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Trainingstijden zwemmen
Maandag
21.00 - 22.30
Schuttersveld
Crooswijksestraat 93
3034 AE Rotterdam
Dinsdag
21.45 - 22.45
Sportfondsenbad
Van Maanenstraat 8
3038 CZ Rotterdam
Donderdag
21.30 - 22.30
Schuttersveld

Trainingstijden waterpolo
Woensdag
19.00 - 20.00

Vrijdag
21.10 - 22.15

Oostelijk zwembad
Gerdesiaweg 480
Rotterdam
Oostelijk zwembad

Vikingen!
In het nieuwe seizoen zal ik samen met Carlien zorgen dat jullie op de
hoogte worden van het reilen en zeilen van Ragnar. Dit betekent dat
jullie verslagen, leuke anekdotes, roddels, etc. kunnen terugvinden in dit
clubblad. Maar hier blijft het niet bij, want er zijn ook een aantal nieuwe
rubrieken in het leven geroepen. Zo zal er iedere keer een column
verschijnen van Harry Nak, zal Sander tips spuien en wordt er iedere
keer een lid van de vereniging belicht in het interview.
Om degenen die mij niet of niet zo goed kennen zal ik een klein beetje
uitweiden over wie ik ben en wat ik doe. Oorspronkelijk kom ik uit NoordHolland en daar heb ik tot mijn 18e gewoond. Al sinds ik een klein
jongetje was heb ik gezwommen, maar op het niveau dat ik ook nu
probeer vol te houden; een combinatie van sport en gezelligheid. Ik ben
nu alweer 5e jaars student bedrijfskunde en ben begonnen in de Master
Finance&Investments. Al in het allereerste begin van mijn studie heb ik
mij aangemeld bij Ragnar. De reden dat ik er nog steeds te vinden ben is
dat ik het er erg naar m’n zin heb.
Een vereniging draait natuurlijk niet uit zichzelf, dus heb ik in het tweede
en derde jaar in het bestuur gefunctioneerd als zwemcommissaris. En
daarnaast nog verschillende commissies gedaan, waaronder nu dus de
Raketjecommissie. En het Raketje draait op zijn beurt ook weer niet op
zichzelf. Daarom doe ik nu reeds in het voorwoord een oproep aan jullie
om vooral alles wat je kwijt wilt op te sturen naar Carlien of mij. Deze
laatste alinea ligt geheel in de geest van Ragnar: Vóór en dóór
studenten!
Dan rest mij nog om jullie heel veel plezier te wensen met het lezen van
het eerste Raketje van het seizoen 2006-2007
Sportieve groeten,Hans Kiers

Ook ik, Carlien, zal even wat meer over mijzelf vertellen.
Ik ben 24 jaar en volg de master Cultural economics & Cultural
entrepreneurship.
Ik kom uit het zonnige Vlissingen waar ik vanaf mijn zesde bij de club de
Stormvogel heb gezwommen, samen met Saskia overigens. Ik was, en
ben nog steeds, schoolslag fanaat. Bij de Stormvogel heb ik langebaan
gezwommen. Naast wedstrijdzwemmen heb ik ook altijd wedstrijden
gezwommen voor de reddingsbrigade wat een leuke afwisseling was.
Op mijn 19e ben ik naar Tilburg vetrokken om daar CMV te studeren en
langzaam aan gestopt met zwemmen. Na wat omzwervingen ben ik in
Rotterdam terecht gekomen waar ik sinds een jaar bij Ragnar het
zwemmen weer heb opgepakt.
Verder woon ik sinds deze zomer samen met mijn vriend in het centrum
van Rotterdam.
Ik hoop dat het weer een super zwemjaar wordt met veel leuke
wedstrijden en feestjes!!
Groeten Carlien

Even voorstellen…. het nieuwe bestuur
Een nieuw jaar, een nieuw bestuur. En zoals altijd
weer de vraag: wie zijn toch die dekselse rekels die
onze mooie vereniging dit jaar tot grote hoogten
gaan stuwen? Welnu, een korte introductie in de
wondere wereld van ondergetekende.
Op 5 november 1982 werd ik geboren in het
illustere Spijkenisse. Al snel deed de gezonde
Rotterdamse lucht zich gelden en kreeg ik astma.
Gevolg was dat ik bijzonder veel in bed lag, en dus bijzonder weinig over
deze periode in mijn leven te melden heb.
Gelukkig gingen mijn familie en ik spoedig weg uit deze vervuilde streek,
en wel naar Eersel. Voor de topografisch minder onderlegden; dit is een
klein dorpje in Brabant, gepositioneerd tussen Eindhoven en de grens
met België, alleen dan wel heel dicht bij België (en inderdaad, vlak bij de
kamplocatie van vorig jaar).
Al spoedig ging het beter met mijn longetjes, en werd ik op zwemmen
gegooid. Dit zou namelijk goed voor me zijn, aldus de huisarts. De goede
man had gelijk, want al snel waren mijn lichamelijke klachten verleden
tijd, en groeide ik uit tot de Adonis die ik nu ben. Verder haalde ik tijdens
mijn verblijf in ‘de parel van de Kempen’ ook nog mijn basisschool en
mijn VWO. De vraag die zich onverbiddelijk aandiende was nu natuurlijk
wat er gestudeerd zou gaan worden. Aangezien ik na twaalf jaar toch
vooral weg wilde uit Brabant, besloot ik de uitdaging uit te gaan, en terug
te gaan naar Rotterdam.
In Rotterdam begon ik met het u welbekende mr.drs.-programma, het
programma waarbij in theorie de studies economie en rechten binnen 6
jaar afgerond kunnen worden. De scherpe lezer zal zich op dit moment
achter de oren krabben, en stellen dat mijn zes jaren studieduur reeds
verstreken zijn. Dit klopt, maar geef me nog een jaar, ik moet nog één
studie afronden. De reden van deze lichte studievertraging dient de lezer
toch vooral te zoeken in de buitenschoolse activiteiten. Fluks was ik
namelijk met mijn aanmelding bij S.V.R. Gaudium, de kleinste en tevens
de mooiste studentenvereniging van Rotterdam. Tijdens de eerste paar
jaar van mijn studie heb ik daar, maar ook elders in het Rotterdamse,
vele pilsners versleten. Dit leidde ertoe dat er helaas niet gesport kon
worden, de drukte in de agenda liet dit niet toe.

Deze onwenselijke situatie kon begrijpelijkerwijs niet te lang voortduren.
Logisch gevolg was dat er gesport ging worden. Na een vijftal waterloze
jaren was de aanmelding bij Ragnar een feit. Dit was uiteraard een
bijzonder goede beslissing! Ik voelde me al snel thuis in de
Ragnariaanse gemeenschap. Naast het sportieve aspect was ook het
gezellige aspect zeer goed aanwezig, iets wat zich vooral uitte tijdens de
NSZK’s, en het NSK in Rotterdam. Om mijn eerste Ragnar-jaar kort en
krachtig weer te geven: het was mieters.
Na een eerste jaar volgt over het algemeen een tweede jaar. Zo ook in
mijn geval. Het belooft echter voor mij wel een bijzonder jaar te worden.
De eer is mij namelijk ten deel gevallen om plaats te nemen in het
bestuur van onze mooie vereniging. Aangezien valse bescheidenheid mij
vreemd is leek het ambt van voorzitter me wel wat. En warempel, ik ben
het nog geworden ook. Gelukkig bestaat uit de rest van mijn bestuur uit
de crème de la crème van de vereniging, het neusje van de zalm, de
droom van iedere voorzitter. Het spreekt voor zich dat ik zeer in mijn
nopjes ben deze charismatische, lekkere, eloquente en hoogbegaafde
bestuursgenoten.
Mocht de lezer zich afvragen wat er het komende jaar gaat gebeuren,
dan kan ik daar kort over zijn: knallen! Zowel op sportief gebied als op
het gebied van de gezelligheid. Kortom: iets wat je niet mag missen.
Zorgt dus dat u erbij bent!
Tot ziens, op de trainingen, borrels, wedstrijden, of elders,
Uw voorzitter, Robbert Schuijff

Ragnarianen!
De naam is Bas van Ooij. In het dagelijks
leven ben ik alweer 7e jaars Geneeskunde
student, maar voor het komende jaar ben ik
jullie zwemcommissaris! Ik ben degene die
jullie constant vraagt of je meegaat naar die
verdomd gezellige studentenwedstrijden. Want
die wedstrijden is de reden dat ik deze functie
op me genomen heb. Insiders kennen mij als
een eigenwijze kerel, die zich afgelopen jaren
alsmaar bemoeide met de indelingen van de wedstrijden. Dus laten we
zeggen dat onder het motto van “doe het dan zelf maar” deze functie

bekleed. Ik ben namelijk voorstander van een zo leuk mogelijk
programma voor de zwemmer en een zo goed mogelijke indeling voor
Ragnar. Want er zit meer zwemtalent in deze club dan menig
Ragnariaan denkt! Daarbij komt natuurlijk ook het feestgevoel om de
hoek kijken. Want studentenfeestjes zijn mijns inziens de gezelligste
feestjes die er zijn. En dat ook nog in verschillende steden,
buitengewoon grensverleggend! Grensverleggend typeert ook dat ik zo
onderhand alweer 7e jaars ben, aangezien ik al heb mogen genieten van
reizen naar Zuid-Amerika en Nieuw-Zeeland.
Uiteraard ben ik er niet alleen voor de wedstrijden, maar ook 1/6e deel
van ons ambitieuze bestuur. Wij zijn er voor heel Ragnar! Ragnar heeft
afgelopen jaren bewezen een snelgroeiende club te zijn, en die stijgende
lijn willen wij absoluut doorzetten. Dat wij zo onderhand de grootste
zwemvereniging van Rotterdam zijn, wil toch zeggen dat er veel meer
zwemtalent moet rondlopen in studentikoos Rotterdam. Dus: spread out
the word Ragnar! Want hoe meer mensen onze club telt, hoe meer
gezelligheid de vereniging zal bevatten en hoe meer talentvolle
zwemmers we zullen hebben.
Ik ben opgegroeid in het verre Maastricht. Dat zullen jullie vast wel
gehoord hebben aan mijn Bourgondische accent. Zoals menig
Ragnariaan weet wordt dit accent nog iets aangescherpt door een luttele
hoeveelheid Limburgs, Belgisch of Randstedelijk pils. Als kleine jongen
zwom ik aldaar al mijn baantjes en heb ik zelfs op enkele Limburgse
Kampioenschappen aanwezig mogen zijn. Het Limburgse niveau is
uiteraard van ultragrote hoogte, dus onderschat dit niet ;-). Helaas vond
ik op 16 jarige leeftijd het uitgaansleven en de meisjes in Maastricht ook
al iets te leuk waardoor mijn prestaties een tijd lang onder de maat
bleven en ik nooit verder ben gekomen dan een 5e plaats op een
individuele afstand. Maar dat is niet erg, want er bestaat meer dan
zwemmen in het leven, zoals we wel zien in het Ragnariaanse leven!
Ik heb er in ieder geval zin in om er een knallend jaar van te maken en ik
hoop dat jullie er ook zo over denken. Want zwemmen is mooi,
studenten zijn mooi en dan is automatisch Ragnar dubbel zo mooi. Tot
op de trainingen, tot in het zwembad, tot overal waar wat te beleven valt!
Met studentikoze en Ragnariaanse groet,
Bas van Ooij, zwemcommissaris 2006-2007

Hallo zwem fanaten!
Aangezien het zwemseizoen weer is begonnen, is
er ook weer een nieuw bestuur! Dat betekent dat
het tijd wordt om onszelf aan jullie voor te stellen!
Ja ja, ik ben zowaar tot secretaris benoemd. Mijn
naam? Ruthie Delwel...
Een zwemverleden heb ik eigenlijk niet. Ik heb
voor Ragnar één jaar bij een andere Rotterdamse
vereniging gezwommen, maar dat stelde zo weinig
voor dat ik qua snelheid niet echt ben
opgeschoten. Bij Ragnar hebben jullie ook niet super veel aan mijn
tijden, maar voor de gezelligheid des te meer. Ik heb zwemmen altijd al
erg leuk gevonden en met alle activiteiten van Ragnar eromheen komt
het helemaal goed.
Wat ik jullie verder kan vertellen over mezelf is dat ik vorig jaar ben
afgestudeerd en dus student-af ben. Ik heb 4 jaar lang mogen genieten
van de geweldig leuke HBO opleiding die zichzelf Sociaal Pedagogische
Hulpverlening noemt. Als je nog eens advies nodig hebt bij het creëren
van creatieve activiteiten kan ik je dus te hulp schieten. Crea bea dat ik
ben. Of toch...
Sinds juni ben ik aan het werk als vertrouwenspersoon bij het advies en
klachtenbureau voor jeugdzorg. Ik werk daar met jongeren die niet meer
thuis wonen en hun ouders. Als deze jongeren of ouders ontevreden zijn
over de hulpverlening, als zij advies willen of hun verhaal even aan
iemand kwijt willen, kan ik hen eventueel helpen.
Dat was het voor nu. Als je mijn hele levensverhaal wilt leren kennen
moet je me even aanspreken. Of dat er dan ook uit komt is dan nog wel
de vraag, dat moet ik eerlijk bekennen. Maar je kunt het altijd proberen!
Gezellig!
Ik wens jullie een geweldig leuk zwemjaar toe!
Ruthie

De meeste mensen zullen mij wel kennen, vooral bij het zwemmen.
Mijn naam is Harald Sniekers, 23 jaar (Tegen de tijd
dat dit gelezen wordt, waarschijnlijk al 24),
woonachtend in Rotterdam en mijn pincode is ….,
ehh dat laatste houd ik toch maar voor mezelf ;-).
Op het moment studeer ik aan de Erasmus
Universiteit, waar ik de master Finance &
Investments volg (Business Administration). Voordat
ik naar de Erasmus Universiteit ging, heb ik 4 jaar
HTS-Autotechniek in Arnhem gestudeerd. Al zullen
velen dit laatste niet bij mij verwachten.
Ik zwem al vanaf dat ik 4 was, maar ben pas wedstrijden gaan zwemmen
op mijn 10e. Mijn favoriete zwemslag is vlinder en dus mag ik de
komende wedstrijd in Eindhoven de 200 vlinder zwemmen. Naast het
zwemmen zelf ben ik ook actief als trainer waarbij ik probeer een leuke
en gevarieerde training te maken en de techniek van zwemmers te
verbeteren. Naast het zwemmen bij Ragnar zwem ik ook regelmatig
wedstrijden bij een club in Culemborg. Om er niet een standaard ‘ik ben
verhaal van te maken zal ik jullie niet langer vervelen (en wordt het
anders meer een roman i.p.v. het Raketje).
Harald
Oh ja. Zou ik bijna vergeten… Ik ben de penningmeester voor het
komende jaar.

"Swimming is a sport; everything else is just a game"

Mijn naam is Jovita Schoffelmeer, ik ben 20
jaar jong en tweedejaars student Geneeskunde.
Uiteraard zijn waterpolo en zwemmen mijn
hobby’s en ook Ragnar staat hoog op het lijstje,
maar ik doe nog veel meer naast mijn studie. Ik
doe ook aan sportduiken en geniet van alles wat
ik onderwater tegen kom, het is er prachtig (ja,
zelfs in Nederland is veel te zien)!
Ik ben dit jaar ook lid geworden van RSG (Rotterdamsch Studenten
Gezelschap) en maak op deze manier optimaal gebruik van mijn
studententijd.
Ik wilde waterpolocommissaris worden omdat ik ook mijn steentje wil
bijdragen aan onze vereniging en ik er erg van houd om me overal mee
te bemoeien; dus hoe kun je dit beter combineren dan door een
bestuursfunctie te vervullen? Ik heb vanaf mijn twaalfde waterpolo
gespeeld en daarvoor 6 jaar aan wedstrijdzwemmen gedaan. Ik kom uit
een heuse zwemfamilie; iedereen doet wel iets met water. Van
wedstrijdzwemmen, tot waterpolo en duiken. Ik heb op een zeker
moment zelfs deel mogen nemen aan de Nederlandse
kampioenschappen waterpolo; ik had me namelijk weten te plaatsen in
het regionale selectieteam. In 1999 hebben we met de kring Rotterdam
en omstreken (ZRO) zelfs de tweede plaats weten te behalen met het
team van de meisjes onder de 14 jaar!

Zwemmers en poloërs op gelet!!!!!
Ragnar gaat clubzwemkleding bestellen.
Wil jij ook een ragnar badpak/zwembroek stuur dan
zo snel mogelijk een mailtje met daarin je maat naar;
cschrijvershof@hotmail.com
De kleding wordt zwart met het gele ragnar logo er
op. De kosten van een badpak liggen rond de 30 euro
en voor ene zwembroek 20 euro.

Vele zullen wel weten wie ik ben, vaak kom ik
overal bovenuit en ben dus niet te missen ☺ maar
voor de goede orde zal ik mezelf even voorstellen.
Ik ben dus Saskia Herrebout en van oorsprong een
Zeeuws meisje. Ik bekleed binnen het bestuur een
gevarieerde functie namelijk activiteiten
commissaris. Vele denken nu dat ik ga over de
activiteiten binnen de vereniging. Dit laat ik echter
liever over aan de activiteiten commissie. Ik ben
namelijk niet zo crea.
Wat ik dan wel doe? Mij kan je zien als het kopje “overige”. Ik ondersteun
mijn mede bestuursleden bij hun taken en verantwoordelijkheden en
voer de taken uit die niet onder een bepaald persoon vallen. Ik heb deze
vage taak omdat ik onregelmatig werk en niet altijd overal bij kan zijn. Ik
wilde mezelf dus niet een grote verantwoordelijkheid geven terwijl ik van
te voren al weet dat ik deze niet na kan komen. Daar komt bij dat het
bestuur eigenlijk uit 5 personen zou moeten bestaan en dit jaar bestaat
hij uit 6.
Ik heb al laten vallen dat ik werk. Ik ben dit jaar afgestudeerd aan de
Hogeschool Rotterdam opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening.
Ik werk sinds 2 maanden op een crisisopvang (binnen de
Jeugdhulpverlening) voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar.
Als laatste zal ik nog even wat vertellen over mijn zwemervaringen, we
zijn immers een zwemvereniging. Ik heb altijd gezwommen van mijn 6e
tot mijn 18e (ben nu trouwens 23 jaar) daarna ben ik gestopt door een
schouderblessure en operatie. Sinds 1 jaar ben ik weer begonnen bij
Ragnar en dat bevalt prima!!
Tot slot wil ik iedereen een sportief en gezellig zwemjaar toewensen!
Saskia Herrebout

Swimming: "No Drugs...just Speed"

De KP3 Challenge
Na te zijn verplaatst
wegens slecht weer
was het zaterdag 26
augustus eindelijk
zover, de KP3
Challenge stond op
het programma. Voor
de leden die het nog
niet weten, de KP3
Challenge is de
interne openwater
wedstrijd van Ragnar
in de Kralingse Plas.
Tijdens deze
wedstrijd zijn er altijd
twee afstanden die gezwommen kunnen; de korte afstand (1 km) of de
totale Kralingse plas rond (3 km). De omstandigheden: donkere wolken
aan de hemel met een lekker zonnetje en koud water….
Dit weerhield de echte Ragnarianen natuurlijk niet om de strijd met
elkaar aan te gaan. Dus iets over 16.00 werd het startschot gegeven
door Janine die de wedstrijd en onze spullen vanaf de kant
aanschouwde. Er werd rustig gestart want iedereen diende
eerst ff goed aan het water te wennen en we hadden natuurlijk nog een
redelijke afstand voor de boeg. Na de eerste boei werd er nog ff
achterom gekeken of als goed ging op de korte afstand, daar lag Ruthie
met fikse voorsprong op kop. Al snel na de eerst boei bleek dat de
andere boeien die in het water lagen, vanuit het water toch wat moeilijk
te signaleren waren maar na wat discussies binnen de top 3 zijn ze toch
allemaal gevonden. Na het halve rondje te hebben gezwommen begon
de vermoeidheid maar vooral de kou toch wel zijn tol te eisen. De derde
en laatste boei moest richting het haventje liggen. Na ook die te hebben
gevonden werd er richting het afgesproken eiland gezwommen en kon
de eindsprint worden ingezet. Na zo’n end zwemmen zou je verwachten
dat er van een eindsprint niet echt sprake meer kon zijn maar de
gedachte van warme kleren, een warme douche en een lekker stukje
vlees van de BBQ deden wonderen.
Uiteindelijk was het net gelukt om het binnen het uur rond te zwemmen
en stonden de deelnemers kort na elkaar trillend en op sommige

plaatsen al wit aangelopen van de kou op de kant. Maar allen met een
zeer voldaan gevoel.

Uitslag korte afstand:
1. Ruthie
Uitslag lange afstand:
1. Ronald
2. Harrie
3. Bas
Met dat voldane gevoel konden we
eindelijk lekker opwarmen in onze
kleren en werd er richting Casa Nak
gegaan. Na een lekkere douche
was iedereen weer helemaal fit en
werd de BBQ aangestoken. Nadat
alle Ragnar roddels weer over tafel
waren geweest, mocht Jochem
Myjer nog voor wat vermaak onder
het eten zorgen. Als goede afsluiter
werd de verjaardag van Ruthie gevierd in de oude haven.
Conclusie van de KP3 Challenge: Organisatie was top, gezellige sfeer,
lekkere BBQ en iedereen die er dit jaar was zal er ook zeker volgend jaar
weer zijn!!!
Organisatie bedankt, inclusief Janine natuurlijk.
Ronald

"7 days no swimming makes one weak"

Een duik in het leven van…
Ilona Somers
Leeftijd:24, maar voel me nog best jong
(soms…)
Studie: Econometrie (momenteel 3e jaar)
en deeltijd Lerarenopleiding wiskunde
Lid van Ragnar sinds: 2005
Favoriete slag: vrij

Hoe ben je in Rotterdam terecht gekomen?
Met zo’n zuignap (ook handig als je gootsteen verstopt zit). De precieze
details kan ik mij niet meer herinneren, maar het schijnt dat ik er weinig
zin in had. Maar ja, mijn tweelingbroer wilde wel, dus toen hebben ze mij
er ook maar uitgetrokken…
Hoe ben je lid geworden bij Ragnar en waarom?
Ik heb heel lang kunstzwemmen gedaan maar ben op m’n 18e gestopt
wegens tijdgebrek. Daarna heb ik echt in 5 jaar tijd noooooit meer
gezwommen. Toen ik hoorde van Ragnar, leek mij dat een mooi vervolg,
een gezellige combi van studenten en beetje badderen tussendoor;
Prima!
Wat wil je dit zwemseizoen bereiken?
De overkant, en als t een beetje meezit een aantal keer per week.
Hopelijk vanaf volgende week ook op meerdere avonden, maar dat is er
tot nu toe nog niet echt van gekomen.
Wat is je leukste Ragnar ervaring?
Ha, de eerste wedstrijd en het bijbehorende pink-feest. Echt top!
Wat is je grootste Ragnar blunder?
Kan ik wel weer diezelfde noemen☺, maar zou ook helemaal niet terecht
zijn (maar wel grappig dat je t zo na elkaar vraagt). Maaruh, ja welke
diskwalificatie zal t worden… rug, wissel, school…euhhhh

Met welke gespierde viking zou jij wel eens een beschuitje willen eten?
Ha…. Geen commentaar (wat is dit voor interview….)
Hoe zie je je leven over tien jaar?
Huisje boompje beestje baantje…
Wie zie je in het volgende Raketje graag geïnterviewd worden, en wat
zou jij diegene willen vragen?
Onze voorzitter met de vraag wat de grootste uitdaging is voor dit
seizoen.

Waterpoloverslag
Het waterpoloseizoen 2006/2007 is inmiddels al van start gegaan en we
hebben heel wat kijkers gehad en ook al een paar nieuwe leden kunnen
inschrijven! Dat is een mooi begin; het bad ligt ook iedere woensdag
weer vol met enthousiaste spelers en we vormen samen een gezellige
groep. Op het moment is het voornamelijk in vorm komen, want vanaf
december zullen we eraan moeten geloven; de toernooien beginnen dan
weer. Eerst het oliebollentoernooi in Gorinchem, waar we onze naam
moeten hoog houden, vorig jaar hebben we de beker gewonnen! Daarna
het Wave-toernooi, wat vorig jaar een heel groot succes was. Wat
daarna volgt is nog niet met zekerheid te zeggen, maar we zijn wel bezig
met een poging om een eigen toernooi te organiseren! Zoals in de e-mail
ook al aan bod is gekomen zijn we nog niet zover dat ik concrete
informatie hierover kan geven, maar het idee is geboren en we zijn er
mee bezig.
Tot slot (en ik kan dit niet vaak genoeg zeggen): kom gerust een keer
langs op de training om zelf te ervaren hoe leuk het is!!!!

Wie is deze jonge viking?
Deze foto vonden wij in de oude doos. Het betreft hier een toen nog
jonge Ragnariaan. Op het gastenboek kan er uitgebreid worden
gediscussieerd over de identiteit van dit menneke die jullie uiterst lief aan
zit te staren vanaf deze pagina.

Trainen in Enschede
Lang lang geleden, toen alles nog mooi en prachtig was, gingen wij op 1,
2 en 3 september 2006 naar het trainingsweekend in Enschede. Je zou
kunnen denken dat zo’n soort weekend (3 trainingen, poweryoga,
feesten en nog een verrassingsactiviteit) wat veel zou kunnen zijn aan
het begin van een seizoen. Zeker wanneer een groot gedeelte van ons al
een goed aantal maanden veel te weinig (zie: niets) aan het uitbundig
bewegen van lichaamsdelen had gedaan. Ja, oké, op die manier
misschien weer wel en dat mag je in sommige gevallen ook sport
noemen, maar daar hebben we het nu niet over.
Ik vond het in ieder geval zeker voor herhaling vatbaar! Dat ik daarna
met spierpijn liep heb ik op de koop toe genomen. En dan viel het voor
ons nog mee. Want wie kwamen er vrijdag pas om 22.30 bij het
zwembad in Enschede aan? Wij dus. Echt veel geluk hadden we niet
met het verkeer, maar goed, file flirten bleek ook erg leuk te zijn. Dat het
merendeel van de chauffeurs chagrijnig voor zich uit aan het staren was
en er niet elke keer even veel respons kwam, gaf niet.
In Enschede centrum op vrijdagavond bleek dat men nog niet helemaal
goed op de hoogte was van het fenomeen ‘kroegentocht’. De twee
kroegen die we in totaal zijn ingegaan zijn nu niet echt een tocht te
noemen. Maaaaar, gezellig was het! Sommige vonden het zelfs zó
gezellig dat ze daar de volgende ochtend enige consequenties van
voelden tijdens de poweryoga. Die yoga bleek nog wat vermoeiender
dan verwacht. Niet dat er bij iemand van ons ook maar sprake was van
het iets minder lenig zijn. Nee, dat ging allemaal errug soepeltjes…
De warming-up voor de 100 x 50 of 100 x 100 hadden we er in ieder
geval weer op zitten!
Want ja, na enig uitpuffen van de yoga en het genieten van een heerlijke
lunch, konden de eerste geluksvogels het water in om daar te beginnen
aan de conditietraining van het jaar. Hierna zouden we weer helemaal
klaargestoomd zijn voor het komende seizoen. Wat ook zo bleek te zijn
natuurlijk. Ik kan helaas niet zeggen dat ik die 100 x 50 heb
uitgezwommen, maar ik kan toch met trots vertellen dat ik er 3 kilometer
van heb gemaakt. En aangezien ik, van Ragnar, volgens mij nog het
minst heb gezwommen, kan de rest nog vele malen trotser zijn. De 100 x
100 is uitgezwommen door Harry die doorging tot hij erbij neerviel.
Gelukkig hoef je dit laatste (het neervallen) niet zo letterlijk te nemen als
het er staat. En ik weet niet hoe het met iedereen zat, maar ik ben zelfs
nog bruin geworden in dat buitenzwembad! En dat is, voor mij,
uitzonderlijk.
Na deze heftige training kregen we de mogelijkheid even uit te rusten, te
eten en ons klaar te maken voor het komende feest. Toch knap, voor

zoveel mensen (zo’n 70 man), te BBQ’en. Bij onze gastheren konden wij
even neerploffen en ons mentaal voorbereiden op het feest dat op de
campus plaatsvond. Want, dat had ik nog niet eens verteld, daar waar
wij sliepen, zwommen, aten en feestten, waren wij aanwezig op een
gigantische campus van de universiteit in Enschede. Echt een soort dorp
als je het mij vraagt. Er was zelfs een klein winkelcentrum aanwezig!
Nou, ik had in ieder geval nog nooit eerder zoiets gezien en vond het al
een hele belevenis om daar rond te lopen. Oké, dat is dan misschien net
weer iets te overdreven, maar je snapt wat ik bedoel. (Mag ik hopen).
Het feest begon met allerlei (naar mijn mening) boeren / hos muziek en
zorgde ervoor dat niet iedereen direct in een dans stemming terecht
kwam. Na enig aandringen bij de bar werd er dan toch een ander slag
muziek in de cd speler gedaan en konden we los. De meeste waren erg
blij met een nummer over een hele mooi splinternieuwe boot, Anna
genaamd. Al met al is het een erg leuk feest geworden! De roddels moet
je maar bij een mede Ragnariaan peilen en je kunt er zelf ook wat bij
verzinnen als je de foto’s op site bekijkt.
Wij (Harald, Saskia, Janine, Peter en ik) hebben zeeeer knus in de
kamer van Eddy kunnen overnachten. Erg fijn! Voor het knusse hadden
we zelf gekozen, wel zo gezellig dachten we. Maar dan moet je natuurlijk
wel de ellebogen en knieën in je rug op de koop toe nemen. Met blauwe
plekken en overal spierpijn (enigszins overdreven.. Dat ik daar goed in
ben, heb je nu ook wel door denk ik) kregen we s’ochtends een heerlijk
ontbijt van onze gastheer. Ook niet erg! We moesten natuurlijk ook de
laatste training nog doorstaan. Ja ja, nog één! Na deze (voor velen half
afgemaakte) training zijn we onze spullen gaan pakken om naar huis te
kunnen rijden. Half gaar aan de verrassingsactiviteit meedoen was voor
vrijwel niemand weggelegd. Ook al had kleiduif schieten (of iets
dergelijks) me best heel leuk geleken.
Behalve dat het mijn bedoeling was om met dit stukje een beschrijving te
geven van het trainingsweekend in Enschede, hoop ik natuurlijk ook dat
dit jullie aanspoort om volgend jaar ook (weer) mee te komen doen.
Denk er nog maar eens over na. Je hebt nog een jaartje.
Ruthie Delwel

Wist je dat?
Over Enschede;
• Hans wél op tijd was op het trainingsweekend…
• Ze in Enschede niet weten wat een kroegentocht is…
• Het evengoed rete gezellig was…
• Ragnar daarom pas na 5 uur in bed lag…
• En om 9 uur in een knoop lag tijdens de poweryoga…
• Dit verrassend leuk was…
• Harry er geen moer van kon…
• Bas de meditatie erg ontspannend vond…
• Hij net niet begon te snurken, maar wel in dromenland was…
• We daarna vele, vele kilometers hebben gezwommen…
• En Harry zelfs 10 achter elkaar…
• De BBQ erg goed was na het zwemmen…
• Ruthie dubbel zo sterke koffie zet dan anderen…
• Ze zelf hier niet van drinkt…
• Deze zwarte substantie ons klaar heeft gestoomd voor een leuke
party…
• Janine en Peter totaal niet kunnen zingen…
• Ze zelf denken van wel…
• We allemaal een splinternieuwe boot in de sloot hebben liggen…
• We ondanks de boot toch blijven zwemmen…
• De ochtendtraining van zondag zwaar was na dit weekend…
• Ilona hem als enige heeft uitgezwommen…
• Ze deze in de polonaise heeft beëindigd…
• Hier een slok berenburg voor kreeg…
• Onze slaap papa de fles hierna stuk gooide…
• We volgend jaar gewoon weer met meer mensen naar het
trainingsweekend gaan…

"To swim or not to swim? There is no question."

Culinaire kooktip van Carlien
Als je in Rotterdam nou de ideale partner hebt gevonden, wil je hem/haar
natuurlijk imponeren met een verrukkelijk liefdes diner. Geen nood met
deze culinaire tip komt het allemaal goed! Zelfs de keukenkneuzen onder
ons moeten dit gerecht op tafel kunnen zetten.
Spinaziepasta, een gegarandeerd succes!
Benodigdheden (2 personen)
Tagliatelle (400 gram)
1 pakje diepvries spinazie
1 pakje zalmsnippers (200 gram)
1 pakje roomkaas
Pijnboompitten
200 gram champignons
Kook de pasta volgens de gebruiksaanwijzingen op de verpakking. Zorg
ervoor dat de spinazie al ontdooit is en warm deze op in de hapjespan.
Snijd de champignons en de zalm. Bak de champignons bij de spinazie
mee. Als de champignons bruin zijn doe je de roomkaas erdoor heen.
Als het een gezellige smeuïge bedoening wordt voeg je de zalm toe.
Rooster de pijnboompitten in ene koekenpan (zonder olie) op laag vuur.
Verdeel de pasta over 2 borden doe de saus er op en strooi de
pijnboompitten er over heen, kaarsje aan wijntje erbij (wit) en de
romantiek kan losbarsten!

Wedstrijdkalender
09-12
03-02
31-03
03-06

-

NSZK II Eindhoven
NSZK III Utrecht
NSK Amsterdam
NSZK IV Enschede

NSZK I Groningen, wist u dat??
De eerste wedstrijd van de NSZK competitie is verzwommen in Grunn.
Uiteindelijk is deze wedstrijd met een 8e plaats afgesloten. Verder
hebben aan deze wedstrijd, in plaats van een conventioneel verslag, 2 ½
bladzijde aan wist u dat-jes overgehouden.
• We studentenzwemmend Nederland met 17 Ragnarianen weer een
poepie hebben laten ruiken?
• Harry na jarenlange training eindelijk onder de minuut heeft
gezwommen?
• Hij deze prestatie neerzette na een nachtje doortrekken tot half 7?
• Bas altijd al heeft gezegd: de beste prestatie lever je na een goed
avondje stappen?
• Hans dit kon beamen, aangezien hij zelf weer boven de minuut zwom
en volledig nuchter was de avond ervoor?
• Hij voor deze wedstrijd wel uit het welbekende Westerbork (D) kwam?
• Harry ook nog als inbreker werd aangezien in een verkeerd huis?
• De man des huize bij nader inzien hem toch aanzag als een
dronkelap?
• Harry maar heel hard ja knikte en aangaf dat het inderdaad de alcohol
was?
• Bas dit ook bijna was overkomen, maar dan zonder alcohol in het
bloed?
• Harald zwaar beledigd was aangezien hij niet snelste man was op de
rugslag?
• Wij hem kunnen geruststellen aangezien hij ongenaakbaar is op de
vlinder?
• Onze nieuwe aanwinst Sade keihard heeft gezwommen en hiermee
2x 3e is geworden?
• Wij haar graag de 200 vlinder zien zwemmen?
• Sander de 200 schoolslag beter aan iemand anders kan overlaten?
• Maar de 50 en 100 meters toch nog aan hem besteed zijn?
• Ilona echt geen schoolslag meer moet zwemmen?
• Peter toch echt een badmuts moet gaan dragen met die corporale
mat van hem?
• Hij die corporale mat maar al te graag laat zien op de foto's?
• Hij daarbij de meest vreselijke horrorgezichten trekt?
• Janine wel houdt van een potje karaoke?
• Ook Meneer de voorzitter wederom fotogeniek is? (foto 14)
• Jochem een record heeft gevestigd op de 50 vrij?

• Dit het record geoxygeneerd hemoglobine is?
• Dit wil zeggen dat hij ondanks die brede borstkas piepkleine longen
heeft?
• Ragnar in Groningen geëindigd is als 8e, 1 plaats beter dan vorig
jaar?
• Dit met 1 minuut voorsprong is
gebeurd op Hydrofiel?
• Saskia niet zo goed kan tegen
warme, kleine kroegjes met
gladde vloer?
• Ze `m alsnog erin geschroefd
heeft gekregen door Bas?
• Ze daarbij dolblij was met haar
cadeautje?
• Jochem erg gecharmeerd was
van een kleine Aziaat?
• Wij hem nog nooit zo losjes in de
heupen hebben zien dansen?
• Wij ook erg gecharmeerd waren
van zijn manier van friet speciaal
eten?
• Robbert altijd ruzie heeft met
automatiek bij de Febo?
• En dan ook nog fel uit de hoek kan komen bij bepaalde barmannen
die vrouwen voortrekken?
• Het geluid uit de computer van Frank van B. (Golfbreker) Saskia deed
denken aan haar vibro?
• De porno-dvd van dezelfde Frank er bij Martine echt niet in past?
• Ayla "je weet toch" Jesus niet houdt van gekriebel onder haar voeten?
• Ragnarianen best goed eieren kunnen bakken?
• Een tosti zonder kaas ook erg lekker kan zijn?
• Michele, Itaru en Janine in een hotel geslapen hebben?
• Wij bij god niet weten wat ze daar hebben uitgespookt?
• Dit tot in ons graf een groot raadsel zal blijven?
• Michele en Itaru er bij liepen alsof het een avondje bij de golfclub
was?
• Er toch echt geen balletje is geslagen op het feest?
• Het fototoestel niet meer in handen van Martine moeten komen?
• Aangezien ze in 90% van de gevallen op de foto staat?
• Sander bijna is aangevallen door een schizofrene donkere man die
het idee had dat slavernij hem naar Nederland had gedreven?
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•

Er 2 leuke filmpjes zijn gemaakt door de lokale tv?
Hier alleen Harry op te zien is?
Het uiteraard weer gaat over sjansen en vrouwen versieren?
De links op ons gastenboek staan?
De nieuwe leden hierdoor een leuke indruk krijgen van de mooie
wedstrijden?
Ayla en martini tijdens het zwemfeest naar een andere bar zijn
gegaan.
Er toen mannen wilde weten wat we gingen doen waarop ze
antwoorde: wij gaan schroefjes draaien wat anders
Deze mannen mee wilde gaan naar het zwemfeest maar de toegang
geweigerd werd?
De golfbrekers daardoor een streng deurbeleid hebben?
Martini en Ayla de mannen lachend hebben uitgezwaaid?
Martini en Peter een match waren met schroef hem erin?
Ayla en haar Italiaan ook een match waren met schroefjes draaien en
mogelijk?
We met minstens 25 man naar Eindhoven gaan?
De nieuwe ZC door sommigen als een zeurpiet beschouwd werd?
Hij niet meer zal zeuren als heel Ragnar mee naar Eindhoven gaat?
De datum van deze wedstrijd 9 december is?
Er in Eindhoven gezwommen wordt voor 4 minuten op de 4x100vrij…
Er daarna op de persoonlijke overwinning wordt gedronken…
Dit gebeurd in lederhozen…
Er ook wordt gedronken als het doel niet wordt gehaald…
Hier nog veel meer wist je dat-jes kunnen staan…
Jij die dan op moet sturen naar de Raketje commissie…
Dat de gekste dingen worden geplaatst…
Het volgende raketje nog mooier wordt omdat er meer tijd is…

"Veni Natavi Vici": "Ik kwam, Ik zwom, Ik overwon"

Tips en Trucs in de zwemsport door Sander
Aflevering 1; Blessurepreventie
Een goede trainer en coach is continue bezig met
de kleine details die ertoe bijdragen dat jij een
maximale prestatie kan neerzetten. Wat die
prestatie inhoudt kan per individu verschillend zijn!
Dat is afhankelijk van hoe je het zwemmen wilt
beleven; als recreant, half/half of als topsporter?
Wat niet verschillend zal zijn, zijn de manieren van
trainen.
Wat doe je dan standaard met trainen?
Welk niveau je ook hebt, tijdens het trainen ontwikkel jij kracht, je werkt
en onderhoud je coördinatie- en lenigheidvermogen (zodat je diverse
complexe techniekbewegingen kan uitvoeren), traint duurconditie en je
kan er mentaal sterker van worden (verfrissing van de geest,
onderhouden van sociale contacten, spanningen kanaliseren). Twee
zaken die ook belangrijk zijn in een training, zijn de warming-up (te land
en te water) en de cooling-down.
Die laatste die ik benoemde zijn ook erg belangrijk bij blessurepreventie.
De zwaartekracht?
Blessurepreventie houdt in dat je rekening houdt met aantal factoren
waardoor je de training goed start en eindigt.
Komen blessures dan voor in de zwemsport?
Jazeker! Ze komen alleen minder voor dan bij de balsporten,
vechtsporten en of in de atletiek. Bij deze sporten spelen elementen
zoals de zwaartekracht een grotere rol dan bij het zwemmen. Een mooi
voorbeeld daarvan is hardlopen. Bij hardlopen worden neergaande
bewegingen versterkt door de zwaartekracht. We vangen die op door
onze knieën. Bij het neergaan creëer je gemiddeld 2 a 3 x jouw
lichaamsgewicht op de enkels, de voeten en de onderknie. Dus als je
bijvoorbeeld 75 kg weegt, dan vang je snel 150 a 225kg op. In de
zwemsport is die factor, zwaartekracht, niet aanwezig.
Maar zwemmers kunnen ook blessures oplopen!
De bekendste zijn vaak: de schouderblessures, knie- en
elleboogblessures, rugklachten en of niet goed kunnen afvoeren van
melkzuur. De oorzaken van blessures komen vooral door teveel trainen,
te intensief blijven trainen, niet de rusttijden in acht nemen, te monotoon

trainen en of geen krachttraining. Maar wat toch het meest niet gedaan
wordt is de warming-up/ cooling-down.
Dit zijn twee belangrijke onderdelen gericht op je lenigheid,
coördinatievermogen en de opbouw en het herstel van de bloedcirculatie
in de spieren; dus daarom wat tips voor de beginner en de gevorderden
om blessures te voorkomen met een warming-up / cooling-down!
Zorg dat je op tijd een warming-up op de kant kan doen. Dat kost je maar
5 minuutjes. Denk aan het indraaien van armen, benen en draaien van je
gewrichten. Goed strekken – van spieren alsof je uit bedt stapt, alsof je
alles rekt. Aantal keren je lichaam in de stroomlijnhouding nemen en nog
wat diepe kniebuigingen maken door goed te zakken!
Tip 1
Probeer tijdens het inzwemmen te variëren in de zwemslagen. Maar doe
ook is wat andere beenslagen bij een bepaalde armslag zoals schoolslag
armen met borstcrawl benen.
Tip 2
Probeer bij het inzwemmen de inspanning op te bouwen. Niet een eens
bruut hard gaan zwemmen. Zekers niet als je geen land warming-up
hebt gedaan.
Tip 3
Als je op tijd weg moet ; voer nog wel een cooling-down uit van 5
minuten! In principe is dit het zelfde idee als de warming-up! Alleen start
je met een hogere intensiteit die dan je afbouwt tot 50%.
Tip 4
Neem bij een aanhoudende spierpijn meer rust of stop voortijdig! Of
verminder het aantal keren trainen. Ga bij opstarten niet ineens trainen
maar bouw het zwemmen langzaam op. Dat kost je wat tijd maar het
levert een langdurig herstel op!!
Tip 5
Bij mensen met blessures is de kunst om juist veel te blijven trainen op
lenigheid/ en coördinatie oefeningen. Dit zowel te land en te water.
Kleine stukjes te zwemmen, op een lage intensiteit.
Een paar kleine tipjes, maar ze kunnen het sporten gezonder en
aangenamer maken. Wie weet wel tot aan je 65e ?? In het volgende
Raketje iets over het starten keren en finishen…

Ragnar-dating (ragnar_dating@hotmail.com)
Een nieuw seizoen, nieuwe leden, dit biedt perspectieven voor degene
die op zoek is naar een leuk contact met iemand binnen de zwemwereld.
Ragnar Dating is een vrijblijvende dating service waarbij ragnar leden
onderling, of met zwemmers van andere verenigingen, met elkaar in
contact worden gebracht. Misschien ben je uit op een gezellig avondje
met een leuke Viking, of je bent op zoek naar de ideale partner, of
misschien wil je het gewoon houden bij emailcontact; bij Ragnar Dating
ben je aan het juiste adres!
Mensen die zich aanmeldingen bij Ragnar Dating hebben in ieder geval
al één ding gemeen: Het zijn gezellige, sportieve Vikingen!
De inschrijving gebeurt simpelweg door het opsturen van je profiel naar
ragnar_dating@hotmail.com. Wanneer er een match gevonden is, krijgt
de persoon in kwestie automatisch bericht.
Voor meer informatie, succesverhalen en een kleine greep uit
ons bestand verwijs ik u naar de pagina-grote advertentie
elders in dit blad.
Onze leus: “Vind de Viking van je dromen met Ragar-Dating”
Groetjes,

Uw database beheerder (ragnar_dating@hotmail.com)

Respect!
Als oud-bestuurslid ben ik door onze redacteurs
gevraagd of ik de column voor het Raketje wou
schrijven. Het was óf mijn vele ervaring binnen
Ragnar óf dat ik (en ik citeer:) “de grootste
ouwehoer van de vereniging ben”. De waarheid zal
wel in het midden liggen.
Uiteraard laat ik een dusdanige mogelijkheid niet liggen en wil ik graag
het volgende onderwerp aankaarten: respect! Dan heb ik het niet over
het respect dat je zou moeten hebben voor andermans geloof of
iemands ideeën en opvattingen, want daar ben je de afgelopen
kabinetten (Balkenende I, II en III) vast helemaal dood mee gegooid.
Nee, deze vorm van respect is veel subtieler en uit zich juist wanneer het
niet aanwezig is.
Klinkt verwarrend, maar een goed voorbeeld is een persoon die vreemd
gaat. Er is geen sprake van respect naar de partner en kan in veel
gevallen alleen maar voor verdriet, pijn en problemen zorgen. Duidelijk?
Mooi! Dan kan ik nu mijn betoog houden.
Respect tonen doe je in veel situaties al door een gelijkwaardige reactie
te geven op een actie. Dit betekent dat als iemand jou belt, maar jou niet
te pakken krijgt, het een kleine moeite is om die persoon een belletje
terug te geven. Doe je dat niet, dan geef je in feite een signaal dat er
meer moeite worden gedaan om jou te bereiken dan andersom. Niet
communiceren kan je dan ook heel vaak heel snel beschouwen als geen
respect tonen naar de anderen.
Een ander simpel voorbeeld is het vooruit schuiven van afspraken. Als
iemand wordt uitgenodigd voor een feestje en na een redelijke
bedenktijd nog steeds niet iets van zich heeft laten horen, geeft die
persoon in feite aan, “Ik heb nog niks, maar ik wacht liever op iets
leukers dan dat ik op jouw feestje kom!”. Die persoon bedoelt dat
waarschijnlijk niet zo, maar het kan wel zo overkomen!
Ik wil dit graag aankaarten, omdat ik zie dat er een nieuw bestuur is
opgestaan om de vereniging te gaan leiden, sturen en zeker ook de
leden gaan motiveren om actief bezig te zijn naast het zwemmen en
waterpolo. Je zult dit jaar nog vele activiteiten horen, waaronder NSZK’s,
een NSK, kerstdiner, Ragnar kamp en tal van andere activiteiten. Je zult
dan hier ook goed op de hoogte van worden gehouden. Wees er

alsjeblieft van bewust dat dit alles tijd en moeite kost. Je zult dan ook in
de loop van het jaar op de hoogte worden gehouden van al deze
activiteiten en hiervoor uitgenodigd worden. Toon dan respect voor het
bestuur, de ondersteunende commissies en al het werk dat ze doen voor
de vereniging. Dit alles kan je al simpel doen door te reageren op hun
berichten. Ik begrijp goed, je kunt niet altijd mee gaan en soms heb je er
geen zin in, maar laat dat dan weten. Dan weten alle partijen precies
waar ze aan toe zijn.
Dus laten we respect voor elkaar tonen en datgene doen waarvoor we bij
Ragnar lid zijn: zwemmen, waterpoloën, maar ook plezier maken!

