar alles haat wat bruin is?
Laura de slechtste booty-call ooit is?
Oscar graag naar een zekere Nikita kijkt?
Alex hier altijd erg in geïnteresseerd is?
Dennis een warm gevoel kreeg van Sofie?
Remco Oscar heeft bevuild?
Oscar gelukkig al ziektes van Remco had?
Oscar naar Las-Gheygas wil?
Alex in zijn bed masturbeert terwijl hij aan gingers denkt?
Nick Britt Dekker zou doen?
het na die opmerking pijnlijk stil werd.....?
Remco benieuwd is naar de bedkwaliteiten van Debby?
Kees vermoedt dat Debby een pacifist is?
Thomas van achterlijke debielen houdt?
het vertrouwen in de nieuwe zwemco nu een stuk lager is?
Trillende apparaten op intieme plekken bij Oscar werken?
Haico soms smokkelwaar is?
Oscar verdachte objecten in zijn mond nam?
Remco uiteindelijk in zijn oog geraakt werd?
Geertje erg ongeduldig was?
Yfke stiekem briljant is?
Alex zijn bruid bij Hydrofiel gespot heeft?
Isabel moet afvallen?
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W ist ‘ U ’

dat.... ?!?

Er geen lekere gingers bestaan?
Alex een beest heeft uitgewoond?
Aquamania door het stof gaat voor Ragnar?
Remco van 2 piemels houdt?
Jacqueline Gheymo’s tegen gekomen is?
Remco denkt dat Anne bij Jacqueline naakt paaldanst?
Sander 3 keer kwam in de Cocoonuts?
Jacqueline het eerste slachtoffer was?
Jemimah ook al de dupe was?
het derde slachtoffer niet met Sander geassocieerd wil worden?
Jemimah Jizzed in haar pants?
Jemimah een dom blondje black edition is?
Else een speelmaatje zoekt?
bij voorkeur een grote neger?
Irene dat kon aanraden?
de meiden van Figaro een nieuw lied hebben: Holle, bolle grollen,
wij zijn snollen. Als je wilt gaan we nu samen in mijn bed rollen!
Oscar in is voor een trio?
Remco dat ook is?
Harald dat ook is?
er dus mogelijkheid is voor een eerste keer?

NCS-k ampioenen!

Op 1 april mochten de helden van de Ragnar waterpolo afdeling een
gooi doen naar het kampioenschap. Tot die dag stonden ze stijf bovenaan door elke wedstrijd om te zetten in winst. De spanning was te
snijden, als er twee van de drie wedstrijden gewonnen werden, waren
ze kampioen.
De eerste wedstrijd, tegen de laaghartige Delftenaren werd een bijzondere. Ondanks het overwicht en de kansen vond, de enigszins irritante,
keeper van Ragnar *kuchkuchDENNISkuch* het nodig de scheidsrechter nadrukkelijk te wijzen op haar overduidelijke tekortkomingen wat
betreft het fluiten. De scheidsrechter besloot de keeper weg te sturen,
en Sander moest het doel in. Ondanks zijn reddingen en inzet ging de
wedstrijd nipt verloren met 2-1.
De tweede moest gespeeld worden zonder de keeper, die kreeg een
schorsing van 1 wedstrijd. Gelukkig werd de wedstrijd onder meer
door sterk keeperswerk van Alexander. gemakkelijk naar de hand gezet
van Ragnar. Een zeer ruime overwinning volgde.

De laatste wedstrijd brak aan. De keeper deed weer mee, en iedereen
van Ragnar was gebrand op het kampioenschap. De tegenstander,
Utrecht, had bijna de Delftenaren verrast in de wedstrijd daarvoor,
Ragnar was dus gewaarschuwd. Door deze waarschuwing werd een degelijk pot polo tentoon gespreid van de zijde van Ragnar. Met sterren
als Kees en Sander voorin werd de zege zeer snel veilig gesteld en kon
het feest beginnen door een mooie 11-0 overwinning!
Buiten het zwembad werd er een lekker drankje gedronken, of misschien verschillende drankjes. Om de hoek werd er in BP lekker gegeten
en nagesproken over de ridicule actie van de keeper, de incompetente
wedstrijdleiding, de mooie teamprestaties en de dikke billen van Laura.
Op de borrel aan het einde van de maand werden de MvP, de topscorer en de topcrimineel bekend gemaakt. Sander wist de MvP en de
topscorer award te claimen, wat hem een mooi prinsessensetje opleverde, en wat make-up (heeft die jongen wel nodig dacht de rest van
het bestuur zo). Jozef werd topcrimineel, maar was helaas niet aanwezig tijdens de prijsuitreiking.
Op naar een volgend jaartje Aqualliance 2 in de NCS, en nog een
kampioenschap!

P aintball
Net het grote succes van vorig jaar is Ragnar ook dit jaar weer gaan
paintballen! Met een groep van maar liefst 15 (oud)-leden werd er verzameld
bij de Kralingse Zoom om gezamenlijk naar de paintball locatie aan de
Terbregseweg te fietsen.
Daar aangekomen werd er snel omgekleed om naar een geweldige speech
te luisteren over de gevaren van paintball. Zo is het ten strengste verboden
om mannen die bukken van achteren tussen de benen te schieten. U kunt
zelf invullen waarom. Na dit lange verhaal was het dan eindelijk zo ver: het
paintballen kon beginnen! De aanwezigen werden in twee absoluut eerlijke
verdeelde teams opgesplitst en de wapens werden geladen.
Er werden een paar rondes van capture de vlag gespeeld welke glorieus zijn
gewonnen door het zwarte team. De leden van beide teams hebben echter
heldhaftig gespeeld in de donkere, koude Rotterdamse nacht. Vooral Leon
heeft mooie (kamikaze) acties laten zien. Er werd nog afgesloten met een
death match, welke gewonnen werd door Alexander.

NSZK-3
Op zaterdag 21 april hebben we met Ragnar deelgenomen aan het
NSZK Delft. De dag begon al goed aangezien de meeste mensen in
een nogal vrolijke, brakke stemming waren. Waarom is tot op de dag
van vandaag een mysterie. Helaas zorgde dat mysterie er wel voor dat
het opstaan des te moeilijker was voor veel mensen, zelfs voor meneer
de voorzitter! Er waren dan ook een aantal mensen aan de late kant
in Delft. Gelukkig heeft iedereen het uiteindelijk gered om op tijd te
komen.
Het was weer een lekker druk bezocht NSZK met alle bekenden van de
andere verenigingen. Het zwemmen zelf ging bij een aantal mensen
erg goed! De nodige pr’s zijn verbroken. Vooral de brakke estafette
was een groot succes, het zwembad is namelijk niet onder gekotst
wat toch wel een prestatie was. Onze voorzitter heeft zich ook van
zijn mooiste kant laten zien door te zwemmen in een badpak, wat
hij trouwens goed kan hebben ;) Waterpolo commissaris Dennis kon
toch niet op het feest wachten en ging al aan het bier samen met de
voorzitter van Nayade tijdens de wedstrijd.

Kortom het was een mooie zwemwedstrijd en iedereen heeft goed zijn
best gedaan.
Die avond ging we eten bij de Delftse Studenten Bond nadat we eerst
nog even een drankje hadden gedaan in het centrum van Delft. Een
aantal Ragnarianen kon het niet meer aan om ook nog te feesten
die avond. Vooral Alex was een faalbaas en was ineens naar huis
verdwenen. Het eten was fantastisch, de afhaal Chinees smaakte erg
goed! Na het eten nog even de stad in voor weer een paar biertjes
want nuchter aankomen op het feest dat kan niet. Nadat iedereen zijn
flitsende party space outfit had aangetrokken barste het feest los in
de DSB. Veel mensen waren erg goed verkleed maar sommige hadden
het thema niet helemaal begrepen. Gelukkig was het donker in de zaal
;) Scheelde ook weer dat we daardoor Kees en Josien niet hoefden te
zien! De band was geweldig en iedereen ging los!

D elft
Na de band volgde nog de wedstrijd uitslag, vol verwachting
klopte ons hart wie de beker kreeg en wie vooral niet.
Uiteindelijk zijn we als Ragnar geëindigd op de 9de plek (dus
vooral niet de beker gekregen), maar nog steeds een redelijke
prestatie. Er is natuurlijk nog wel ruimte genoeg voor verbetering.
Dus nog vaker trainen allemaal en wie weet staan we dit weekend
dan wel in de top 3 tussen Aquamania, Golfbreker en Spons!
Na de uitslag is er nog tot in de laatste uurtjes doorgefeest en
gedronken. Kortom een NSZK om nooit te vergeten (of wel…).

V erhaaltje

voor het

S lapen

gaan

Ooit was er een grote, ruige viking uit Noorwegen genaamd Ragnar
Lodbrøk. Er gaan vele verhalen over deze viking de ronde (zo zou hij
Londen gesticht hebben en het waterpolo hebben uitgevonden) maar
een van de meest toepasselijke verhalen is er toch wel eentje welke
vijftien jaar geleden plaatsvond.

Ragnar Lodbrøk heeft zich na zijn vele omzwervingen in 1989 gevestigd
in het prachtige Rotterdam. In deze Maasstad kon hij zich te goed doen
aan ontelbare soorten bieren in de mooiste cafés van Nederland, maar
was hij ook nog in de gelegenheid om meerdere malen per week zijn
spiermassa op peil te houden door te gaan zwemmen in de Maas.

Na zo’n zeven jaar in de Maasstad gewoond te hebben (en het nog steeds
ontzettend naar zijn zin te hebben), maakte Ragnar Lodbrøk de fout om
weer wat van de wereld te gaan zien. Hij besloot - de stoere Viking die
hij is - via de Noordzee naar Amsterdam te gaan zwemmen. Toen hij
eenmaal in het ‘IJ aan het zwemmen was, merkte hij dat hoe dichter
hij bij Amsterdam kwam, hoe smeriger alles werd. Aangekomen bij de
Heerengracht, kon zelfs Ragnar Lodbrøk de stank niet meer verdragen
en besloot hij het water uit te gaan. Hij wilde zo snel mogelijk al die
Amsterdamse troep van hem afkrijgen.

Zodoende pakte hij cellulose uit enkele Amsterdamse oude eiken,
welke hij behandelde met natriumhydroxide, en daarna vermengde met
koolstofdisulfide. Hierbij werd cellulose xanthaat gevormd dat Ragnar
Lodbrøk oploste in meer natriumhydroxide. Dit vormde een viscoseoplossing waarmee hij een spons fabriceerde. Met deze spons waste hij
alle Amsterdamse viezigheid van zich af. Voordat hij zich snel terugsnelde
naar Rotterdam gooide hij de gebruikte spons neer in de buurt van het
Marnixplein.

Op die manier is SPONS ontstaan. True story.

R agnar K amp

Twee weekjes geleden, van 18 tot en met 20 mei, was het weer tijd
voor het jaarlijkse Ragnar Kamp! Ditmaal werd er helemaal afgereisd
naar het prachtige Poeldijk om drie dagen lang te genieten van alles
wat dit mooie dorp te bieden heeft. Helaas is dat niet echt veel, maar
Ragnar wist zich er uiteraard toch te vermaken.
Met een klein groepje echte bikkels werd er vrijdagmiddag met de
bus naar Poeldijk afgereisd. Na een korte wandeling die gelukkig
al vrij snel niet meer onder de leiding van Jemimah stond, werd het
scoutinggebouw gevonden. Uiteraard kon de mooie vlaggenmast die
daar stond niet ongebruikt blijven. Na vijf minuten aanwezig te zijn,
hing de Ragnarvlag al te schitteren bovenin de top van de paal.
Nadat de scoutingdames aangekomen waren om voor ons open te
doen (wat zijn scoutingdames eigenlijk toch lelijk, je zou d’r maar
eentje geregeld hebben) en alle spullen gedropt waren, werd er een
wandeling ingezet naar het centrum van Poeldijk. Bij pizzeria Yes
stonden ze namelijk al op ons te wachten om ons te laten genieten
van de heerlijke plaatstelijk (Italiaanse) keuken. Na deze prima maaltijd
(leve knoflooksaus!) was het tijd om het plaatselijke uitgaansleven
te ontdekken. Café de Luifel here we come! Na enige drankjes, werd
de wandeling naar het scoutinggebouw weer ingezet waar een erg
gezellige avond volgde.
Nadat we de volgende dag alweer vroeg gewekt werden door
de prachtige stem van Oscar (die zijn huisdier de pissebed had
meegenomen), bleken sommige leden nogal intensieve haargroei
te hebben. Maar zodra alle unibrowns weer weggewerkt waren, kon
er lekker buiten ontbeten worden. Het zonnetje kwam al vrij snel
tevoorschijn wat erg fijn was aangezien er een pittige kano sessie op
het programma stond.
Als echte Vikingen sprongen alle Ragnarianen bij de kano locatie gelijk
een boot in. Meneer de voorzitter kreeg het uiteraard voor elkaar
om al bij het instappen van de kano in het water te vallen. Gelukkig
bleek al snel dat hij niet de enige was die het niet droog zou houden.
Uiteindelijk zijn zo goed als alle boten geënterd zoals het echte
Vikingen betaamt, vooral Nick en Caetano waren hier erg enthousiast
in. Terugaangekomen bij de kano verhuur, splitste de groep zich in
tweeën op. De luilakken, onder aanvoering van Sander, Nick en Alex,
gingen in het gras chillen en bier drinken. De bikkels onder aanvoering
van Remco besloten nog twee uur te gaan kanoën. In het heerlijke
zonnetje werd er enthousiast gezond en gefrisbeet. We hadden het
niet beter kunnen treffen met het weer!

Nadat Jacqueline na een paar uur chillen langs de kant van de
weg zich ook eindelijk bij de groep had gevoegd en de Raketjes
tevoorschijn waren gekomen, werd nog even kort het nieuwe bestuur
gepresenteerd. Er werd nog rustig even doorgepilst waarna het tijd
was om terug te gaan richting de scouting om de BBQ aan te zetten.
Uiteraard ontpopte Nick zich als Chef BBQ en we moeten eerlijk
toegeven: dat ging ‘m behoorlijk goed af. Die skills mag die 20 juni
weer laten zien!
Nadat al het vlees op was gegaan en iedereen behoorlijk vol zat, werd
er besloten om opnieuw naar Café de Luifel te wandelen om daar
de Champions League Finale te bekijken. Ondertussen werd er door
Remco keihard onderhandeld met de plaatselijke scouting freaks om
een kampvuur te regelen. Bij terugkomst van de Luifel werden de
leden dan ook aangenaam verrast met de mededeling dat er toch
een kampvuur zou zijn. Rondom dit vuur zijn er nog een paar lekkere
goudgele rakkers opengetrokken en heeft iedereen zich nog enkele
uren goed vermaakt voordat het tijd was om weer op één oor te gaan
liggen.
’s Ochtends kwamen we er achter dat Keessie nogal last heeft van
een ochtendhumeur op zondag. En hij was zaterdags nog wel zo
vroeg naar bed gegaan.. Bijna iedereen was dus lekker vroeg wakker,
reden genoeg voor Oscar om weer lekker te gaan pissebedden.
Terwijl iedereen zich al lag te verheugen op het ontbijt, kregen we de
mededeling dat er buiten een verrassing op ons stond te wachten.
De kampcie had in alle vroegte geregeld dat er een enorm
springkussen / fight arena op ons stond te wachten. Bij de meeste
leden was de brakheid dan ook gelijk verdwenen en werd er
enthousiast rondgesprongen op dit prachtige apparaat. Nadat
bij iedereen ook de laatste energie eruit was gejumpt, bleek het
springkussen ook nog een ideale chill plek te zijn.
Rond 13 uur was het dan toch echt tijd om van de luie reet af te komen
en de spullen weer in te pakken. Met enige moeite wisten de meeste
spullen een plekje in de auto’s te krijgen en kon de terugreis - dan wel
met de auto dan wel met de bus - beginnen.
Het was een ontzettend geslaagd weekend. Moedertje Natuur bedankt
voor het goede weer, Remco, Jemimah en Alexander ontzettend
bedankt voor de perfecte organisatie

E ven V oorstellen...

Nu het laatste NSZK van het jaar is losgebarsten en het aantal trainingen teruggedraaid gaat worden gedurende juni, wordt het langzamerhand tijd voor het XXIIe om het stokje door te gaan geven aan een
nieuw bestuur. Het is gelukt om voor volgend seizoen wederom zes
toppers te vinden die de zware taak krijgen om (weer) de vereniging te
gaan leiden. Waarschijnlijk kennen jullie de meesten al, maar toch stellen zij zich nog even voor.

Heeeeeeeeeee schatjes! Komend
jaar ben IK de baas muhahaha! Ik
ben dus Jemimah, ook wel Ipanema, Jemmi of gewoon Maneater!
Ik ben dus wel al een beetje oud
maar dat maakt niet uit, ook
met de jongere leden kan ik erg
goed integreren. Voor volgend
jaar wordt het mijn grote doel
om de bingokaart vol te krijgen.
Moet me wel lukken, ik ben damn
hot! Komt natuurlijk omdat ik uit
Aruba kom, je weet toch dushi!
Oh en volgend jaar gaan we lekker elke week naar de Coconuts
want ik schud graag met m’n lekkere billen!

Jemimah,
Voorzitster

Alle! Je suis Alexander en ik ben
een ekte Vloander! Volgend jaar
zal ik de zware taak van Anne
overnemen en op de centkes van
Ragnar gaan letten. Ik ben de
Benjamien van het nieuwe bestuur
en ik moet nog effkes wennen
aan de brute Hollandse gebruiken. Zo drinken alle mannekes en
vrouwkes hier in Holland allemaal
bier, yuk! Doette ge mij moar een
lekkere witte wien!

Alexander,
Penningmeester

Zoals elk jaar was ik ook eigenlijk
dit jaar weer te lui om een stukje
voor het Raketje te schrijven maar
ik heb wederom met mijn hand
over m’n grote hart geschreven
en heb het voor elkaar gekregen
om weer wat letters op papier
te krijgen. Ben overigens best
blij dat dit me lukt aangezien ik
volgend jaar mijn tweede bestuursjaar achter elkaar ga doen en
ditmaal als secretaris!
Na een leuk jaar bezig te zijn
geweest als de activiteitencommissaris met het regelen van
de woensdag activiteiten en het
kamp heb ik besloten om er een
schepje bovenop te doen en
komend jaar deel uit te maken
van het dagelijks bestuur. Dit jaar
ben ik zoals jullie tijdens kamp al
merkten wel singel dus het gaat
een vrijgezellig jaar worden!

Remco,
Secretaris

Hoe graag Jemimah ook als enige
vrouw tussen vijf mannen in het
bestuur had gezeten, ga ik dit
toch voor haar verpesten en als
tweede vrouw deel uitmaken van
het XXIIIe bestuur! Bovendien
kan Jemimah wel een leeftijdsgenootje gebruiken tussen al die
mooie, sexy, maar vooral jonge
goden uit het nieuwe bestuur.
Ik ben Daphne en ik ga volgend
jaar zwemcommissaris worden.
Na een aantal jaren in Delft te
hebben gestudeerd, ben ik toch
maar op kamers gegaan in Rotterdam (logisch toch?) en zodoende
bij Ragnar uitgekomen. Ik weet
net zo veel van het zwemmen af
als Tonny dus ik kan jullie nu al
beloven dat we zeker eerste gaan
worden volgend jaar!

Daphne,

Zwemcommissaris
Hee hallo allemaal! Ik ben Nick!
Ik had eigenlijk geen tijd om dit
stukje te schrijven aangezien ik
bier aan het drinken was bij SSR
of aan het sexy timen met m’n
vriendinnetje in Delft maar Jemmi
zei dat ik het hele jaar geen bier
mocht drinken als ik het niet
schreef dus bij deze. Wat is het
toch ook een strenge ouwe dame!
En iedereen tegen mij maar zeggen dat ze zo gezellig was..
Anyhow: volgend seizoen ben ik
de waterpolocommissaris. Ik wil
net als bij m’n vriendin niet echt
al te hoge eisen stellen dus ik ga
het tegenovergestelde doen als
Dennis: laatste worden in de NCS
en 40 kilo aankomen. Moet allebei nogal haalbaar zijn!

Nick,

Waterpolocommissaris

Victor,

Activiteitencommissaris

¡Hola! Iek ben Victor en iek kom
uit Mexico. Iek spreek nog helemaal nie goed zo Nederlands
maar dat ga iek volgende jaar
leren als activietijten commissaris
met Ragnar! Zoals jullie aan de
foto kunnen wel zien, ben iek een
echte Mexiaansje cowboy. Iek ben
dan ook heel stoer en alle meisjes
vinden mij schattig erg. Iek ga
dan ook mit Jemimah de bingokaart vol krijgen. Verder mooie
actievitijten doen. Zeker gaan wij
keer koeien vangen! ¡Ciao!

E nglish S ection

Batavierenrace

On April 27 and 28, Ragnar participated in the Batavierenrace together
with the swimming club from Leiden: Aquamania. The Batavierenrace
is a running event in which you run in a team from Nijmegen to
Enschede. One group starts at 00:00 on Saturday, the second group
around 6:00 and the third group around 11:00. The race ends around
18:00.
The weekend started off with a dinner in Woerden, where the two
groups from Leiden and Rotterdam met. From there, we traveled partly
by car and partly by train to Nijmegen and Enscheden. The group
that started at the beginning of the night in Nijmegen was quite
unfortunate since it started raining really hard during the night. The
group that was in Enschede was partying at the moment.

E nglish S ection
On Saturday around 17:00 everyone met again and went to the race
track at the Enschede campus to watch the final people finish. After
the race, it was time for a nice dinner and then one of the biggest
student parties from Europe. With around 13.000 people and about 10
areas, it had all the ingredients for a great night.
It was a great weekend and we truly hope to participate in the race
again next year.

Nightmarathon SPONS

On Friday March 6 our fellow student swimming club from Amsterdam
organized a night marathon. The night marathon is a concept in which
you have to swim as many lanes possible with a team during the night.
The marathon in Amsterdam took place from 24:00 until 4:00.
Of course Ragnar was present at this event. The heroes Alexander,

Jemimah, Daphne, Kees, Tessa and our own swimming commissioner
had the courage to take on this mission and went to Amsterdam.
Although they didn’t come into first place, they can be proud of
themselves for the accomplishment of completing the marathon.

JAWS tournament

In April, Ragnar participated in the second water polo tournament
of the season. This time a small team of heroes went all the way
to Amsterdam to play in the JAWS tournament. Even before the
first match was played, Ragnar had already won the tournament by
showing up with Trampstamps! The Tramstamp Heroes were born!
Thanks to the efforts and skills of the entire team – and especially
of Jemimah and Isabel – the team made it into the finals. After
an exciting match, penalties had to decide who would win the
tournament. Of course, all players from Ragnar did well. Unfortunately,
our goalie didn’t. Thanks to him, we lost the final. However, despite
losing, it was a great day which everyone enjoyed.

E nglish S ection
NCS Championship

On April 1 (not an Aprils Fools!) Ragnar became champions in the NCS
competition!!! The Ragnar team had to play 3 matches and needed
to win at least two of them. They started of against the student team
from Delft. Unfortunately, the referee wasn’t really in a good mood an
decided to sent off our goalie after only 3 minutes. Without him, we
didn’t had that much chance anymore and therefore lost 2-1.
But nothing was lost yet! We still had to win two matches, but now
out of 2 instead of 3. Knowing that they could become champions, the
team went for it a 100% and gave it their all. This resulted into two big
wins of 13-0 and 11-0! Ragnar was champion!

Of course this had to be celebrated. After a small champagne shower
outside of the pool, the complete team went to ‘BP’, the pub around
the corner of the pool to enjoy the delicious food of Yvonne. It was a
great night!

Paintball

Last Wednesday, Ragnar went paintballing. With 15 members we
cycled together to Paintball Rotterdam for some good matches of
paintball. After a long speech about the dangers of paintball, it was
time to change and load the weapons. Teams were made and two
teams took off into the cold, dark night to hide their flags and plan an
attack on the other team.
After some nice games of capture the flag, in which team black clearly
was the better team, we played a last round of death match. Alexander
won this round by defeating the last man standing from the board:
Dennis. After this, it was time to change again and admire eachothers
wounds. Myrthe definetly won this part of the night!
After the paintball, we cycled back to Rotterdam and went to Avenue
Concordia to enjoy some drinks.

E nglish S ection
NSZK Delft

On Saturday April 21 it was again time for a NSZK, this time in Delft.
With a rather big and fun group we made the (luckily) short trip to
Delft, some maybe a bit earlier than others. We still don’t have a
clue what happened on the Friday before the NSZK, but some people
seemed a bit tired.
But true Vikings as we are, being tired wouldn’t stop us from
swimming! After Sander make everything laugh by showing up in a
bathing suit instead of his normal shorts, everyone seemed awake and
actually swam rather well. A lot of PR’s were broken and in the end
we finished in the 9th place (with a lot of the really good swimmers
not attending). Hopefully with all of them present in Rotterdam this
weekend, we will do even better!
After the competition, it was time to eat some food! We were
pleasantly surprised by some good take away Chinese food. After
the dinner, most people went into the centre of Delft to enjoy some
beers, some losers went home because they were again tired. Maybe
not every Ragnarian is a true Viking… After some drinks in Delft, we
all went back to the DSB to change into our spacing outfits and then
partied until it was almost morning again :)

Camp

In the weekend of May 18 until 20, it was again time for the annual
Ragnar Kamp, a whole weekend away with Ragnar. This year, the
weekend went to Poeldijk, near the Hague. There we had our own
building where we could party, eat and drink as much as we wanted.
The weekend started with a nice pizza dinner on Friday, followed by
some drinks in the local pub de Luifel. After this pub, we went back
to the building to enjoy some more drinks. On Saturday, we were very
happy to notice that it was beautiful weather since we were going
canoeing. Of course, almost everyone went into the water. Luckily,
everyone dried rather quick because of the sun. Some people spent 3
hours on the water, others thought one hour was ok and went out to
enjoy the sun, play soccer or Frisbee and enjoy some drinks. It was a
wonderful afternoon.
Later that night, we had a nice BBQ. After the BBQ, we went again to
pub de Luifel to watch the Champions League final. In the evening, we
had a big campfire before everyone went to bed. On Sunday, we were
surprised by a huge air field jumping and fighting arena. After some
intense jumping, it was time for some chilling which could be done
perfectly on the huge thing.
It was a great weekend and we are already looking forward to the next
Kamp!

R agnar L ied
Melodie: Het dondert en het bliksemt

We zwemmen en we poloën
en we drinken meters bier.
We zijn echt onweerstaanbaar,
ja Ragnar die is hier!
Uit de havens voort gekomen,
zijn we van nature bruut.
Wees een echte Viking,
geniet van elke minuut!

Ragnaaar lalalalalala!
Ragnaaar lalalalalala!
Ragnaaar lalalalalalaaaaaa lalalalalalaaaaaa!

L ast P ractices
During the month June, we will only have two practices per week. On
Tuesday, there will be water polo practice from 21:45 until 22:45 at the
Van Maanenbad swimming pool. On Thursday, there will be swimming
practice from 21:00 until 22:30 at the Schuttersveld swimming pool.

The last water polo practice will be on Tuesday June 26. The last
swimming practice will be on Thursday June 28.

NB: On Thursday June 14 there will be no normal practice. Instead, the
Ragnar Viking championship will take place. Who will be the best male
and female swimmer of Ragnar during the season 2011-2012? Sign
up for the championship via the website or by sending an email to
zwemmen@ragnar-rotterdam.nl.

B irthday C alendar
J u n e

A ctivities

J u l y 		
J u n e
8-10 Goffert waterpolo tournament

4 Yannick

27 Andrea

11 Eline

30 Jozef		

13 Constanze

31 Jeroen T.		

14 Coline

A u g u s t 		
A u g u s t

16 Thierry

18 Petra

20-23 EUREKAweek

21 Sofie

19 Caetano

S e p t e m b e r

J u l y

29 Jerome

3 First Practice

3 Christof

30 Jozef

4 Leon W.

31 Khalid

7 Wietse
13 Arjun

14 Ragnar Viking Championship
20 Buddy BBQ

