Ruwe wind in februaar, duidt steeds op een vruchtbaar jaar.
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Beste Vikingen,
Een nieuw Raketje in een nieuw jaar,
waar weer met veel plezier aan is
gewerkt. Er hebben nogal wat
activiteiten plaatsgevonden en dit
betekent dat het Raketje aardig gevuld is met interessante
ooggetuige-verslagen van de hoogtepunten van de afgelopen tijd.
Natuurlijk zijn er ook weer de vaste rubrieken, een woord van de
voorzitter en het bestuur en niet te vergeten de column van Rick en
Watertanden met Eva.
Niet alleen is er weer een nieuw Raketje, ook heeft Ragnar een
nieuwe website en een nieuw zwemuur. Het harde werken van het
bestuur werpt duidelijk haar vruchten af!
Hierbij een dankwoord, aangezien een nieuw zwemuur niet alleen
zorgt voor een betere conditie, het maakt het ook gemakkelijker om
mijn tijd in te delen. Is de maandagavond nu net iets te vol, dan
kan ik dinsdag in de late uurtjes nog een training meepikken!
Veel leesplezier gewenst
Sabrina Ende
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Woord van de voorzitter
Ragnar voor de wind.
Het 2e raketje is uit en aan mij de taak jullie weer te
informeren over de gang van zaken.
Zoals vele weten hebben we eindelijk een extra zwem uur op de dinsdagavond
kunnen regelen. Omdat Schuttersveld geen uren vrij hadden is het 5 banen
zwembad Noord in de Van Maanenstraat geworden. Hier kunnen we allen zwemmen
van 21.45 tot 22.45 uur.
Verder wil ik alle nieuwe leden van harte welkom heten bij onze zwemvereniging.
Ook hebben jullie kunnen zien dat de oude website vervangen is door Harrie.
Tevens hebben een eigen domeinnaam www.ragnar-rotterdam.nl . Niet alle clicks
werken nog. Daar word aan gewerkt. Als jullie nog verhalen hebben en/of foto’s van
zwemmen en waterpolo, dan kunnen jullie die doorgeven aan Harrie.
Er hebben zich de afgelopen periode weer vele activiteiten afgespeeld, zoals de
sinterklaasborrel waar onze Ierse zwemmer Eamon als een echte zwarte piet
verkleed binnen kwam huppelen. En hier zijn uiteraard foto’s van gemaakt die jullie
op de website kunnen bezichtigen. Het NSK zwemmen in Amsterdam was ook een
ragnar succes, we waren met 18 afgevaardigden afgereisd en hebben na afloop van
de wedstrijden heerlijk gefeest tot de late uurtjes. (zie voor foto’s de website)
Ook afgelopen jaar had Rik en activiteiten commissie (voornamelijk Eva) zich
uitgesloofd om een leuk kerstdiner te organiseren. Voor degene die niet aanwezig
waren, dit was bij de Kokende Kapper georganiseerd. Dank jullie voor deze
succesvolle avond. (zie voor foto’s de website)
Ieder jaar vind er net na oud en nieuw een mooi waterpolotoernooi plaats in Delft.
Met 10 man, hadden er eigenlijk 11 moeten zijn, zijn we naar onze bovenburen
afgereisd. Na een dag ballen over en weer gooien en natuurlijk ook een aantal
partijen winnen zijn we uiteindelijk 3e geworden in onze waterpolo poule. Een succes
dus voor de ijzer sterke Ragnarianen. (zie voor foto’s de website)
In het nieuwe jaar was er dit keer de 2e woensdag een nieuwjaarsborrel in de
Koophandel georganiseerd. In de nagedachtenis van de aardbeving 2e kerstdag,
heeft de activiteiten commissie een loterij georganiseerd waar alle aanwezige
ragnarianen aan deelnamen om leuke prijzen te winnen. Totaal hebben we die avond
voor giro 555 toch nog 79 € opgehaald. En zoals het spreekwoord luidt: “alle kleine
beetjes helpen” hebben we alle toch onze bijdrage geleverd. Bedankt aanwezige en
plezier met de prijzen.
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Afgelopen 31 januari heeft de 2e Viking competitie plaatsgevonden. Waar iedereen
zijn best heeft gedaan. Meer hierover verder in het Raketje.
Ook buiten de ragnar activiteiten en bestuur vinden er leuke momenten plaats zoals
verjaardagsfeesten, zelfs is er een ware ragnar dating bureau opgezet. Zodat je
altijd als vrijgezel iemand mee kan nemen naar een gala of kroeg als je geen zin
hebt om alleen te gaan stappen. Meer hierover hoop ik te lezen van de persoon die
achter de dating zit.
Tot het volgende Raketje
Sjoerd Jan van der Pluijm
Voorzitter Ragnar
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Bestuursmededelingen
Hier een aantal mededelingen vanuit het
bestuur.
* Er zal in de eerstvolgende
bestuursvergadering een beslissing worden
genomen over wanneer de eerstvolgende ALV
zal plaatsvinden. Deze kunnen jullie binnen een
maand verwachten.
* Verder zijn Rik (waterpolo commissaris / vice voorzitter) en Harry (penningmeester) in
contract onderhandeling met de startgemeenschap Rijnmond/RET/’R’
* De waterpoloërs zouden graag op maandag waterpolo clinics willen geven aan de
zwemmende leden om kennis te maken met waterpolo.
* Er is een nieuw zwemuur in zwembad Noord op dinsdagavond van 21.45 tot 22.45 uur.
* De website is veranderd en kan je tegenwoordig vinden via www.ragnar-rotterdam.nl
* Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden voor seizoen 2005-2006, aanmelden of
vragen kan via de website bij contact.
* Het bestuur zoekt minimaal 3 enthousiaste mensen die een zwem kamp willen organiseren
eind september / begin oktober 2005
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Ragnar
Studenten Zwem- en

Waterpolovereniging
De zaak waterpolo in een notendop
Zoals jullie weten heet Ragnar een zwem-en waterpolovereniging te zijn. Op dit moment
schijnt er van het waterpolo alleen weinig terecht te komen en wordt er ogenschijnlijk maar
wat aangesukkeld. Niets is minder waar!
Dit bestuur heeft zich, al sinds de aanstelling, ten doel gesteld met een oplossing te komen
voor het waterpoloprobleem. Dat bestaat uit het volgende:
• Ledenleegloop en geen aanwas
• Bestaande faciliteiten bij Rijnmond zijn niet studentenvriendelijk en er zijn te weinig
niveaus
• SSVR geeft geen subsidie meer voor het huidige waterpolo
Ik denk dat een ieder kan zien dat het eerste punt voor het grootste gedeelte correleert met het
tweede en derde punt.
Eind vorig jaar is er toen door het bestuur en zwemvereniging De ‘R, waar veel oudRagnarianen zitten, overleg gevoerd om eventueel samen te gaan werken zodat weer gestreefd
kon worden naar een studententeam. Dit overleg is echter vruchteloos geëindigd en heeft tot
nu toe niets opgeleverd, behalve dat duidelijk werd dat alles dat een beetje met waterpolo te
maken heeft in Rotterdam gaat fuseren in een Startgemeenschap.
En dit kan ook grote voordelen hebben voor Ragnar, daar dan bijna elk waterpoloniveau
binnen Rotterdam aangeboden zal kunnen worden en wij daar dan eventueel onze poloers
zouden kunnen onderbrengen.
Dit idee is eigenlijk ontstaan uit het overleg dat is gevoerd met Rijnmond. De vereniging waar
Ragnar de laatste jaren heeft gepolood. Op dit moment duurt dat overleg voort en dat gaat
over het volgende:
• Schuldensanering van Ragnar bij Rijnmond
• Een samenwerkingsverband tussen Ragnar en Rijnmond en dus ook de
Startgemeenschap
Kijkend naar de eerdere probleempunten zou het volgende moeten plaatsvinden:
Ragnar zal door de verschillende niveaus die het straks kan aanspreken nieuwe poloers
enthousiast kunnen maken en nieuwe leden kunnen werven. Er zou dan een studententeam
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kunnen worden opgericht uit de verschillende niveaus. Het punt is alleen wel dat we geen
subsidie krijgen als we geen ledenaanwas hebben, en de ledenaanwas krijgen we niet als we
geen betere faciliteiten, lees: meer niveaus, kunnen bieden, waar alleen gebruik van gemaakt
kan worden als er met geld over de brug wordt gekomen.
Overleg is op dit moment dus aan de gang, waarbij de voorzitters van de startgemeenschap
kijken hoe wij zo voordelig mogelijk kunnen meedoen en alsnog de SSVR kunnen overhalen
studentenwaterpolo te subsidiëren met een haalbaar voorstel.
In bovenstaande is tot nu toe alleen gerept over samenwerking met externen. Echter zijn er
ook ideeën om het waterpolo in eigen beheer te nemen. Het volgende voorstel daarvoor ligt
nu op tafel:
Op maandag zal voor een proefperiode van vier maanden voortaan een sprinttraining van 3
kwartier worden gegeven, waarop de tweede drie kwartier gebruikt zullen gaan worden voor
een aansluitende waterpolo warming-up en training. Een aantal van de huidige waterpoloers
zullen de trainingen verzorgen. Deze training zal bijdragen aan het begrip en bewustzijn van
waterpolo binnen Ragnar bij de huidige zwemmers, echter alleen op beginnersniveau
aangeboden kunnen worden. Dit, omdat de trainers, baduren, materiaal, etc. voor andere
niveaus ontbreken. De dinsdagavondtraining zal vervolgens de maandagavondtraining
opvangen. Dit kan ook gezien de grotere capaciteit van het bad.
Zoals jullie wellicht duidelijk is, is dit in eerste instantie een noodoplossing. Afgaande op het
eerder genoemde, zal het gebrek aan niveaus namelijk niet snel voor ledenaanwas zorgen en
zullen kostbare zwemuren worden aangesproken. Hierbij valt eerlijkheidshalve wel te
vermelden dat per saldo de zwemmer er nog steeds op vooruit is gegaan sinds het begin van
het jaar.
De doelstelling van mij als waterpolocommissaris is om op de volgende ALV met uitsluitsel
te komen over zowel de samenwerking met externen als het eigen beheer. Mensen die alleen
zwemmen hebben dan ook baat bij deze ALV omdat zoals eerder vermeld, ook verandering
zal komen in hun zwemsituatie.

Des te meer reden dus om goed op te letten wanneer de volgende ALV zal
plaatsvinden of uit te kijken naar de aankondiging en de datum vast vrij te
houden in jullie agenda.
Mochten jullie nog vragen hebben, en dat hoop ik zodat de discussie wat breder gevoerd zal
kunnen worden, aarzel dan niet en spreek mij of leden van het bestuur aan.

Rik van Daal
Waterpolocommissaris
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Nieuwe website
Zoals jullie wellicht al weten, heeft de Ragnar site een facelift gehad. We zijn afgestapt
van het zeemans blauw en geel en naar een iets strakker geheel gegaan. Ik hoop dat
de nieuwe site jullie bevalt! Aan het gastenboek te zien, wordt er levendig gebruik
gemaakt van de site.
Helaas heb ik nog niet de tijd gehad om alle inhoud van de vorige site op de nieuwe
site te zetten, maar deze zullen (beetje voor beetje) er zeker opkomen!
Maar dat is nog niet alles. De site heeft ook jouw input nodig! Zoals je gezien hebt,
staan er willekeurige leuzen in de lichtkrant, net onder het menu. Mooie leuzen
kunnen we altijd gebruiken, dus weet je er nog een, stuur die dan op!
Foto’s van Ragnarianen en Ragnar-activiteiten zijn altijd welkom en kunnen ook
opgestuurd worden. Mooie verhalen, wist-je-dat…?-tjes en andere teksten zijn
welkom, dus laat wat van je horen!
Tevens ben ik ook bezig met het samenstellen van een smoelenboek voor de site, dus
als je denkt dat er nog nooit een goede foto van jou is gemaakt door een Ragnariaan,
stuur dan zelf een foto in. Graag zo groot mogelijk, want een foto verkleinen levert
beter resultaat op dan vergroten.
Harry Nak

Wie vult deze leegte?
Wie wordt Ragnar Sponsor?
Profiteer van deze lege ruimte!!!
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Test jezelf
Met onderstaande test kan je testen of je weet welke fasen van de borstcrawl bij elkaar horen.
Dit is belangrijk om te weten aangezien je door hier op te letten als je in het water ligt je slag
kan verbeteren. Het doel van de test is dan ook dat het je waarnemen bevorderd, je inleeft in
de slag en dat je jezelf dwingt om op het bewegingsverloop van je slag je letten.
Wat moet je doen:
• Voeg de armfaseringen met de beenfaseringen samen tot er een complete zwemmer
ontstaat. Dus welke plaatjes uit de eerste kolom horen bij de plaatjes uit kolom 2.
• Noteer je antwoord op een papiertje.
• Let op! Soms zijn er meerdere combinaties mogelijk. De antwoorden zijn verderop in
het Raketje te vinden.

Jaargang 15, nummer 2

8

Ragnar mannen opgelet! Wat een man dient te weten…
Ja mannen, jullie vragen jullie natuurlijk allemaal af waarom het nu elke keer misgaat bij die
versierpogingen op de zwemfeesten. Hierbij wat een man dient te weten……..

Vrouwen hebben macht, erg veel macht. Hier volgen de regels waar mannen
zich aan moeten houden.
1. De vrouw bepaalt altijd DE
REGELS.
2. De regels kunnen ten allen tijde
zonder voorafgaande kennisgeving
worden veranderd.
3. Geen enkele man zal ooit alle
REGELS te weten komen
4. Als de vrouw vermoedt dat de man
alle REGELS kent, dient zij
ogenblikkelijk sommige REGELS te
veranderen.
5. De vrouw heeft altijd gelijk.

10. De vrouw heeft het recht op elk
willekeurig moment boos of
overstuur te zijn.
11. De man moet en allen tijd kalm
blijven, tenzij de vrouw il dat hij
boos of overstuur is.
12. De vrouw mag nooit laten weten
of ze wil dat de man kalm dan wel
boos of overstuur is.
13. De man wordt geacht ten allen
tijde de gedachten van de vrouw
te kunnen lezen.

6. Als het lijkt dat de vrouw ongelijk

14. Van belang is slechts dat wat de

heeft, is dit vanwege een duidelijk

vrouw bedoelt, niet wat zij zegt.

misverstand, veroorzaakt door iets

15. Als de man niet gehoorzaamd aan

wat de man zei of deed (of naliet

DE REGELS is dat omdat hij een

te zeggen of te doen).

watje is, geen ruggengraat heeft

7. Indien regel 6 van toepassing is,
moet de man direct zijn excuses
aanbieden voor het misverstand.
8. De vrouw kan op elk willekeurig

en een zwakke persoonlijkheid
heeft.
16. Als de vrouw ongesteld is vervallen
alle regels en moet de man aan al

moment van gedachten veranderen.

haar wensen en verzoeken voldoen.

9. De man mag nimmer van gedachten

17. Als de man op enig moment denkt

veranderen, tenzij vooraf duidelijk

gelijk te hebben, moet hij direct

schriftelijk toestemming is

regel vijf raadplegen.

gevraagd aan de vrouw en deze
toestemming schriftelijk is
bevestigd.
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En hier het bewijs dat we werkelijk slecht zijn! Maar hebben we ooit iets anders
beweerd?
Proof That girls are Evil
Girls= time X Money
And al we all know time is money
Time = Money
Therefore
Girls= Money X Money= (Money)²
And because “money is the root of all evil”:
Money= √Evil
Therefore:
Girls+ (Evil) ²
And we are forced tot conclude that:

Girls= Evil
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De vorige keer was het de bedoeling dat bij het stukje van het bestuurd een foto van
Els werd geplaatst. Helaas is er wat misgegaan en verscheen er opeens een foto van
het gehele bestuur. Daarom nu extra groot.

AAAAAAGHHHHH, Wat een leuke foto!!!!!
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Interview met Eamon
Een interview met Eamon, dat was lasting, aangezien
Eamon soms nogal eens in slaap valt op rare momenten en
dan niet komt opdagen. Vervolgens via de mail, ook lastig
want Eamon heeft het druk en vertrekt om carnaval te
vieren. Gelukkig heeft hij nog net tijd om een paar
vraagjes te beantwoorden. Zo goed als hij is in
Nederlands, heeft hij dit interview zelf in het Nederlands
uitgetypt.
“Ik ben Eamon. Ik kom uit Ierland en ik ben 23 jaar (it is
mijn verjaardag 25th March so get ready for a feestje in
de Afrikanderbuurt!). Ik woon in Rotterdam al vijf maanden en al 4 maanden of zo ben ik
een 'proud' Ragnarien! Ik studere aan de Erasmus Universiteit. Ik ben een Master's student
in Bedrijfskunde. Ik spreek slechte Nederlands maar ik doe mijn beste!”
“I learnt to swim in Portugal (het land, niet het dorpje dichtbij Rhoon!) when I was 4 years
old. Until a few years ago I used to swim really seriously. It was my sport and I used to
train a lot. Nu zwem ik alleen voor fun, en Ragnar is a good place to do it”!
“Well, mijn ouders komen uit Ierland en ik heb daar voor tien jaar of zo gewoond. Ik ben
om school geweest en na de school ben ik naar Bath, Engeland voor universiteit gegaan.
As part of my Bachelor's ik heb een internship gedaan, en ik was gelukkig to get a job in
Amsterdam. Voor 6 gezellige maanden heb ik bij Motorola gewerkt, daarna ben ik terug
naar Bath gegaan voor finish mijn studie. Nu woon ik in Rotterdam voor een Masters
studeren.”
“Now hoor, don't kill me please, but living in Amsterdam, ik dacht dat elke Rotterdammer
zijn kakkerlakken! Maar, now that ik woon in Rotterdam ik weet dat Rotterdammers zijn
een veel leuker dan the arrogant, saai, ugly, rude, slechte, klootzakken in de hoofdstad.
Amsterdam might be the official hoofdstad, maar Rotterdam is the party en fun hoofstad!
Ik weet het wel.”
“What do I like about it? Well, ik hou van - 'tuurlijk man!- Ragnar and all the Ragnarien,
mijn cursus is niet slecht, ik hou van Rotown (best club in the world), I like fietsen, I love
dubbel vla (vanille en chocolade), turkse pizza, duo penotti en de verse vruit en groenten in
de markt.”
“En verget het niet: Ik HOU van de rotterdam meisjes!”
“Haha! Love life is ok. Like I say, ik hou van de Rotterdam meisjes! I've 'dated' a few
girls, but nothing serious. I have just started seeing a nice meisje, but it's early days yet.
Haha! Nice questions Sabrina. I like all the female Ragnariens equally! But some more so
than others!””
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Emaon speelde zwarte piet op de sinterklaasborrel waar hij het volgende over te zeggen
heft: “Sinterklaas is the leuke oude man who visits children at night and makes them feel
happy. He gives them presents.”
Over andere hollandse gebruiken zegt hij:
Hmmm....nothing that really comes to mind. I do like the custom of going crazy for
Carnaval and Koninginnedag. Oh yeah why do people give chocolade letters for
Sinterklaas???”
Marco wilde in het vorige raketje weten waarom Eamon het stuk kaas bij de marathon van
Amsterdam niet had opgegeten…..
“Well, first let me explain the cheese. I decided to run the Amsterdam marathon last Oct or
Nov in order to raise some money for charity. To try and get my friends to give me cash I
said if I raised enough I would eat a pound of cheese while I ran around. Unfortunately
they ended up giving me over 400 euro and so I had to eat the cheese. Unfortunately after
20km and half the cheese I started feeling sick and had to stop eating it. I finished the
marathon and brought the cheese with me though! However, I didn't eat it as it was a bit
sweaty and melted!”
Eamon wil de volgende keer in het Raketje Egor geïnterviewd zien: "I would like to see
you interview Hans The Ladykilller! That way then you can ask him yourself about his
adventures in Ireland (the best country in the world)."

Beste Allemaal
Na pas 3 weken lid te zijn van Ragnar
had ik meteen het genoegen aan een
onderlinge vikingwedstrijd mee te
mogen doen! Ik viel dus met m'n neus
in de boter!
Het was een gezellige avond en voor mij
een leuke manier om met iedereen
kennis te maken.
Na een spannende wedstrijd kreeg ik tot mijn verbazing ook nog een
vikinghelm mee naar huis.
Uiteraard staat deze geweldige prijs nu te pronken in mijn kast!
Ik vond het een erg geslaagd geheel en ik weet zeker dat ik het erg
naar m'n zin ga hebben bij ragnar!
Groetjes Marieke
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Ragnar is vader, Ragnar is moeder
Vaak heb ik bij de Ragnar leden geen idee wat voor studie zij uitvoeren of dat zij
andere hobby’s hebben. Is dat een schande, zou je zeggen? Ik zeg NEE! Ragnar is
vader, Ragnar is moeder en dat is alles wat ik moet weten.
Bij Ragnar zijn we allemaal gelijk: we zijn allemaal dol op zwemmen, dat is onze
gemeenschappelijk deler. Kijk je naar een studenten gezelligheidsvereniging, dan zie
je dat anciënniteit een belangrijke rol speelt. Ook al ben je nog de grootste kansloze
rukker die op deze aardbol rondloopt, zolang je maar langer dan 2 jaar lid bent van
zo’n vereniging, moeten jongere jaars je adoreren. Andersom ook: al ben je nog zo’n
mooie baas, dan nog moet je onverdiend respect tonen voor zo’n kansloze rukker, die
elke dag tot 6 uur ’s ochtends in de kroeg hangt.
“Ja, maar zo gaat het ook in het zakenleven.”, wordt vaak als tegenargument gebruikt.
Gelukkig blijkt dit in de praktijk niet het geval te zijn. Dus dit hele
anciënniteitgebeuren is nergens voor nodig. En dat is nou precies het fijne van
Ragnar. Het is een hechte vereniging waar nieuwe leden welkom zijn en zeker niet
zichzelf moeten bewijzen door zich nederig te gedragen tegen leden die al langer lid
zijn.
Natuurlijk hebben de oudere leden wel wat meer ervaring met zwemmen,
toernooien en feesten, maar dat heeft een nieuw lid al snel ingehaald door de nodige
interesse en inzet te tonen. Dit wordt weer gestimuleerd door nieuwe leden uit te
nodigen deel te nemen aan een divers aantal commissies die bij Ragnar aanwezig zijn.
Er wordt geen onderscheid gemaakt of je nou onder de minuut zwemt of dat je twee
minuten nodig hebt voor de 100 meter borstcrawl, je wordt gewaardeerd om de
persoon die je bent!
En dat is precies datgene wat mij bevalt bij Ragnar en ik denk dat velen wat betreft
dit met me eens zijn. Ik hoop nog een lange tijd te genieten van de positieve sfeer die
bij Ragnar aanwezig is, ook al ben ik sinds december student-af.
Harry Nak
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Ragnar-dating
Als databasebeheerder van ragnar_dating@hotmail.com is mij
gevraagd een bijdrage te leveren aan het “raketje”, het
clubblad van de bruisende studentenzwemvereniging van
Rotterdam, vol met single zwemmers wel op zoek naar hun
ideale partner. Dit verzoek kwam van de eerste dappere Viking
die zich aan durfde te melden door zijn profiel op te sturen naar
ragnar_dating@hotmail.com. Om privacyredenen zal ik de
identiteit van deze persoon niet onthullen.
Vanwege de vertrouwelijke gegevens die tot mijn beschikking
komen kan ik niet zoveel details over ragnar-dating loslaten.
Wilt u weten wat ragnar-dating voor u te bieden heeft, mail dan
uw profiel naar ragnar_dating@hotmail.com en de
zoekmachines doen verder het werk!
Voor meer informatie, succesverhalen en een kleine greep uit
ons bestand verwijs ik u naar de pagina-grote advertentie
elders in dit blad.
“Vind de Viking van je dromen met Ragar-Dating”
Hoogachtend,
De databasebeheerder van ragnar_dating@hotmail.com
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Kerstdiner
Door Eamon Foley
In December Ragnarians enjoyed a heeeeeeeeeeerlijk Kerstdiner at De
KokendeKapper on Oostzeedijk. Not only can he cut hair but he can also
provide food that is lekker en goedkoop! Vier courses for alleen 15 euro.
Soup to start, followed by avocado met garnalen, then vis, vlees of
vegetarisch for the main course en natuurlijk a lekkerlekker toetje for, em,
dessert. Ik hou van toetje!
The evening was super gezellig, with non-stop chatting and laughter, even
while eating. My mother used to tell me not to eat with my mouth full. Butja, dat klopt- we zijn Ragnarien and we do what we want!
After the heeeeeeeeeeeerlijk maltijd, everyone proceeded to the café
downstairs for one last drink before the Christmans holidays.
The Best Dressed Award goes to Wing-Mee, for her beautiful dress that came
all the way from Hong Kong. And of course wouldn’t you know it, of all the
people in the room, the waiter had to drop plates all over her.
Thanks to the Activiteiten Comissie for organizing various aspects of the
dinner. Because Ragnar are the nicest, bestest, friendliest club in all the
land, for helping out on the night Mrs KokendeKapper was presented with a
bouquet of flowers. Aww, how sweet! The Vandal also put in a lot of time in
organizing and to show the club’s appreciation he was presented with a
bottle of wine. The bestuur are always keen to get help and ideas of any
kind. You may even get a prize – but we promise it won’t be a bowling avond
met Marco! Unless your idea is really really really slecht!
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NSZK – Wat is dat nu eigenlijk?
(door: Hans & Dimitri)
4 keer in het jaar wordt er door 13 studentenverenigingen uit heel Nederland gestreden om de
wisselbeker, die overigens niet zo vaak meer wisselt omdat de gigant uit Groningen hem
steevast op het nachtkastje heeft staan. De vier wedstrijden, plus de NSK, zijn de momenten
waar we als Ragnar kunnen laten zien wie we zijn. Dit kan met prestaties, maar omdat Ragnar
nogal klein is vallen we op dit gebied vaak niet zo heel erg op, maar er zijn ook andere
manieren om Ragnar op de kaart te zetten. Zo staat Ragnar er om bekend prominent aanwezig
te zijn op de welbekende zwemfeesten die op de wedstrijd volgen. Helaas is het aantal
mensen dat zich heeft opgegeven voor de wedstrijd in Eindehoven van 12 februari niet erg
hoog. Dit verbaast mij, omdat iedereen wel erg enthousiast is over de vikingcompetitie. Toch
is een NSZK wedstrijd niet zo heel anders, ok er doen wat meer mensen mee, maar alle
niveaus zijn vertegenwoordigd. Om het iets duidelijker te maken hieronder een kleine
impressie van wat een NSZK nu eigenlijk is:

NSZK
Voor vele mensen is het een begrip, nieuwelingen weten niet goed wat het precies inhoud
maar al snel worden ook zij op de hoogte gebracht. De NSZK wedstrijden! Regelmatig dat is
er weer een wedstrijd. Iedereen wordt gevraagd mee te gaan op deze leuke weekendjes weg.
Want dat er meer is dan alleen het wedstrijdje wordt al snel duidelijk. Maar om voor iedereen
even duidelijk te krijgen wat het begrip NSZK wedstrijd precies inhoud de volgende
infoblokjes! Natuurlijk met de beschrijving hoe je de volgende keer zelf kan ervaren hoe leuk
het is om mee te gaan.

Het officiële:
De NSZK is een stichting die opgericht is op 24 februari 1995. De afkorting NSZK staat voor
Nederlandse Studenten Zwem Kompetitie. Deze stichting is opgericht met als doel een
studenten zwemkompetitie te verzorgen tussen de studentensteden, die vertegenwoordigd
worden door studentenzwemverenigingen, volgens de reglementen van de Koninklijke
Nederlandse
Zwem Bond. De kompetitie is opgericht om het zwemmen onder de studenten te bevorderen
en meer algemeen te maken. En natuurlijk voor de gezelligheid, zodat er een "uitwisseling"
plaatsvindt tussen de studentensteden.

Hoezo dan?
Het is hartstikke leuk om mee te gaan naar een wedstrijd. Zeker omdat het niet alleen een
wedstrijd is. Het is een weekend lekker weg naar een andere studentenstad. Op
zaterdagmiddag wordt de wedstrijd gezwommen (het sportieve gedeelte), als de wedstrijd is
afgelopen worden alle studenten naar een eetgelegenheid gebracht, meestal een restaurant in
de stad. Daar wordt er gezamenlijk gegeten. Lekker smikkelen om nieuwe energie op te doen
na een middagje intensief zwemmen. Na het eten komt de after-dinner-dip. Om deze tegen te
gaan staat er een wandelingetje in de buitenlucht op het programma; alle zwemmers worden
naar de slaapplaatsen gebracht waar zij hun slaapspullen neer kunnen droppen. Daar wordt
door de dames (maar ook de heren) een spiegel opgezocht om lekker te gaan tutten. Iedereen
maakt zich klaar voor het feest van de avond. Rond een uurtje of tien wordt er vertrokken
richting de feestlocatie. Daar breekt het feestje los en wordt er gedanst, gedronken en
geïntegreerd met andere verenigingen. Traditiegetrouw verlaten de Ragnarianen vervolgens
als een van de laatste de feestzaal om hun (lucht)bedjes op te zoeken. In de ochtend wordt
iedereen wakker gemaakt met de geur van spek en eieren, want na een avondje stappen wordt
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er goed ontbeten. Na het ontbijt (het loopt al tegen de middag) wordt er zo stilletjes aan alle
spullen bij elkaar gezocht en richting Rotterdam vertrokken. In de trein komen de grote
verhalen van het afgelopen weekend en natuurlijk van die nacht nog eens ter spraken!

Wat dan?
Wat houdt zo'n wedstrijd dan precies zullen een aantal mensen denken. Nou het komt in het
kort op het volgende neer: In een seizoen worden 4 wedstrijden gezwommen. Deze
wedstrijden worden op verschillende plaatsen in Nederland. Voor elke wedstrijd is er een
ander programma opgesteld. Per wedstrijd kan je dus andere afstanden zwemmen. Als je mee
zwemt geef je de afstanden die je wilt zwemmen door aan de zwemcommissaris. Deze geeft
de afstanden door aan de club die de wedstrijd organiseert. Op de dag zelf worden de
afstanden gezwommen en de tijden genoteerd. Deze tijden worden door een bepaald systeem
omgerekend naar een aantal punten. Deze omschakeling naar punten wordt gedaan om het
kompetitie verband te creëren. De uitslagen van de vier wedstrijden worden vervolgens bij
elkaar opgeteld en op de laatste wedstrijd wordt bekend gemaakt wie de winnaar is over het
gehele seizoen. Deze ontvangt de prestigieuze beker. De afgelopen jaren is deze beker
gewonnen door De Golfbreker uit Groningen.

Wanneer dan?
De NSZK wedstrijden worden 4 keer per jaar gezwommen. Steeds een andere stad mag de
wedstrijd organiseren. Deze wedstrijdenverdeling vindt plaats op het einde van het seizoen in
de bestuursvergadering. Zodat de betreffende verenigingen zich kunnen voorbereiden op het
organiseren van het hele weekend. Meestal worden er door de vereniging een commissie
aangesteld om alles te regelen. Dit jaar was de eerste wedstrijd in Rotterdam. De eerste is
geweest, betekend dat er nog verschillende mogelijkheden zijn om mee te gaan.
Tevens is er en NSK wedstrijd. Deze wedstrijd wordt door dezelfde verenigingen bezocht.
Het enige verschil hierbij is dat alle studenten hieraan mee mogen doen. Ook mensen die zich
niet hebben ingeschreven bij een vereniging, mits zij studeren aan HBO of Universiteit. Deze
wedstrijd telt niet mee met de NSZK kompetitie, iedereen zwemt persoonlijk en wordt ook
persoonlijk beoordeeld met eventueel een medaille. Officieel zijn er dus wat andere regeltjes
maar uiteindelijk komt het toch op dezelfde gezelligheid neer!

Meedoen dan?
Voor elke wedstrijd geeft de zwemcommissaris aan waar en wanneer de wedstrijd gehouden
wordt. Deze datums zijn terug te vinden in dit raketje, maar ook op de site (www.ragnarrotterdam.nl). Op de trainingen of via internet is het mogelijk om je op te geven voor de
wedstrijden. Er worden altijd 4 afstanden gevraagd waarvan je er 2 zal zwemmen met als
extra de estafettes. Aan het weekend zitten wel een aantal kosten verbonden. Per wedstrijd
wordt er maximaal 12 Euro gerekend. Dit bedrag moet betaald zijn aan de zwemcommissaris
voordat de wedstrijd wordt gehouden. Bij dit bedrag zitten de wedstrijdkosten, eten, en ontbijt
in de ochtend inbegrepen. Je hebt ook geen slaapkosten omdat iedereen ondergebracht wordt
bij studenten. Geen geld toch?
Hopelijk is het voor iedereen duidelijk geworden hoe de wedstrijden in elkaar zitten, het gaat
bij ons vooral om de gezelligheid, en ieder voor zich voor de persoonlijke prestaties. Als
clubje eindigen we meestal in de middenmoot en zijn we blij als we een stapje hoger maken.
Hopelijk dat de volgende wedstrijd op 2 april door meerdere Vikingen bezocht wordt.

Jaargang 15, nummer 2

18

NSK Amsterdam
Janine van Loon
11:30 verzamelen bij de bruna op Rotterdam CS.
Iedereen was relatief vroeg uit de veren voor een
zaterdagochtend, maar de stemming zat er meteen al
goed in. De reis naar het mooie Sloterparkbad verliep
voorspoedig en we kwamen dan ook redelijk op tijd aan
voor de wedstrijd.
Eenmaal binnen kon de chaos beginnen. Allereerst
konden we een poging wagen om in te zwemmen. In
alle banen krioelde het echter al van de vele zwemmers.
Op de gok deed ik een duik in een van de banen, heb
Janine NSZK Amsterdam
gelukkig niemand geraakt. Heb nog precies 15 minuten
mijn spieren kunnen laten wennen aan het Amsterdamse water. De wedstrijd kon beginnen.
Voor mij een unieke ervaring, aangezien dit mijn eerste wedstrijd ooit zou zijn. Na een korte
(onverstaanbare) uitleg had ik eerlijk gezegd nog steeds geen idee hoe het in z’n werk zou
gaan, maar goed…even afwachten dan maar (en vertrouwen op de al wat ervarene
Ragnarianen!?!) Nadat we een aantal medezwemmers hadden aangemoedigd, was het tijd
voor mijn eerste afstand (50 school). Het lot was mij echter niet zo gunstig gezind. Al lopend
naar het tafeltje voor het “papiertje” werd mijn naam omgeroepen. Start gemist! De 50m vrij
verliep gelukkig wat meer naar tevredenheid. Zelfs mijn brilletje was blijven zitten (in
tegenstelling tot een bepaald persoon die ik
eerder die dag had zien zwemmen met zijn
brilletje ergens halverwege z’n gezicht: lastig
ademen, dacht ik nog). Na een aantal uren
(en voor mij een wisselslagestafette later)
was het eindelijk afgelopen en konden we
ons naar de douches begeven. Wachttijd
ongeveer 10 minuten. Met z’n drieën onder
een douche en de uitgedeelde douchegel zijn
we uiteindelijk wel schoon geworden (maar
voor hoe lang…?) Nadat we allemaal
Eva NSZK Amsterdam
aangekleed en wel buiten stonden, begon de
zoektocht naar het Afrikaanse restaurant.
Eerst nog wat gedronken in een ouderwets bruin café. De eigenaar was echter niet zo onder de
indruk van ons bezoek. Waarom is mij nog steeds niet duidelijk: Ragnarianen zijn toch heel
gezellig?!? Enfin, in een oud schooltje wachtte op ons een al uren pruttelend maaltje
bestaande uit, uiteenvallende reuze pannenkoek en…(van de rest kon ik niet echt meer zeggen
wat het was, laten we zeggen…)… groente. Onder het genot van een mierzoet mangodrankje
heb ik de Afrikaanse maaltijd letterlijk naar binnen geslobberd (Nee bestek was er niet:
budget van Spons was waarschijnlijk niet zo groot). Na het eten, wat uiteraard nog heel
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gezellig was, was het tijd voor een verkleedpartij. Rond tien uur begaven de Ragnardames
zich met een aantal dubieuze kerstmannen naar het feest. Er was nog even onenigheid over
hoe we er precies kwamen en wie de feestbonnen nou had, maar dan kon het bier toch echt
rijkelijk gaan vloeien. Wellicht dat de DJ nog een cursus kan gebruiken én een
gehoorapparaat (“verzoekjes” werden helaas niet ingewilligd), maar Spons had het
waarschijnlijk goed bedoeld. Na een aantal uurtjes “drankjes dranken” (citaat Eamon Foley)
en voetjes van de vloer, was het toch echt tijd om te gaan. De meesten van ons moesten
immers nog met de trein naar Rotterdam. Amsterdam CS was helaas al/nog dicht, dus de
enige optie was een bus naar Schiphol en vervolgens van daaruit naar Rotterdam. Uiteindelijk
hebben we er iets van twee en half uur over gedaan om thuis te komen, maar iedereen heeft
gelukkig zijn/haar bed bereikt na deze enerverende en vooral super geslaagde dag!!!

Loslopende Viking NSZK Amsterdam
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Eindelijk eens een behoorlijke delegatie van Ragnarianen die van
plan waren om een goede prestatie neer te zetten op de tweede
NSZK wedstrijd van het seizoen (18 zwemmer en 20 feesters). Er
werd zoals gewoonlijk verzameld bij de Bruna op centraal station
vanwaar de trip naar de desbetreffende (in dit geval Amsterdam)
begint. De wedstrijd vond plaats in het Sloterparkbad, een mooi 50 meterbad en iedereen hoopte dan
ook (tegen beter weten in, want er was een 100 wissel ingeroosterd) dat er over 50 meter wou worden
gezwommen. Dit was dus niet het geval en de wedstrijd werd gewoon op een 25 meter baan
gezwommen. Dit had wel als bijkomend voordeel dat er fatsoenlijk in kon worden gezwommen,
omdat er nu aan twee kanten van de scheiding
een 25 meterbad was ontstaan. Er was nogal wat
paniek bij de organisatie, want er waren tot hun
grote verschrikking meer dan 300 mensen op de
NSZK in Amsterdam afgekomen. Aan de ene
kant is het natuurlijk mooi dat er zoveel mensen
komen zwemmen, maar aan de andere kant
waren ze bang dat ze met zoveel mensen nooit
op tijd klaar zouden zijn met de wedstrijd. Deze
haast had tot gevolg dat er al werd begonnen
met de wedstrijd toen nog niet iedereen er klaar
voor was en er ook van Ragnar mensen te laat aan de start verschenen. Gelukkig mochten deze meiden
alsnog starten en was er niets aan het handje. Daarna is er niemand meer te laat aan de start gekomen,
maar ik moet zeggen dat ik daar wel voor heb moeten rennen af en toe. Ondanks deze hectische
praktijken waren de prestaties er niet minder om. Zowel oude als nieuwe leden zwommen prachtige
tijden en er zijn weer veel pr’s gebroken. De tijden komen binnenkort op de website te staan net als de
pr’s. Een paar voorbeeldjes van de goede zwemprestaties die eruit sprongen waren wel Eamon met
zijn prachtige prestatie op de 100 meter schoolslag (1.08) en de prachtige estafette van Ragnar 1 waar
een tijd van 4.03 werd neergezet. Helaas werd er bij de laatste een klein schoonheidsfoutje gemaakt
door de tweede starter zodat de tijd niet geldig was door diskwalificatie. Nu wil ik natuurlijk de rest
van de prestaties niet uitvlakken en ook de andere waren uitzonderlijk goed, zo deden Janine, Wingmee, Birthe en Egor voor het eerst mee en dat is voor de meeste nogal een uitdaging de eerste keer
(ook zeker nog voor leden die al wat langer lid zijn hoor). Zij hebben allen hun tijden verbeterd, die ze
op de eerste onderlinge wedstrijd van de week ervoor, hadden neergezet. Kortom de wedstrijd was een
succes en ik hoop dat we volgende keren het net zo goed, dan wel beter doen!
De wedstrijd was ondanks de vele zwemmers eerder af dan verwacht, maar daar was niemand echt
rouwig om, want er zat nog een lekker etentje aan te komen en ook het feest was in zicht. Maar voor
het zover was eerst nog even de kroeg in om de tijd op te vullen tot het eten. De kroegbaas was niet zo
erg blij met 20 mensen in één keer, maar op aandringen wilde hij ons toch wel een lekker bakkie
koffie of een biertje in tappen. Het eten was een verrassing, we wisten dat het Afrikaans zou zijn en
sommige mensen gingen er al vanuit dat ze toch wel minstens 3 verschillende bedreigde diersoorten
op hun bord zouden krijgen. Dit mocht echter niet het geval zijn. Het voedsel was vrijwel
ondefinieerbaar (ik denk iets met linzen ofzo) en het bestek bestond uit een pannenkoekje. Niet
iedereen was even blij om met zn handen te moeten eten, maar de honger (ja alleen in Afrika hebben
ze honger, maar laten we in de Afrikaanse sfeer blijven) won het toch van de smetvrees en al gauw zat
iedereen lekker te smeren met het eten. Wat wel opvallend was, was het feit dat op het moment dat
iedereen vreselijk vieze handen had er opeens bij iedereen de telefoon afging☺. Na het eten was het
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voor mij tijd om te gaan vergaderen met de NSZK
stichting en de rest is naar het feest gegaan. Het feest
had het thema: Spons in Sprookjes land dus iedereen
was in de sprookjesstijl. Nu menen sommige
Ragnarianen dat de kerstman een sprookje is en
vandaar liepen er dus ook een aantal
Vikingkerstmannen rond op het feest. Er is flink
gefeest door iedereen en er zijn ook de nodige
biertjes genuttigd. Het was wel oppassen dat het
bierblad niet gestolen werd, want iedereen vond het
zo mooi dat ze hun leven waagde en tussen de Ragnarianen door het blad kwamen stelen. Gelukkig
werd hier hard tegen opgetreden en is het nog steeds in ons bezit. En kan het naar Eindhoven gewoon
weer mee.

Waterpolo toernooi Delft 8 jan 2005
Het was ondertussen alweer een tijdje geleden dat ik mijn laatste
waterpolowedstrijd had gespeeld, tenminste als je 6 jaar een tijdje mag
noemen. Maar 8 januari was het dan zo ver. Met een team bestaande uit 2
vrouwen en de rest mannen gingen we het Delftse zwembad onveilig maken. De
meeste hadden wel wat waterpolo ervaring, maar er was nog nooit samen
gespeeld of getraind. Kortom, we zouden wel zien hoe het ging lopen.
Na een korte reis kwamen we aan bij het zwembad, waar we nog een hele tijd
moesten wachten voordat we ons mochten gaan omkleden. De planning was nogal
strak, er waren drie poules (Heren 1, Heren 2 & Dames, wij speelden in de
Heren 2) met ieder 5 teams + de finales dus
reken maar uit hoeveel
wedstrijden er moesten worden gespeeld. We
speelden 1 x 8 minuten bruto, wat
nogal kort is voor een wedstrijd, maar het was nu
eenmaal niet anders. Ik
ben niet zo goed in spannende
wedstrijdverslagen, dus ik kan geen geweldige
verhalen over de door ons gespeelde wedstrijden
vertellen, maar het ging
helemaal niet slecht. Er werd goed
samengespeeld, er waren mooie acties,
zowel in het veld als in het goal en bovenal werd er erg sportief gespeeld.
Het enige vervelende was dat iedereen zo fanatiek en onvermoeibaar was dat
de 3 wissels die we hadden er eigenlijk teveel waren. Gelukkig voor ons
(Elles & ik) zochten de dames van Aquamania nog versterking en konden we
daar ook meespelen. Als we zelf niet hoefden te spelen was er altijd we wat
te zien; een wedstrijd, schaargeklede dames en/of heren en natuurlijk een
combinatie van beide. Vooral de wedstrijden van de dametjes van d ?Elft
(burgervereniging van Delft) vond ik erg leuk om te kijken. Erg felle en
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gedreven meisjes van een jaar of 13 die beter speelden dan dat je op eerste
gezicht zou denken. Een andere bezienswaardigheid was ?de Walisch?, de enige
corporale zwem- en polovereniging in Nederland (wees er maar trots op).
Dames van deze vereniging waren zeer herkenbaar; roze jasjes, roze caps,
blauw-witte zwempakken, beige colberts en vele soorten
?walvisch?-T-shirts/polo?s. Op het feest schijnen ze ook nogal aanwezig te
zijn geweest, maar daar kan ik niet uit eigen ervaring over meepraten. Ik
dacht namelijk dat polotoernooi een week later zou zijn en had een dubbele
afspraak gemaakt. Dit kwam er op nee dat ik de laatste Ragnar-wedstrijd al
aangekleed op de kant stond om iedereen nog even aan te moedigen, daarna
terug naar Rotterdam en meteen door naar de schouwburg, waar ik ondanks het
proberen om wakker te blijven toch in slaap ben gevallen. Misschien maar
beter ook, dat waterpoloen was al vermoeiend genoeg, maar een feestje
daarna, dat had ik nooit overleefd. Volgende keer beter?.
Jelke ?drinking beer? de G
(Ga je ook één keer mee drinken, wordt je meteen opgescheept met zo?n
bijnaam)

“En het feestje was ook een succes zo te zien”
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Het dagboek van een pyjamabroek,
Lief Dagboek,
Het leven van een pyjamabroek gaat al niet over
rozen, maar nu ik ook nog bij mijn trouwe drager
vandaan geplukt ben zie ik het allemaal niet meer
zitten.
Mijn trouwe drager was jarig, een heugelijke
gebeurtenis in het leven van een pyjama, aangezien ik
als pyjama al vele verjaardagen heb meegemaakt, pink
ik elke keer weer een traantje weg bij het verjaren van
mijn drager. Die nacht ervoor was ik nog gedragen,
niks aan het handje en lag keurig opgevouwen op het bed van mijn drager.
Vreemd gestommel hoorde ik op de trap, twee dames die de rust in het bed van mijn drager
Peter verstoorde. Gelukkig lieten ze alleen een briefje achter onder het kussen, met de
vreemde tekst RAGNAR WAS HERE!
Eenmaal weer in slaap gedommeld, want ja wat moet je anders als pyjamabroek, werd mijn
rust al snel weer verstoord door nog twee onrustige dames. De een met camera en de ander
die al giechelend de kamer bestormde. Weg rust! Ruw hebben ze mij van het bed gesleept en
meegenomen. Onder hun kleding nog wel!!!
Om het geheel nog compleet te maken ben ik op de foto gezet en te koop aangeboden op
marktplaats. Marktplaats nota bene, waar mensen hun tweede handskleding dumpen voor
een spotprijsje.
Dit alles heb ik met afschuw waargenomen.Wat mij het meest stoort is dat mijn drager, na
veel jaren trouw mij gedragen te hebben, niet eens de moeite nam om contact met mij op te
nemen. Alle mogelijke moeite hebben de dames gedaan om mij weer bij mijn trouwe metgezel
af te leveren. Want toen ze me eenmaal gestolen hadden, was de lol er kennelijk wel van af.
Wat moesten ze nu met een stinkende pyjamabroek? Eerst in de was gegooid en uiteindelijk
nog korter geknipt ook. Uiteindelijk gewoon maar teruggeven aan Peter. Hier lig ik nu weer
op het bed van mijn trouwe drager, depressief te zijn. Want pas nu besef ik dat ik als
pyjamabroek misschien toch niet zo belangrijk ben als ik dacht.
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Zwemmen en voeding
Bij het zwemmen verbrand je nogal wat calorieën. Zorg is een juiste balans te vinden tussen
sport en voeding. Daarom dit keer wat informatie over zwemmen en voeding. Met dank aan
de website zweminfo.nl. © Zweminfo.nl
Zwemmen behoort tot de duursporten. Kenmerk van deze sporten is het vermogen om een
korte, intensieve of lange, rustige belasting zo goed mogelijk vol te houden. Naarmate de
intensiteit hoger wordt, zullen er meer koolhydraten en minder vetten als brandstof gebruikt
worden. Bij inspanning van een lagere intensiteit zal de vetverbranding hoger zijn en de
koolhydraatverbranding lager.
Voeding speelt een belangrijke rol bij de energievoorziening in het lichaam en dus bij sport.
De belangrijkste voedingstoffen zijn koolhydraten, vetten en eiwitten.

Koolhydraten
Kolhydraten zijn de belangrijkste bron van energie voor de duursporter. De
koolhydraatverbranding verloopt namelijk effectiever dan de vetverbranding doordat er
minder zuurstof nodig is voor de verbanding van koolhydraten.
Koolhydraten worden opgeslagen in ons lichaam als glycogeen. Door het gebruik van een
koolhydraatrijke voeding kan het moment dat de glycogeenvoorraden leeg raken en het
lichaam moet overschakelen op de vetverbranding, worden uitgesteld. Dit moment kent elke
zwemmer: het staat bekend als “het dode punt” of “de man met de hamer tegenkomen”.
Duursporters wordt dan ook aangeraden om een voeding te gebruiken met 60% -70%
energie verkregen uit koolhydraten. Om deze hoeveelheid binnen te krijgen zul je veel
koolhydraatrijke producten moeten eten. De volgende voedingsmiddelen bevatten veel
koolhydraten: Brood (ook krentenbollen, ontbijtkoek, cracker, enz.), aardappelen, pasta, rijst,
peulvruchten (bruine/witte bonen, kapucijners, enz) en fruit (vooral bananen).

Vetten
Vetten zijn de belangrijkste vorm van brandstof in rust en bij lichte inspanningen. Het lichaam
gaat vet verbranden wanneer de glycogeenvoorraden leeg zijn. De vetreserves in het
lichaam zijn bijna onbeperkt. De vetvoorraden in het lichaam hoeven dus niet met de voeding
aangevuld te worden. Toch heeft ieder mens vet nodig omdat er essentiële vetzuren en
vetoplosbare vitamines, zoals vitamine A en D, in zitten. Aan te raden is om niet meer dan
20% van de energie uit vet te halen. Je zult dus moeten proberen om de hoeveelheid vet in
je voeding te beperken. Dit kun je doen door gebruik te maken van (dieet) halvarine, magere
of halfvolle melkproducten en magere vleessoorten en door het gebruik van erg vette
producten als snacks en sauzen te beperken.

Eiwitten
Eiwitten spelen een belangrijke rol bij de opbouw en het herstel van spierweefsel. Eiwitten
worden normaal gesproken niet als brandstof gebruikt. Bij een tekort aan koolhydraten
worden eiwitten wel als brandstof gebruikt. Dat gaat dan ook ten koste van het spierweefsel.
Omdat bij sporters soms toch eiwitten worden afgebroken als energiebron, is de behoefte
aan eiwitten bij sporters iets verhoogd ten opzichte van niet-sporters. Toch hoef je geen
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speciale maatregelen te nemen om voldoende eiwitten binnen te krijgen. De gemiddelde
Nederlandse voeding bevat namelijk van zichzelf al meer eiwit dan aanbevolen is. Bovendien
bevatten voedingsmiddelen die rijk zijn aan koolhydraten, zoals brood, meestal ook veel
eiwitten.
Daarnaast is het belangrijk om voldoende drinkvocht binnen te krijgen. Drink daarom
voldoende. Tijdens het zwemmen verlies je veel vocht, ook al heb je dat niet in de gaten.
Zorg daarom dat je voldoende drinkt, voor en na de training of wedstrijd. Als een wedstrijd
langer dan een uur duurt, zorg dan dat je ook tussendoor drinkt. Een tekort aan vocht kan
namelijk vervelende gevolgen hebben. Een vochtverlies van 2% zorgt al voor
prestatieverlies, bovendien kan het maagdarmproblemen veroorzaken.
Tot slot kun je het best voorzichtig zijn met maaltijden vlak voor een training of wedstrijd, de
volgende tips kunnen buikklachten voorkomen:
Gebruik kort (dit is tot twee uur) voor een wedstrijd geen grote maaltijd meer.
Wees voorzichtig met veel vlees, hiervan kun je last krijgen van brandend maagzuur.
Wees voorzichtig met bonen, koolsoorten, ui, paprika en koolzuurhoudende frisdranken, om
boeren te voorkomen.
Wees voorzichtig met ijskoude dranken of gerechten, deze kunnen maagkrampen
veroorzaken

Advertentie:

Pyjamabroek biedt zichzelf ter adoptie aan
Pyjamabroek voelt zich verwaarloosd en biedt zichzelf aan:
Mooie, nog niet te oude en afgedragen Hema-pyjamabroek
Is op zoek naar:
Trouw baasje dat hem nooit in de steek zal laten
ikmismijnpyjamabroek@hotmail.com

Jaargang 15, nummer 2

26

Jaargang 15, nummer 2

27

Super Saga “The Viking inhouse”
Van het gastenboek, door Sander
ehh een beetje uit de hand gelopen emotionele RAGNAR VLAG zaak! Die met veel passie
drama en actie en complot is afgerond.
De nigtht of the ragnar vlag versus oostplein BUREN...
Met een scherp oog zag ik de vlag door een van de borrelende heren weggenomen worden. Met
een snelle reactie naar brother bullet tooth hans ging ik sanbal achter de dader aan. Ik zag de de
dader net door een deur glippen die net voormij dicht ging. We hebben aangebeld en gebonst..
maar.. geen response..
Terug gekomen in de Koophandel spraken wij de huisgenoten of so called zuipmaten aan op de
actie en dat wij behoorelijk het op prijs stellen dat de vlag met spoed terug zou worden! En
anders...(mening ragnariaan weet wel wat dat betekent..)
Dus na sluitings tijd gingen we weer de discussie aan.. en jawel ze deden het bekende
zogenaamde studenti kose spelleke: wij kennen hem niet! je vraagt erom, denk dat die al
verdwenen is, we geven niet zijn nummer, etc etc.
We moesten naar buiten en we stonden daar nog met 3 gasten te discussiëren over de zaak! Het
was duidelijk dat de vlag in het gebouw lag. We hadden nog een biervilltje met het bekende
ragnar adres aangeboden..en daarop aangewezen dan iets op dit mooie gastenboek te zetten of
een email spel te spelen..SPortief zijn we wel als de vlag niet terugkomt of goed in bescherming is
geweest!
Maar dat was duidelijk een verloren zaak.
We stonden met eamo en birtos en bullet buiten toen een van die gasten met een brandslag ons
vanuit de eerste verdieping aan het nat spuiten was.,..brrr we zijn water gewend .. maar niet
extreem gericht op je kleren aan, in de koude nacht, en water kouder dan 16 graden!!
We zeiden nog kappen!! Maar het was niet duidelijk! In dat tijdsbestek.. ging de sanbal ervoor..
Dwars door de deur heen naar boven.. alwaar de 1e core man stond te wachten ..Een gevecht
ontstond waarbij het net nog niet matten werd door uit alle kamers opgedoken
studenten...Gelukkig ook de viking back up.... Het is dus bij brassen gebleven,,,mmm
Na wat gediscuseer , flauwe grappen etc zijn we naar beneden gelopen.. naar buiten. We wilde
vetrekken maar ja dat was nog niet het geval..
DE core ballen hadden ineens een kapot slot in de gate en gingen verhaal halen.. OEF..DEEL 2
van dit spectaculaire epos... Ja het was me wat die woensdagavond.Ragnar heeft is een
nieuwjaarsborrel en dan krijg je een vlag die in handen komt van een paar core ballen.
En ja zoals we konden lezen werden de vikingen ondergespoten met een brandslag vanuit een
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raam. Het was duidelijk dat we dit niet op prijs stelden. We probeerden de stralen te ontwijken,
als polo mannen die zijn tegenstander los proberen te kweken door heen en weer te schuiven,
maar het hielp niet. Op een gegeven moment doet de Sanbal zijn rugzak af. Vrij rustig en coulant
worden de fietslichtjes opgeborgen..en hij riep 'bullet HANS mans: ‘Opzij !!’
: O ) '....
Iets dat de had hans net op tijd hoorde met een mooie jump opzij...want ondertussen stormde
een ziedende viking dwars door de deur...Rende keihard naar boven .. alwaar sanbal de eerste bal
tegenkwam. Deze belemmerde de toegang. Een redelijk grote hal met veel kamers en o.a de
kamer waar die spuitsjaak zijn kwakje zat te lozen..Het werd een handgemeen en veel duwen.. De
Sanbal duwde de best wel forse kerel opzij in de kattenbak maar deze gast had geen intentie om
los te laten..Tja.. Dan maar de kill bill stijl oftewel mijn zwarte band gevoelens kwamen omhoog
en begon hem maar te verwurgen..(hij had zo'n mooie sterke trui die je mooi kan aantrekken
tegen de halsslag ader ..Zodat je maar 15sec nodig hebt voor uitschakeling....Slaan is niet zo de
stijl van de sanbal en is zo ouderwets.)..Dat matten en duwen ging vrij snel..Maar ook de bijval
van andere core bal troepen. Die ineens uit alle kamers kwamen.
Het was 1 versus 7 maar de EAMO en Bullet kwamen tegelijk aan waarbij de Hans als VN'er
tussensprong.. Mooi toch.. Twee lange vikingen erbij en die kleine die beetje opgefokt was..Ik
hoorde van de Eamo dat die gasten het in hun broek deden.. Totdat er de praat -zooi -discussie
weer ontstond met veel verwijten etc.. . (O en BIRTOS stond nog buiten in de kou.. reserve back
up.. als we vrouwelijk charmes nodig hadden!! Ik meen van een kampweekend en deuren dat dat
nog wel is handig kan zijn ; )..
Toen kwam opperhoofd core bal erbij en dat maakte de gastjes iets zekerder.. We stonden daar
10 min en toen had ik het wel gehad.. De vlag terug krijgen zat er niet in. Een rede waarom het
zo ernstig met die gasten is heeft wel een volgende reden. Uit mijn eigen ervaring bij Van
TROMP weet ik gewoon dat jat acties eindigen in de vergetelheid. Ergens in een hoek in een vies
studenten huis teert de vlag weg zonder dat er echt de moeite zal worden genomen om deze
terug te geven, of onder voorwaarden. Respect kennen ze niet en sportief zijn ze al helemaal niet.
We hebben ze betrapt met het weghalen van de vlag en dus moet je toegeven dat je actie mislukt
is. En ja ze zagen niet in dat ze gewoon een grap niet in de hand kunnen houden. Zeker omdat
wij nog creatieve -terugeis voorstellen hadden gedaan aan de barWe liepen naar buiten en toen
begon het gezeik..
De balletjes hadden ineens een probleem met de ingeramde deur waarvan klaarblijkelijk het slot
naar de vielen steinen was.. OP dat moment had we niet in de gaten hoe erg het was..Dus ze
maakte er een behoorlijk verhaal van. Ze trokken aan ons..We mochten ineens niet vandoor, ik
zag uit mijn ooghoeken dat bullet en eamo werden vastgepakt,,wat trek acties.. (Ik zag bullet in
zijn ogen al een wapen trekken) en ik werd door die dezelfde matgozer van boven (die nog maar
net aan mij handen ontkomen was) mij terughalen ivm de schade.
‘JA hallo, krijg het wat. Jullie zijn aan dit verhaal begonnen’. ‘Jullie schade>? EN wij onze vlag
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dan>?
De gasten hadden het duidelijk niet in de hand. Ze dreigde met het bellen van de politie en dat
gebeurde dus. Birtos had nog een voorstel om zelf de schade te repareren.Maar daar gingen ze
niet op in. Maar ze wilde wel ineens ff onze nummers en namen.. ‘Hallo!!’ Terwijl daarvoor in de
bar zij ook in de bar moeilijk deden over nummers en namen?? Ik had zoiets van laat de politie
maar komen. Op dat moment heb ik nog juridisch back-up en core bal kenner de viking Heer M
PRONK gebeld,, die binnen 5 min ter plaatse was. Deze Moskovisch zei dat ze ons niet veel
konden maken.
Toen de politie arriveerde vroeg deze of het om een uit de hand gelopen studentengrap ging? Ik
zei nou nee, we zijn een zwemvereniging. En We kennen deze gasten helemaal niet, maar ze
hebben wel een object van ons ontvreemd! De politie ging met mij het hele verhaal na. Daarbij
heb ik van deur crashen en een flinke duw geven ervan gemaakt. EN ja de spuit actie etc. Op het
moment dat ik dat zo aan het vertellen was, kwam ineens een van die core ballen met de vlag
aankakken. Dat moment greep ik en wees de goede agent op de vlag en het feit dus dat we dus
gelijk hadden. Na wat overleg en id uitwisseling is voorgesteld dat wij, sanbal dan, de schade zou
repareren..Anders zou het zo'n civiele zaak worden (peter leg is dat uit : hoe zit dat?>) Ik heb
aangeboden om het slot te repareren de ochtend erna..
We zijn dus ff (ook de agent was nieuwsgierig) naar de schade gaan kijken. Ik wilde als sanbal
zijnde ook wel is weten wat ik nou ingebeukt heb? Wat blijkt.. Een lachertje. Het slot was een
hout blokje met een stukje metaal erop. Het blokje zat in een gleuf van de deur post dat vastzat
met schroeven. Dus ja eitje om te repareren. De politie vond de reactie van die gastjes ook wel
errug overdreven. De agent begon zelfs nog die gasten te vragen wie de sanbal nou werkelijk de
deur had zien in trappen? Beetje verschillende antwoorden kreeg hij. Dus ze hadden het allemaal
niet zo op een rijtje..
We hadden het behoorlijk koud gekregen maar de zaak vlag was mooi opgelost met handjes
schudden en een reparatie in de morgen. Wij hadden, en dat is het belangrijkste: DE RAGNAR
VLAG terug!!
MAAR AUB vikingen en toekomstige zwemmers en poloers let op uw vlag!! HEt is een mooi
stukje traditie en cultureel goed dat we hebben,, DUs volgende keer..ALS we elkaar back-up
nodig hebben:
CODE sms : VLAG IN NOOD: b-up! en de locatie!
PS de deur is netjes gerepareerd, zoals het hoort en we kregen van de mannen zelfs een bakje
koffie.Ik heb maar die deur extra verstevigd met paar speciale schroeven. En zij hadden een
bedankje geplaatst op dit gastenboek..
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Badmutsen
Als lid van de kledingcommissie kan ik jullie meedelen dat we voor het toernooi van 2
april in Utrecht ons uiterst best doen om iedereen daar met een echte Ragnar badmuts te
laten staan. Ragnar moet opvallen, dus hebben we gekozen voor gele badmutsen met
blauwe opdruk, zodat duidelijk is in welke baan Ragnar aan kop gaat.
De badmutsen zijn gemaakt van dikke stof en zijn van hoge kwaliteit. Ze zijn te koop
voor een schamele 8 euro. Deze badmutsen zijn half maart beschikbaar* en kunnen bij
de kledingcommissie gekocht worden. Voor alle duidelijkheid, de kledingcommissie
bestaat uit Rik, Lisanne, Nienke, Anthony en ik.
Harry Nak”
*onder voorbehoud

The trouble with Harry (and the Postbank)
Ik heb tijdens mijn eerste half jaar als penningmeester volop mogen genieten van de
mogelijkheden die de Postbank aanbiedt of beter gezegd, welke deze niet aanbiedt! Na
een uitstekend idee om voortaan contributie via automatische incasso te innen, blijkt dit
jaar de uitvoering van dit plan aardig tegen te vallen.
De Postbank, vooruitstrever bij uitstek met internetbankieren, is namelijk niet in staat
om automatische incasso aan te bieden via breedband. Dat betekent dat je moet inbellen
voor je de incasso’s kan uitvoeren! En in mijn studentenhuis heeft een telefoonlijn (en
het afschaffen van het kunnen bijhouden van de telefoontikken) voor grote problemen
gezorgd, dus vaste telefonie is al sinds 2 jaar niet meer aanwezig in huis.
Doe het dan in het weekend bij iemand anders, hoor ik iemand al zeggen. Helaas, de
bereikbaarheid van Postbank Zakelijk is diep treurig, namelijk alleen op werkdagen
tussen 7.00 en 23.00. Dat betekent dat je in het weekend dus geen gebruik kan maken
van internetbankieren van de Postbank. Ge-wel-dig!
Ik ben dus nu bezig met het regelen van de overstap van de Postbank naar de Rabobank,
maar dat kan even duren. Daarentegen staat wel tegenover dat ik in mijn nieuwe
appartementje een telefoonlijn heb en dus dan wel de automatische incasso kan
uitvoeren! Ik wil daarom tegen de mensen zeggen waarvan hun contributie nog niet van
hun rekening is afgehaald en niet gereageerd hebben op mijn eerdere mail om de
contributie alsnog over te maken op de Ragnar rekening dat de contributie (40 euro)
toch nog zal worden afgeschreven via automatische incasso. Dit zal rond eind maart
plaatsvinden, wanneer de mensen hun stufi op hun rekening hebben gekregen.
Zij gijt gewaarschuwd! ☺
Harry Nak
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Column
Eendracht maakt Macht.
Het is mij wederom een eer een column voor Het Raketje te schrijven. Maar wat zet je nu in
hemelsnaam in zo’n ding? De vorige keer was dat niet zo een probleem. Echter deze keer, nu alles zo
ontzettend gladjes en goed verloopt, is dat een heel ander verhaal. Laat ik het daarom maar eens over
een ervaring hebben.
Een tijdje geleden had ik op de welbekende woensdagavond een dubbeldate met een borrel. Eerst even
bij Ragnar langs, daarna nog even snel doorhalen bij de studievereniging. Lol alom en kaal naar huis.
De volgende ochtend werd ik wakker met het idee dat mijn hoofd net opengescheurd was en er een eik
uit zou groeien. Een lijntje paracetamollen hielp ook niet meer, maar ja de plicht roept en dus stap je je
fiets op. Vooral niet teveel bewegen dacht ik. Na regelmatig door omaatjes in te zijn gehaald en ervan
overtuigd te zijn dat mijn jonge leven zomaar hier kon eindigen aan de Maasboulevard door
stoplichtjes die je normaal nog even in een sprintje haalt en nu half verdoofd lekker door rood
meepakt, begon in enen het zonnetje te schijnen. Een heerlijk Rotterdams zonnetje. Tevreden met
mezelf en de wereld vervolgde ik mijn titanentocht en kwam ik bij Tropicana aan.

Voordat ik nu verder ga wil ik eerst even de volgende vraag stellen: “Heb je je wel eens
ooit genaaid gevoeld?”
Nou ik wel. Rustig en niets vermoedend werd ik, verblind met de zon in het gezicht, plotseling
bejaagd door een meeuw die me boven op mijn bek scheet. En niet gewoon een drol, nee, deze meeuw
moet de afmetingen van een condor hebben gehad en zonder een keer te knipperen Harry’s kat hebben
kunnen verzwelgen. Vaste stukken en zachte vloeibare stukken plakten aan mijn schedel en liepen
deels langs mijn gelaat. In tweestrijd of ik nu harder moest gaan fietsen richting de uni om vervolgens
de mest voor mijn dan zeker ontspruitende eikje eraf te wassen of even aanklooien met mijn mauw
werd mij duidelijk dat ik mij genaaid voelde.

“Waarom dan Rik?”
Anonimiteit!! Ik spreek nog steeds geen meeuws, en het enige wat ik van het beest hoorde was een
nietszeggende inhoudsloze kreet, neigend naar onbegrip voor mijn situatie op de grond. Voor de
verdere rest was het een anonieme meeuw uit een groepje die daar rondvloog. Doelloos en zonder
sturing, vooal ook niet zoekend, want met een leidinggevende meeuw zou het zomaar eens afgelopen
kunnen zijn met het geschijt. Anoniem schijten op personen is veel te leuk toch?
Eenzelfde situatie heb ik laatst ook weer beleefd bij Ragnar. Ongelooflijk. Het kwam mij ter ore dat er
anonieme overlegjes en groepjesvorming hadden plaatsgevonden betreffende een aantal
verantwoordelijkheden die mij als bestuurslid ten delen ten dele vallen. Zo jammer. Zelfs met karnaval
begrijpen ze er meer van als er weer een harmonie voorbij schreedt met stoere vaandels waarop staat:
“Eendracht maakt Macht.” Niet alleen helpt persoonlijk overleg hierbij, zodat iedereen ook
daadwerkelijk oprecht en duidelijk geïnformeerd is, maar staan we ook sterker met zijn allen als we
allemaal dezelfde interesse hebben. De mijne ligt in dit geval in ieder geval bij Ragnar.
Dan nu nog even een kleine oproep als jullie waterpolocommissaris. In dit Raketje staan de stand van
zaken betreffende waterpolo en de plannen die het bestuur op dit moment heeft liggen. Lees deze goed
door!! Het betreft hier ook de zwemmers als het aankomt op een ALV.
Met Ragnariaanse groeten,
Jullie vice-voorzitter en waterpolocommissaris.
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Watertanden met Eva
“de multiculturele samenleving”
Als inwoners van de tweede stad van Nederland zitten we midden in de multiculturele
samenleving die Nederland aan het worden is. Laten we dit van de zonnige kant
bekijken: door al die nationaliteiten in Rotterdam is er aan buitenlands eten geen
gebrek! En wat is er nou leuker dan allerlei exotische aanvullingen op het saaie
Nederlandse dieet van aardappelen en smakeloze groenten. De minderheden in
onze stad hebben het al zo moeilijk dus door je boodschappen in allerlei toko’s te
doen help je hen, en jezelf (omdat het lekkerder en goedkoper is dan al die troep uit
de supermarkt).
Dit keer onder dit thema het gerecht:

Couscous-prutje Van De Marokkaan/ Turk Op De Hoek
Ga naar de dichtstbijzijnde Marokkaanse/ Turkse toko (nee, niet naar de Edah, AH,
C1000 of andere afzetter) en koop daar de volgende produkten:
Een zak couscous
Een grote ui
Knoflook
Aubergine
Courgette
Paprika
Tomaten
Een blik kikkererwten
Verse olijven
Verse fetakaas
(met een beetje geluk geef je hiervoor niet meer dan een euro of 4 uit)
(hoeveelheden – tja, dat moet je zelf maar een beetje verzinnen)
Bereiden: snijd alle groenten in stukjes/ brokjes/ reepjes of ander vormen
Bak in olijfolie eerst de uit en knoflook een paar minuten
Voeg dan paprika/ aubergine/ courgette toe en bak tot het een beetje gaar is
Voeg zout en peper naar smaak toe en een snufje kaneel (jawel, kaneel)
Doe er vervolgens de tomaten bij en wacht totdat alles een beetje pruttelt
Doe ong. 100 gram couscous per persoon in een schaal
Giet er kokend water op en laat 5 minuten staan
Doe de olijven en de feta bij de groenteprut en serveer gelijk met de couscous
Eet smakelijk!
Volgende keer onder dit thema: Echt Chinees
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Wist u dat……..
De prijsvraag hoeveel vrouwen Sander zou hebben niet correct was…
Dat het toch 1 vrouw meer is…. Oeps
Sander nog steeds een lady killer is….
Hans er ook pap van lust…
De website is veranderd…
Harrie hier nog steeds mee bezig is…..
Het gastenboek wel goed bezocht wordt….
Er 4 Ragnarianen zijn gaan golfsurfen in Ierland in de koude Atlantische Oceaan…
Dat Peter in 2005 alleen maar gaat purty-en
Er een waterpoloteam is….
Arjun ook nog waterpolo doet…
e
De waterpoloërs de 3 plek op het spetterende Wave winter toernooi hebben
veroverd…
Hierna een fantastisch intergratie feest was, maar hier niks over los gelaten kan
worden…
Jurrie de topscoorder is…
Alex verliest met een toetjes eten wedstrijd van Sjoerd…
Elles nog steeds wil leren paaldansen….
Janine speciaal naar delft is afgereisd voor een feestje
De waterpoloërs allemaal een bijnaam hebben….
Bas De Krullenbol wordt genoemd en de enige is met een Nederlandse bijnaam
Ronald een echte waterpoloër is en voor de capjes heeft gezorgd
Dat hij 3 keer mis kan gooien en de hoop opgeeft…
De waterpoloërs op maandag de zwemmers waterpololes willen geven…
Leon, onze oude voorzitter van 2 jaar terug, heimwee had en weer met ragnar mee
zwemt…
Er een nieuw zwem uur is op de dinsdag avond…
3 kerstmannen Amsterdam onveilig kunnen maken…
Dat het in zo een pak wel heel erg heet kan worden…
Dat onze vlag weer gestolen was bij nieuwjaarsborrel…
Er dit keer geweld aan te pas kwam, om onze vlag terug te veroveren…
Iedereen nu is gewaarschuwd niet van ons te stelen…
Er nog steeds wraakgevoelens tegenover die dieven bestaan…
Peter zijn verjaardag was vergeten en toch nog 1 maand later een feest heeft
gegeven…
De voorzitter al naar de 30 gaat…..
Er een ragnar dating bureau is en je als vrijgezel kan aanmelden….
Je dan nooit meer alleen naar een activiteit hoeft te gaan…
Linda voor haar verjaardag zeer speciale zeep kreeg in de vorm van een ...
Wij wel zouden willen weten wat zij daar mee heeft uitgespookt…
Rik verliefd is…maar zijn vriendin hem zelden ziet…
Wij dan wel willen weten waar Rik dan uithangt…
Harrie Nak geslaagd is, een baan heeft en binnenkort een nieuw huisje…
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Eva de voorzitter Sjoerd heeft uitgedaagd voor een 15 km hardloopwedstrijd…
Sjoerd dan weer zijn hardloopschoenen heeft aangetrokken…
Hij hoopt dat hij dan eindelijk een 80 kilo feestje kan gaan geven…
Er teveel geroddeld wordt…
Je moet uitkijken wat je zegt over een ander…
Hetgeen wat je zegt weer in het nieuwe wudje komt…
Eefje haar grote broer heeft meegenomen naar de training
Nienke een eet-smakelijk prijs heeft gewonnen…
En Marco met zichzelf gaat bowlen…
Ik er verder niks meer over los kan laten en als ik je het vertel, dat ik je dan
moet vermoorden een uitspraak is van onze ex marinier Mark is…..
Zijn uitspraak meer zijn toetrede doet en het MAXIMAAL verjaagt…
Egor en Eamon verplicht zijn Nederlandse lessen te volgen….
Ze nog steeds niet begrijpen wat neuken in de keuken inhoudt….
Marco L. zijn 30ste levensjaar ingaat… en de oudste ragnariaan is…
Hij nog niet zit te wachten op een bierbuikje….
Sander zijn trainers-A diploma heeft…
En ook zijn trainers-B gaat halen…
Linda van haar blaam af is en Harrie nu de vikinghelm draagt…
Marieke allround het beste heeft gepresteerd en de overwinnaarshelm nu bezit…
En ze hem zo mooi vind dat ze hem bij elke gelegenheid wil dragen…
Er naar NSZK Eindhoven veel te weinig mensen meegaan…
Je jezelf binnenkort ook kan inschrijven via Internet voor het NSK op 2 april…
Ragnar daar medailles gaat veroveren…
Ragnar van Harry een slot heeft gekregen om het Bierblad mee vast te leggen…
En dat een anker net wat te zwaar is om mee te nemen naar een NSZK…
Ragnarianen erg muzikaal zijn…
Maar nog steeds geen eenduidig clublied hebben verzonnen…
En Rik zijn lied, net zoals die van het kamp, niet voldoet aan de eisen…
Het op de dinsdag nog steeds erg rustig is…
Er specialistische trainingen worden gegeven op de dinsdag...
Peet op zijn verjaardag de kama sutra heeft gekregen
Binnen de kortste keren 3 ragnar dames zaten te discussiëren welke standjes
anatomisch gezien mogelijk waren
Peter op de training maar rond bleef vragen welke dame zijn pyjamabroek nou had
meegenomen
Nienke wel principes heeft, maar deze laat varen als ze een leuke man tegekomt
dat Egor soms last heeft van "treinblackouts".
dat Eamon tot voor de Carnaval nog nooit met een kerel gezoend heeft.
de Carnaval in Mestreech het predikaat "MAXIMAAL" verdiende.
dat Sjoerd op zoek is naar een haarmiddel aangezien er laatst een paar
bijzondere afgebrand zijn.
Marco nog maar een klein half jaartje lid zal zijn van Ragnah.
Hij zijn kleinkinderen later vol trots gaat vertellen over de heldhaftige
Rotterdamse vikingen.
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Housewarming & Birthday party
Zaterdag 5 maart houd ik mijn
housewarming & birthday party in mijn
nieuwe casa. De leden van Ragnar zijn van
harte welkom om langs te komen. Vanaf een
uurtje of 21.00 probeer ik het bier en fris
koud te hebben. Ik zal een kratje of 10
halen, als die op zijn kunnen we nog de stad
in om daar de boel onveilig te maken.
Het adres:
Linker Rottekade 489
3031 WE Rotterdam
Tot dan!
Harry Nak
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Antwoorden Test jezelf
1. e (of b)
2. d
3. b (of e)
4. c
5. a

Antwoord op de vraag van december
De vraag van december was: Wie zijn de zeven vrouwen van Sander. Sjoerd heeft
de juiste antwoorden (dat neem ik aan tenminste) doorgemaild en is daarmee
Ragnarkenner van deze maand. Het bleken er zelfs acht dames te zijn die voor de
Viking zijn gevallen. Met commentaar van Sjoerd erbij zijn dit de antwoorden:
•
•
•
•
•
•
•
•

irene eitjes bakken
ruby met rugpijn
nina voor het verzorgen van de vissen
sharon kan ik niks over loslaten
els door haar glimlach
linda nekeman gewoon omdat je er voor moet gaan
birthe knuffelactie
wilma stolk afspraakje na oud ragnarianen stadtoertocht

Vraag van februari
Wat heeft Peter boven zijn bed hangen?
Om het jullie makkelijk te maken hebben jullie de keuze uit de volgende
antwoorden:
a. Een poster met daarop een naakte vrouw
b. Een klamboe
c. Een spiegel
d. Een autostuur
e. Een verjaardagskalender
f. Een autowiel
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Activiteiten agenda
Februari:
-12 februari NSZK Eindhoven
- 18 februari NSZK after Blacklightbowlen
Maart
- 2 maart Ragnar borrel in de Koophandel
- 8 maart 3e Viking competitie
April
- 2 april NSK Utrecht
- 6 april Ragnar borrel in de Koophandel
- lustrum weekend 22/23 april
Juni
- 4 juni NSZK Enschede
Activiteiten waar nog geen data van bekend zijn:
- - 4e en laatste Viking competitie
- Nayade waterpolotoernooi
- Ragnar KP2 challenge
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Gesignaleerd bij het Schuttersveld zwembad. Een echte kever, van coca cola nog wel.
De bestuurder van deze kever kan trots zijn, slechts enkele exemplaren zijn hiervan
geproduceerd. Topkwaliteit. Misschien iets voor in de vitrinekast van Kleinenburg?

Wie vult deze leegte?
Wie wordt Ragnar Sponsor?
Profiteer van deze lege ruimte!!!
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Contact opnemen?
RSZ&WV Ragnar
P/RSSR T.A.V. Ragnar
Postvak 20
Burg.Oudlaan 50
3062 PS Rotterdam
Email: bestuur@ragnar-rotterdam.nl
En natuurlijk kan ik jullie hulp bij het maken van het volgende
Raketje goed gebruiken. Stuur zoveel mogelijk leuke stukjes naar
sabrina.ende@planet.nl

De Koophandel
Geopend tot 1.00, vr en za tot 2.00
Oostplein 223-A
010-4120638
Metrostation Oostplein
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Kopie Kraus

Kopie Kraus

De naam die u kent.
Vertrouwd, voordelig, snel
en altijd al supergoedkoop,

De naam die u kent.
Vertrouwd, voordelig, snel
en altijd al supergoedkoop,

maar tijdelijk maken we het nog gekker !!!!!

maar tijdelijk maken we het nog gekker !!!!!

Zwart/Wit kopie

Kleurenkopie

slechts

slechts

nu:

nu:

€ 0,03 € 0,30
A4 vanaf 26 stuks (in totaal)

gebaseerd op € 0,60 per A3 afdruk (2 A4 passen op 1 A3 afdruk)

ma-za 9.00-22.00 uur - Tel. 010-414 58 54

ma-za 9.00-22.00 uur - Tel. 010-414 58 54

Prima kwaliteit, goed advies en direct klaar mogelijk.

Prima kwaliteit, goed advies en direct klaar mogelijk.

