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Dames en Heren,
Het enige raketje van dit jaar wordt een flink zomerse editie met de nodige cocktails,
recepten en tips voor de vakantie. De verslagen, wist-je-datjes en foto-impressies van alle
verschillende wedstrijden zullen natuurlijk niet ontbreken. Ook komt er een speciale rubriek
over de zogenaamde “integratie” en “bingo” activiteiten, dit om alvast in de juiste stemming
te komende voor alle ontluikende zomerliefdes.
Met de zomervakantie voor de deur, staan natuurlijk ook de nodige activiteiten op de stapel.
Met een trainingskamp, de haringvlietoversteek, de broodnodige borrels, het lustrum en de
Eureka-week zal geen enkele Ragnariaan zichzelf hoeven te vervelen. Uiteraard wordt dan
ook gehoopt op een grote deelname van alle ragnarianen.
Tegelijk wordt iedere Ragnariaan gevraagd zijn muzikale kwaliteiten aan te spreken in de
zoektocht naar het nieuwe clublied van ragnar. Dus iedere Ragnariaan die actief is in de
muziek, muziekliefhebster (of het gewoon leuk vind om te doen) WE REKENEN OP JE!!!
Met vriendelijke groet van de speciale eenmalige Raketje redactie,
Geertje, Tessa en Haico
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Geachte Ragnarianen,
Uiteindelijk krijg ik dan toch nog de kans om me als voorzitter tot jullie te wenden via het
Raketje. Gelukkig maar! Ook dit seizoen kent namelijk een boel gebeurtenissen die
verslaglegging verdienen. Laat ik dan ook maar beginnen met de belangrijkste boodschap die
ik te brengen heb: ik wil iedere Ragnariaan die als organisator of participant bij heeft
gedragen tot een gezellig en geslaagd seizoen van harte bedanken! Het is puur genieten om
voorzitter te mogen zijn van zo’n leuke en goed lopende club als Ragnar.
Op zwemgebied hebben we onze plaats in de middelste regionen van het NSZK-klassement
geconsolideerd. Vanwege het rekentalent van de technici uit Enschede, leek het er even op
dat we op een licht teleurstellende 8e plaats waren geëindigd. Na een bijscholingscollege
Calculus is deze fout gelukkig hersteld en blijken we 7e te zijn geworden met een slechts
minimale achterstand op de nummer 6. Volgend seizoen hebben we weer het thuisvoordeel
op het NSZK dat in april in Rotterdam plaats zal vinden. Een top 5 klassering moet volgend
seizoen dus weer mogelijk zijn! Daarnaast ben ik verheugd over het feit dat we op iedere
NSZK met minstens 20 Ragnarianen acte de présence hebben gegeven. Vooral op de feestjes
waren we prominent aanwezig, wat blijkt uit de integratiestatistieken. Voor het behalen van
de tweede plaats in de integratiebingo wil ik een zekere Ragnariaan in het bijzonder
bedanken. Bij dezen! ;)
Dan het waterpolo. Martijn en ik knepen hem behoorlijk aan het begin van dit seizoen. Exact
twee jaar geleden sloten wij een weddenschap af met Ronald. Met zijn enorme polohart
durfde hij het aan een kratje bier te zetten op de bewering dat over 5 jaar het aantal
poloënde leden groter zou zijn dan het aantal zwemmers. Deze uitdaging durfden ik en
Martijn wel aan. Aan het begin van dit seizoen werden we echter overdonderd door een
gezellig vol bad met poloërs op de dinsdag! Dit heeft tevens geresulteerd in een aantal leuke
toernooien. Helaas voor Ragnar (en met name voor Ronald) is de rust wedergekeerd op
dinsdagavond. We hebben daarom ook geen compleet team af kunnen vaardigen naar het
GNSK en het Nayade toernooi. Ik begrijp dat men het druk heeft, maar het zou geweldig zijn
als jullie volgend seizoen weer massaal in het water liggen om de nieuwe poloërs te
verwelkomen en enthousiasmeren! Nog steeds zou ik het prachtig vinden wanneer ik over 3
jaar een kratje bier lichter ben (zolang het zwemgedeelte ook blijft groeien natuurlijk!).
Al dit harde werken op de trainingen en wedstrijden werd uiteraard weer gecompenseerd
door een aardig aantal alcoholische versnaperingen. Dit jaar zijn enkele succesvolle borrels
geweest waar betrokkenheid werd getoond via deelname aan de ALV’s, waar meegezongen
is met de karaokemachine, waar op kosten van Ragnar gedronken is en waar de Ragnarleden
betekenisvolle relaties hebben opgebouwd. De banden zijn verder aangehaald op allerlei
andere activiteiten zoals de Nieuwjaarsduik, carnaval, de Winterefteling en natuurlijk het
kamp! Verderop in dit Raketje hebben jullie de mogelijkheid gigantische spijt te krijgen van
afwezigheid bij deze activiteiten, of de mogelijk allerlei prachtige herinneringen op te halen.
Ik kan jullie allen aanraden komend seizoen (weer) bij deze laatste groep te zitten!
Natuurlijk is er nog veel meer gebeurd, maar ik wil ook nog even vooruit kijken. Komend
seizoen viert Ragnar namelijk zijn 4e lustrum! In 20 jaar zijn we uitgegroeid tot de grootste
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en gezelligste zwemvereniging van Rotterdam, reden voor een feestje lijkt me!? In de
lustrummaand april hosten we tevens het NSZK, waarvoor de voorbereidingen al in volle
gang zijn. We zijn in gesprek met oud-leden om te kijken op welke wijze we hen ook kunnen
betrekken bij het lustrum. Mochten er onder jullie nog ideeën bestaan dan horen we hier
natuurlijk graag van! Gezien het enthousiasme onder zowel nieuwe als geroutineerde leden
ben ik ervan overtuigd dat we een prachtig lustrumseizoen zullen beleven.
Ik hoop jullie allen weer te zien in september bij de trainingen! Wellicht enkelen al wat
eerder bij de Kralingse Plas Challenge (mocht het water schoon genoeg zijn), het
trainingsweekend in Eindhoven (28-30 augustus) of de haringvlietoversteek op 5 september.
Tot ziens!
Met zeer vriendelijke groet,
Uw voorzitter,
Mark Adriaans
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Toen de Raketje commissie mij vroeg of ik een stukje wilde schrijven over het bestuur, was het eerste
wat ik me afvroeg, hoe ben ik hierin ook alweer verzeild geraakt? Al snel kwam ik erachter dat het
het kamp was van vorig jaar,Mark kwam naar me toe (we hadden beiden al wat drankjes achter de
kiezen ) en vroeg mij of het wat leek, waarna ik gelijk volmondig ja zei. Zoals wel vaker na een zware
avond, komt het moment van bezinning pas de volgende ochtend. Ik realiseerde me opeens, waar
heb ik gister nou weer ja op gezegd?Ik beticht Mark er nog steeds van dat hij het met voor bedachte
rade heeft gedaan en die avond het juiste moment uitzocht waarop ik op m’n zwakst was, proficiat
Mark het is je goed gelukt. Snel wist ik dat Ruben, Tessa en Anke ook gezwicht waren onder zijn druk,
en het team 2008 -2009 was compleet!
De functies waren al snel verdeeld, behalve dat Tessa en ik nog uit moesten maken wie de nieuwe
penningmeester werd. Ik wist natuurlijk dat ze geen poot had om op te staan, ze zou voor een half
jaar voor ‘studie’ naar IJsland gaan (ik zelf noem het liever een cursus, grootste tijd is ze geisers aan
het bekijken) , en daarnaast heb ik zelf uiteraard meer kwaliteiten om de rol van penningmeester te
vervullen.
En dan volgt opeens het begin van het bestuursjaar met een ALV waar we met grootse woorden de
leden dienen te overtuigen, zelf had ik het idee dat we daarin met de nodige arrogantie wel geslaagd
waren. Tja, nu mag je zelf wel bepalen of het een voorbeeld van ‘schijn bedriegt’ is.
Eén van de hoofdtaken van het bestuur is vergaderen, waar we in het begin nog vrij formeel mee
omgingen, iedereen besprak netjes zijn bezigheden, en Ruben (zo braaf als die is) maakte de notulen.
Toch had ik al snel het idee dat dit redelijk uit de hand liep, zeker als Anke en Tessa er niet bij waren,
die toch wel voor wat ordelijkheid zorgden. Als hoogtepunt kan ik de soort van vergadering noemen
van het voorjaar waar Anke en Tessa niet bij waren, en tja.. dan gaat het verkeerd. Na anderhalf uur
lagen de vanille sigaren peuken op tafel en was de fles whisky ook ver gevorderd, als ik me niet vergis
was Ruben na een uur sowieso al gestopt met notuleren,( uiteraard was deze avond een
uitzondering)!
Als hoogtepunten van het seizoen noem ik natuurlijk de wedstrijden waar Ragnar altijd enthousiast
met een groep aanwezig is, minpunt is wel dat wij dan allemaal zo enthousiast zijn dat we de
biermeter nog weleens uit het oog verliezen, en het bestuur dat dan weer mag opdraven om het op
te lossen. Zo moesten wij in Delft een mooie speurtocht door de binnenstad doen en werden wij
voor gek gezet door het clublied van Wave op een groot plein te moeten verkondigen, wat
uiteindelijk wel een youtube hit is geworden! Zelf vond ik het wel grappig om Ragnar op de kaart te
zetten met een interview voor megastad fm, en dacht ik ten onrechte dat ik een Rotterdams accent
had..
Het zwemjaar in nu ten einde, en iedereen kijkt uit naar een lange warme vakantie om bij te komen
voor volgend seizoen, waarbij wij als bestuur de verwachting hebben dat de stijgende lijn van dit jaar
zal worden voort gezet door het nieuwe bestuur. Wij kijken ook met tevredenheid terug op
afgelopen seizoen, waarin we al onze doelen hebben behaald. Zelf heb ik nu ook de overige bestuurs
genoten op een andere manier leren kennen, waarbij ik maar één echte kwaliteit heb ontdekt bij de
voorzitter Mark, het delegeren van taken naar anderen.
Vriendelijke groet, Uw (ex) penningmeester, Daniel
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Na een warme natte zomer was het eindelijk weer zover! Het eerste NSZK van het Ragnarseizoen
stond voor de deur. En wel in het altijd gezellige Brabantse Eindhoven! Zo actief als ik ben, was ik
vrijdagavond alvast naar Eindhoven afgereisd om alvast de partymood te checken. En die was er!
Echter, in het verkeerde zwembad :-p
De Ragnarianen lieten goed zien dat zij de aangekomen pondjes van de zomer er reeds hadden
afgetraind, en we eindigden dan ook op een knappe 6e plaats. Na het zwemmen was het tijd voor
een heerlijke barbecue, en een ritje richting ons slaapadres. Laten we zeggen, de studenten in
Eindhoven hebben het qua huisvesting PRIMA voor elkaar. Our little mister bezat 2 mooie
appartementjes, waarvan de mooiste helaas nog zonder verwarming. Dat voorspelde een
knuffelachtige nacht.
Deze knuffelachtige nacht werd gestart met de boodschap: ‘Hopeloze Ragnarmeisjes op het podium
zoeken mannelijk gezelschap’ , waarna we de eerste punten voor de integratiebingo al snel binnen
hadden. Zinkstuk en Wave mocht ik voor mijn rekening nemen. Martijn handelde de zaakjes met
Golfbreker af, en Harald besloot de Ragnardames maar eens te misbruiken. Tsjakka! Punt 1, 2, 3 en 4
waren binnen.
Zelf ben ik met Wave vertrokken richting Delft, wat resulteerde in een date met de trainer. Maar
onze diehard Ragnarianen zijn gebleven, wat nog voor heel wat spektakel gezorgd heeft. Jelle wilde
vechten, en Tessa belandde op de Eerste Hulp. Wat ze 2 ziekenhuizen heeft gekost, gezien het eerste
ziekenhuis geen Spoed Eisende Hulp afdeling bezat. Echter…dit heeft half Ragnar gemist, daar zullen
we de heerlijk vers getapte biertjes maar verantwoordelijk voor houden.
Kusje, Geertje
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… Geertje en Jelle erg van metamorfoses houden?
… dat het zo leuk kon zijn om te smsen dat Ragnar meiden wanhopig zijn en op het podium
staan?
… Geertje erg goed op dreef was?
… er een hoop geslet was?
… Eline helaas haar slag niet heeft kunnen slaan?
… er echt een mac dreamy bestaat?
… naar enige research mac dreamy toch echt een droom blijft?
… de hoeveelheid alcohol hier ook een rol heeft gespeeld?
… taxi chauffeurs ‘s nachts best onaardig kunnen zijn dat je niet eens mag kotsen?
… Jelle zo boos was en zomaar iemand neer heeft geslagen?
… Tessa een enorme duik maakte naar het podium en erg veel pijn had?
… John zo lief is geweest om haar op te rapen van die maar al te schone vloer?
… iemand 2 uur lang aan een stuk door in haar oor heeft lopen fluisteren?
… Josien ook maar al te graag met Harald heeft lopen zoenen?
… Harald misschien toch wel geen homo blijkt te zijn?
… er intieme foto’s van daphne en leon verdwenen zijn?
… Martijn het scharreltje van Harry heeft afgepakt?
… Harry maar over is gegaan naar een meid van Nayade?
… hij graag een colaatje aan haar wilde geven?
… maar zij er al van door bleek te zijn?
… met behulp van de zwemcommissaris alsnog haar naam achterhaald heeft?
… ze alsnog dat colaatje gehad heeft in Rotterdam?
… er een koolstoftest op Harry is uitgeprobeerd?
… men zo verbaasd was een levend fossiel te hebben gevonden?
… men nog niet zo’n oud exemplaar in zo’n goede staat ooit had aangetroffen?
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Bestuur
Zoals ieder jaar zoeken we ook voor komend seizoen weer gemotiveerde, creatieve en
enthousiaste leden die onze vereniging door het geweldig leuke en tegelijkertijd behoorlijk
drukke lustrumjaar willen loodsen. Wij willen eenieder met de ambitie bestuurslid van
Ragnar te worden vragen dit via de mail kenbaar te maken aan het huidige bestuur. Dit geldt
ook voor diegenen die reeds via andere tegen, zoals de afgelopen Algemene Leden
Vergadering, hun interesse hebben getoond. We zien de reacties graag tegemoet!
Lustrum commissie
Daarnaast, zoals reeds hierboven aangegeven, vieren we komend seizoen ons vierde
lustrum! In april 2010 bestaat Ragnar alweer 20 jaar en natuurlijk hoort hier een groot
feestweek bij. Als bestuur trachten we ruim voldoende financiële middelen hiervoor vrij te
maken, we zoeken echter nog naar leden met zowel verstand van organiseren als van een
goed feestje om deze middelen om te zetten in Ragnar waardige lustrumactiviteiten. Lijkt
het je wat om in de lustrumcommissie plaats te nemen, schroom dan niet en stuur een
mailtje!
NSZK commissie
Verder hebben we in april 2010 (de lustrummaand!!) weer een NSZK in Rotterdam! Na de
spannende maar uiteindelijk toch zeer geslaagde wedstrijd van 2007 mogen we komend
seizoen opnieuw profiteren van een thuisvoordeel voor Ragnar. Hopelijk besluiten de
Rotterdamse gangsters ditmaal elkaar elders te beschieten dan in de club die we later die
dag nog als feestzaal willen gebruiken. Ook de wedstrijdcommissie is erg aan te bevelen
aangezien je hiermee veel organisatiekwaliteiten opdoet, het allerminst onaardig staat op je
CV en het natuurlijk gewoon een prachtige ervaring is! Zoals je waarschijnlijk wel zou
verwachten kan je bij interesse voor de wedstrijdcommissie ook mailen naar het bestuur.
Activiteiten commissie
We zoeken we nog enthousiaste mensen voor de activiteiten/borrel commissie. Hou jij graag
van het organiseren van de maandelijkse borrel? Ben je creatief om leuke activiteiten voor
alle ragnarianen te regelen? Hou je van een uitdaging? Geef je dan snel op!
Raketje
Tot slot zoeken wij nog 2 mensen die het leuk vinden om 4 keer per jaar het clubblad van
Ragnar in elkaar te zetten. Voel je jezelf een geboren redacteur en vind je het leuk om alle
sappige ragnarverhalen te bundelen, dan is deze functie wat voor jou!

Schrijf je in voor 1 augustus 2009 door een mail te sturen naar: bestuur@ragnar-rotterdam.nl
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Zaterdagochtend 13 december… het was weer tijd om een dagje te vlammen. Vroeg
verzamelden alle ragnarianen op het station in Rotterdam om gezellig met z’n allen naar
Nieuwegein te treinen. Daar aan gekomen was het al een en al gezelligheid. De vele
sportdrankjes en condooms waren daarbij een leuke toevoeging van de dag. Alhoewel er
hele mooie prestaties in het water werden gedaan, slaagde Ragnar er helaas niet in om een
slag te slaan op de biermeter van Nayade. Na een uur een tactiek te hebben bedacht,
werden we uiteindelijk betrapt en ging dat feestje niet meer door. Met de gedachten dat het
Ragnar toch een keer moest lukken, gingen we de avond in…
Op het feest aangekomen was iedereen weer heerlijk opgedoft en had iedereen een leuk
outfitje aangetrokken. Er waren veel doktoren, zusters, postbodes, keurslagers en zelfs een
WMCA clubje was van de partij!
De prijsuitreiking naderde… en wat bleek….Ragnar had de integratiebokaal gewonnen.
Hadden we toch nog gepresteerd!!! Sommigen Ragnarianen vonden deze prijs nog een
beetje magertjes en zorgden ervoor dat Ragnar uiteindelijk nog in het bezit kwam van een
kapotte Wave biermeter. ;-) Tja je moet toch wat als onze biermeter binnen no time
gestolen wordt!
Al om al weer een geslaagd avondje!!!
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… Eline niet goed is in namen onthouden?
… Josien niet graag haar speeltje af wilde geven?
… de keepers van het bierblad snel afgeleid zijn als er “ETEN” wordt geroepen?
… dit resulteert in het verlies van het clubitem?
… het een aangewezen taak is voor het bestuur om dit weer recht te zetten?
… twee bordjes stamppot toch niet te veel is?
… geen mens weet waar België ligt?
… het gras bij de buren toch lekker groener is?
… je drie kwartier na de start van het feest nog steeds alleen aan de bar staat?
… Ragnar goed in thema was.
… er veel gekeurd werd door zusters en slagers?
… vrouwen zich maar al te graag laten keuren?
… de stickers na elk biertje beter gemikt werden?
… teksten als "Verzamel allemaal en verdien een zoentje van de Keurslager" daadwerkelijk
werken!
… er veel stickers op een tweeling terecht kwamen?
… maar Jelle er met hun telefoonnummer vandoor ging?
… er veel te veel mensen gekeurd werden maar er weinig interactie was
… Tessa net iets te trots de integratiebeker in ontvangst nam?
… Martijn het niet kon laten om nog een shot wodka te nemen
… Mark erg charmant was en grootst vertelde dat ie een dik kind had geweigerd!!!
… Ruben ook best wil integreren, maar zich toch kan inhouden?
… er vele generaties Ragnar op het feest waren?
… Ragnar in Amsterdam weer in de bovenste helft van de stand terecht komt?
… Harald dan hopelijk de tampons weer uit zijn oren heeft?
… dat de actie van het jatten van de biermeter van nayade niet echt gelukt was?
… Jelle nog flink onderuit is gegaan?
… hiervoor wel de biermeter van Wave in bezit hebben gekregen?
… een aantal van ons die gozert van Idols ’s nachts bij benzinepomp zijn tegen gekomen?
… de NS de grootste falers aller tijden zijn?
… ze ook nog eens de grootste leugenaars zijn?
… onze nachttrein naar Rotterdam helemaal niet reed en de NS de volgende dag melden dat
alles vlekkeloos was verlopen?
… kaasbroodjes en sauzijnenbroodjes best lekker zijn om 5 uur ’s nachts?
… de politie ook wel eens wordt weggesleept?
… je dat te weten komt als je zondag om half 8 door Rotterdam loopt?
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+ Dikke

Party

Gezocht:

Echte Vikingen die zin hebben in:







Haringvliet Oversteek 2009 (€
( 7,50)
BBQ in landelijke omgeving (€
( 7,50)
Schuurfeest (€
(€ 10,00 + consumpties)
Overnachting op familiecamping (€
(€ 0,00)
Ontbijt (€
€ 2,00)

Wanneer: 5 & 6 Septermber 2009

Opgeven (voor 1 aug)) en verdere info via:
bestuur@ragnar
bestuur@ragnar-rotterdam.nl
http:/
http://www.destelle.nl/hvo
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My blind date on Valentine’s Day
Last year November, I joined Ragnar swimming club. So I am fairly new to this club. However, the
nice bunch of club members, make me feel as if I know this club/club members for long.
Within no time, I was preparing for my first NSZK competition in Amsterdam. In fact, it also happens
to be my first swimming competition in the Netherlands! Wow Exciting!
On the day of the competition Feb 14th 2009, I did not know what to expect, who the other
participating clubs are and whether I would be lucky at the end of the day. So, in short, the feeling
can be described as similar to going on a blind date for Valentine’s Day.
It was an indoor swimming competition, which was bit unusual for me coming from India. But
considering the weather conditions (about 4 deg C …brrr ) probably it was a good choice to swim
indoors. There were twelve participating teams from different swimming clubs all over the
Netherlands. The competition was well organized. Once the competition kicked off, the individual
and team events were happening very fast. Soon it was my turn to swim 50m freestyle and 50m
Breast-stroke. As soon as I heard “Op Jouw Plaats”, I understood I must be ready. Finally, when the
whistle was blown, I swam quickly and ended up with a satisfactory timing. I was happy that I was
not disqualified as nobody noticed my foul under water while doing the breast stroke. Soon the
competition was over.

We had to wait until the evening for the results. Meanwhile, everyone was getting dressed up for the
evening party, the theme of the party was “Alles is Liefde” or “Everything is Love”. It was a great
crazy party, with funny outfits and plenty of sweethearts. Finally, the much awaited results were
announced and Ragnar for the first time secured its highest position with fourth place in the
competition.
So, that was my blind date. The date went good because most likely I will visit NSZK Amsterdam
again! Groetjes, Vishwa
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… de zwemcommissaris ineens een onverwachte entree maakte?
… er hierdoor heel goed gezwommen werd?
… er ook heel veel mensen gediskwalificeerd werden?
… Ragnar toch een verrassende 4e plaats behaalde?
… Martijn dit wilde vieren met Tequila?
…Tessa hier maar al te graag op in ging?
… het eindsaldo op 8 tequila is blijven steken?
… de McDonalds het weer won van de maaltijd?
… de pizza’s als karton smaakte?
… Vishwa een geweldige fotograaf blijkt te zijn?
… de roze brillen en lollies op het feest flink afgaven?
… de lolly van Geertje erg in trek was?
… Ragnar mot had met Delft vanwege de gejatte biermeter?
… dit uiteindelijk helemaal goed is gekomen?
… onze biermeter weer even snel als Utrecht foetsie was?
… niemand echt zin had om een potje te bingo-en?
… Mark en Kirsten dan toch nog buiten flink hebben staan zoenen?
… Josien het maar moeilijk had om daar een foto van te nemen?
… Allison verkoos haar studie voor de liefde?
… Haico en Geertje samen zijn weggegaan?
… Geertje tijdens de vermoeiende avond in slaap viel?
… Martijn en Tessa ineens de enige waren?
… Tessa toch werd achtergelaten bij Frank en Timo?
… de sfeer er absoluut niet minder op werd?
… het integratiesaldo niet echt omhoog gekrikt werd door met het barpersoneel te gaan
zoenen?
… Tessa weer eersteklas terugvloog?
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6 juni was het weer zover: het laatste NSZK van het jaar zou gezwommen gaan worden. De
definitieve uitslag van de wedstrijden, maar nog belangrijker, de uitslag van de integratiebokaal. Wie
o wie zou deze mee naar huis mogen nemen? En natuurlijk mogen we niet 5 juni vergeten, het NK
bommetje springen. Hoewel Ragnar hier enigszins ondervertegenwoordigd was, waren we zeker
aanwezig!! Hier volgt een verslag van dit turbulente weekend.
Het is vrijdag. Opschieten voor de trein richting Enschede. Snel tas inpakken met luchtbedden,
badpakken, feestoutfits en handdoeken. De treinreis zou 2.5 uur gaan duren, dus ook de nodige
broodjes en versnaperingen werden erbij gepropt.
Eindelijk aangekomen in (in onze ogen) the middle of nowhere kon onze zoektocht naar het
zwembad beginnen. Ergens op de campus, tussen de volleybalvelden en studentenwoningen, zou
een openlucht zwembad zijn met duikplank. Daar zou het NK bommetje springen plaats gaan vinden
en wij (Tessa, Geertje, Josien en Margot) zouden gaan kijken! Eenmaal aangekomen wordt ons de
vraag gesteld: “Van welke club zijn jullie? En schrijf even de namen op van wie er meedoen aan het
bommetje springen!” “Bommetje springen?” denken wij. Deden wij mee dan???
En daar stonden we dan. Met ons badpak aan in een met mannen overspoeld zwembad. De vrouwen
die aanwezig waren hadden hun kleren nog aan of hadden veel meer kans op een goed bommetje.
Even oefenen dan maar. Want zonder goede techniek geen goed bommetje. Al snel blijkt dat we er
niet echt veel kaas van gegeten hebben. Gelukkig komt de presentator van de universiteitstelevisie
ons een hart onder de riem steken.
Eerst was Tessa aan de beurt. (Aangezien zij ook de enige was die wist dat ze mee zou gaan doen was
dit niet meer dan terecht ☺ ) Daarna waren Geertje, Margot en Josien aan de beurt. Echt hoge cijfers
gaf de jury helaas niet. Gelukkig hebben we de foto’s nog…
Barbecue!! Toen eindelijk de laatste van ons gesprongen had en Ronald ook was aangekomen (uurtje
of 9) konden we gaan eten. Ondertussen waren de barbecues al verlaten en hadden we het rijk voor
ons alleen. Helaas waren de bordjes ook op…
Toen kwamen we Marco tegen. Onze Piranha die een slaapplek voor ons had. Na een gezellig praatje
konden we ons installeren in zijn casa. De banken waren al snel ingepikt door mannen uit Groningen
(waar we later in dit stuk zéker nog op terug zullen komen ☺). Snel omkleden en door naar het
feest!!
De zaal was niet erg groot, maar toch ook niet vol. Wat niet zo erg was, we hadden lekker de ruimte.
Daar mochten we kennis maken met Nerdie (Margot) en Der Johan (Geertje), beiden van Piranha.
Hoewel Nerdie snel weer weg was, bleef Der Johan wel rondhangen. Toen de rest al lang lag te
slapen hoorden we Geertje naar binnen sneaken… helaas… de foto’s zijn in bezit van Piranha en ze
staan niet op de site.
De volgende morgen liepen we lekker brak richting het zwembad. Ondertussen had de rest van de
Ragnarianen zich ook aangesloten. Het feest begon met de 50 m rugslag estafette mix. Voor een firsttimer (qua rugslag) was dit best even spannend! Maar na de nodige oefening bij het inzwemmen ging
het geloof ik wel ok. Nadenken over tijden heb ik altijd een overbodige inspanning gevonden ☺.
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Toen de wedstrijd eenmaal achter de rug was zijn we naar huis gegaan om te douchen en om te
kleden. Op het moment dat we de Guitar-Hero gevonden hadden wisten we wat we de rest van de
middag zouden gaan doen. Onze skills zijn er zeker op vooruit gegaan!
Voor het avondeten kregen we een heleboel nasi en bami en kroepoek en saté en noem nog iets
Chinees… Omdat we de laatste groep waren (volgend jaar bij NSZK Rotterdam: paybacktime!!!) en er
veel over was konden onze borden niet voller. Naar mijn weten heeft dan ook niemand zijn/haar
bord leeggekregen. Daarbij waren we allemaal geïnteresseerd aan het kijken naar de kwalificatie van
Nederland voor het WK (Zwemmen? Nee voetbal).
Het thema voor het feest was “Op de camping”, dus iedereen had zijn mooiste outfit meegenomen.
De dames waren allen lid van de Camping Ragnar Activiteitencommissie, en de heren maakten
gebruik van attributen als wc-rollen en strohoedjes. Voor de integratiebokaal kunnen we bijschrijven:
Ronald + Hydrofiel, Josien + Golfbreker, Geertje + Piranha, Harald + Rolfbreker, Myrthe + Ragnar,
Hans + Ragnar (need we say more??). Toch waren we bij vorig NSZK niet actief genoeg geweest en
ging de bokaal naar Hydrofiel. Volgende keer moeten we dan toch maar op komen dagen als de
wedstrijd in Groningen is… maar volgend jaar nieuwe ronde nieuwe kansen. We hadden ook een
betreurende plek binnen het eindklassement. Voor de wedstrijd stonden we 4e, na de wedstrijd
stonden we 8e. Hierover gaan we verder dus ook niets schrijven.
Na een poolparty in een van de Enschedese studentenhuizen te hebben bezocht en even te hebben
genoten van de stilte rondom het honkbalveld besloten we rond een uurtje of 6 toch maar te gaan
slapen. Dat wij daar Badjasman (zie foto) bij Josien op de bank tegenkwamen, was voor ons een
volledige verrassing. tegenkwamen verbaasde ons weinig. Even tukken en de volgende dag weer op.
Tijd om naar huis te gaan.
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…de lange drukke treinreis naar Enschede voor spannende onthullingen zorgde?
…degene die vrijdag een bommetje maakten alleen maar Ragnar vrouwen waren?
…Geertje en Margot gesjoemeld hadden met de volgorde van de sprongen?
…de 4 ragnar vrouwen zoveel aandacht kregen dat ze op tv moesten?
…dat Margot ineens een lekkere nerd vlakbij de douche ontdekt had?
…Ronald veels te laat kwam om zo onder het bommetje uit te komen?
…maar wel de vrouwen vergezelden bij de BBQ?
…ook Vishwa onder het bommetje uit is gekomen door pas op het feestje aan te komen?
…Ragnar het heel gezellig had met de mensen van Piranha?
…Geertje uiteindelijk lukte om er een te zoenen?
…Margot wel een beetje geintimideerd was door de actie van Nerdie?
…Menno (van de Golfbreker) Tessa wilde koppelen aan een jong broekie?
…waarna Tessa deze weer koppelde aan iemand anders?
…zaterdag het water veeeels te koud was?
…Karel en Richard een diepe filosofische discussie aangingen?
…dat Haico hierdoor zijn auto tegen een boom aan wou parkeren?
…de ijsjes bij de heater ook erg goed smaakte?
…Margot en Josien erg goed waren om halfbevroren Haico op te warmen?
…Bart helaas zijn eerste race gemist had?
…Sade zich opofferde om de 400m vrij voor de dames te zwemmen?
…Tessa de 200ss liever wou vermijden?
…Leon dit ook wilde?
…Ruben zich flink heeft uitgeslooft om een 50m vlinder te zwemmen?
…ondanks dat de zwemcommissaris een enorme fout had gemaakt in de planning, Jasper
toch maar al te graag de rug zwom?
…Haico en Wouter de lijnen in het water erg leuk vonden?
…Richard de eierkoeken goed bewaard heeft?
…Karel onze buitenlanders erg miste en daarmee de aanwezigheid van Vishwa erg op prijs
stelde?
…we helaas onze 5e plek hebben verloren en 8e zijn geworden?
…iedereen deze uitslag niet geloofde?
…dit ook juist bleek te zijn en Ragnar uiteindelijk 7e is geworden?
…iedereen een te gekke “op de camping outfit” had?
…Koen graag als wc-rol speelde?
…Mark zich toch wel overtrof met zijn mooie bh?
…Tessa graag aan broekruil deed?
…Ragnar duidelijk liet zien dat ze aanwezig was?
…er weer een paar integratiepunten gevallen zijn?
…Josien toch niet van die lekkere Guus af kon blijven?
…Ronald al vroeg op de avond zei dat Hydrofiel in de pocket was?
…hij dit pas veel later bewees?
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…Jelle Hydrofiel ook wel zag zitten?
…Zelfs Margot nog wat heeft uitgespookt met een Hydrofieler?
…Myrthe en Hans het ook heeel gezellig hadden?
…de dag erna Hans graag haar telefoonnummer wilde hebben?
…Geertje hoge verwachtingen had van Tessa bij het bingo-en?
…Tessa geen lekker hapje tegen kwam?
…een photoplay kast erg leuk kan zijn?
…die man van de frituur erg van frituur hield?
…het voor velen pijnlijk aan de oogjes was toen ze de Vestingbar uitkwamen?
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De Bingo kaart van Ragnar

Aquamania

Ragnar

’t Zinkstuk

Leon & Daphne…
Mark & Kirsten…
Hans & Myrthe…

SPONS

Piranha

Aquifer

X

Geertje & Johan…
Harry & Hanke…

X

WAVE

Tiburón

Golfbreker

X
Nayade

Natatilis

Harry & ???

X

Hydrofiel
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Zomer in Nederland...
Stralende zon, wat lichte sluierbewolking en temperaturen tussen de 20 en 27 graden Celcius. De
echte uitschieters moeten nog komen, hoewel ik dit al wel warm genoeg vind. Terwijl iedereen
heerlijk bij de Kralingse Plas, het Kralingse Park, het Park achter het EMC of het strand zit te
relaxen, zit ik namelijk op mijn mooie groen/roze/zilver geschilderde kamertje keihard te blokken
voor mijn 7 herkansingen.
Afin, terug naar het zomerse gevoel. Een terrasje, niemand om je heen spreekt Nederlands, en in
je beste Spaans probeer je een heerlijk verfrissende cocktail te bestellen. ‘Dos cocktails, tu eres
una chica mui guapa

’

Helaas zit ik hier, in Rotterdam, op mijn kamertje. Gelukkig heb ik wel een balkon, met
zeemeeuwen, en een buurt die toch verdomd veel op een Zuid Europese / Noord Afrikaanse stad
doet lijken. Zal ik dan vanmiddag toch maar even...heel even...lekker wegdromen met een
heerlijke cocktail, in mijn bikini met deze fantastische zon?
Heerlijk wegdromen, met echte Ragnariaanse cocktails!
Vattenthustäs
Benodigdheden
Glas:
270 ml longdrinkglas
Ingredienten: 10 ml blue curacao
10 ml bananenlikeur
30 ml meloenlikeur
10 ml versgeperst citroensap
water
Ijsblokjes!
Bereiding:
Ijs onderin het glas laten vallen, vervolgens de ingredienten in de juiste
volgorde toevoegen, en aanvullen met water. Garneren met een
citroen en roerstaafje  perfetto!
Fjellbekke
Benodigdheden
Glas:
270ml longdrinkglas
Ingredienten: 25% vodka
25% aquavit
25% limoensap
25% sprite
Ijsblokjes
Bereiding:
Mix de drank in het glas, en voeg de ijsblokjes toe.
Heerlijk, dat wegdromen onder het genot van deze overheerlijke cocktails. Hopelijk hebben jullie er
net zo veel plezier van als ik; geniet, maar drink met mate. Anders kom je misschien nog wel thuis
met een Spanjaard in je koffer en ik weet niet of de Douane dat nou zo grappig vindt ;-).
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Welke Ragnariaan is dit en waar gaat hij/zij deze zomer heen?
Deze zomer ga ik voor de vierde keer naar deze bestemming toe. De bestemming ligt in Europa en ik
ga erheen om mijn favoriete hobby uit te oefenen, op zwemmen na dan natuurlijk ;). De trip duurt
acht dagen. Op mijn bestemming zal ik mensen tegenkomen van verschillende nationaliteiten,
voornamelijk Engelsen, Fransen, Nederlanders en Belgen. Vaak kom ik na deze vakantie moeier terug
dan dat ik was toen ik er heen ging, mede om het feit dat ik 's nachts wel eens plotseling aan het
werk moet. Ik ga met drie andere vrienden welke allemaal NIET uit Rotterdam komen. Het kan
handig van pas komen dat je kan zwemmen. Internet heb je niet tot je beschikking, stroom wel maar
daar moet je een paar kilometer voor lopen/rijden. Bellen kan je nog wel op deze bestemming.
Ik neem mee:
- Auto
- Tent
- Slaapzak
- Stretcher
- Uitklapbare stoel
- Gasstel & kookspullen
- Hark met touw
- Rodpod
- Hengels, Molens
- Boilies, hennep en maïs
- Haken
- Beetmelders
- Swingers
- Eten (oa. nasi, bami, soep)
- Drinken (water, cola, bier)
- Hoofdlamp
- Weegschaal

Dit is het uitzicht vanuit mijn tent…

Mijn verblijfsplaats…

Mijn bestemming…

Dit is mijn hobby…

Dit wordt traditioneel gedronken…
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Evenement

Wanneer?

Eurekaweek

19 en 20 augustus 2009

Trainingsweekend Eindhoven

28,29 en 30 augustus 2009

Haringvlietoversteek

5 en 6 september 2009

Stapavonden

???

Eerste training

???

Wil je graag mee met de trainingsweekend in Eindhoven, geef je dan voor 1 aug 2009 op
door een mail te sturen naar bestuur@ragnar-rotterdam.nl

Tot slot rest ons jullie allemaal een fijne vakantie te wensen en we hopen jullie volgend
seizoen weer fris en fruitig terug te zien op de trainingen/wedstrijden en leuke activiteiten!!!
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