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VOORUITBLIK
Ballenavond
De avond van 18 mei zal in het teken staan van ballen. Dit is dé kans om eens als (corps)bal verkleed te gaan en 
verschillende balsporten uit te oefenen. We zullen de avond beginnen met, voor een aantal van ons, bekende sport: 
waterpolo. De zwemtraining zal deze avond in het teken staan van deze memorabele sport. Vervolgens zullen wij 
onze weg vervolgen naar de bowlingbaan. Onder het genot van een drankje zal hier een uur lang strikes gegooid 
worden. De avond zal eindigen in het poolcafé. Opgeven kan tot 13 mei, door het volgende formulier in te vullen:
https://docs.google.com/forms/d/1ftW-N6HUHP_NfzAx1GzrcujJSxNErmZJWscZeVE0ZXc/viewform?usp=send_form

NSZK IV Enschede
Op 3,4 en 5 juni zal het laatste NSZK van dit seizoen plaatsvinden in Enschede. Het belooft weer een weekend te 
worden vol sportiviteit en gezelligheid. Dit NSZK is extra bijzonder omdat het wordt gehouden in het (verwarmde!) 
buitenbad op de campus. Op dit moment staat Ragnar net niet op de 6e plek in de competitie, dus laten we er met 
z’n allen voor zorgen dat dit ons wel lukt op dit NSZK. Opgeven kan via de volgende link: https://docs.google.com/
forms/d/1CD5sdp1Pin6yuDTo2DFlTHuVqFIgUstBOpj5aTzPgl0/viewform?usp=send_form 
Voor verdere informatie verwijzen we je naar de mail van afgelopen week.

NSK Open Water
Op 12 juni organiseert Ragnar het NSK Open Water in de havens van Rotterdam. De inschrijving is in volle gang dus 
vergeet je niet in te schrijven via de volgende website om nog te kunnen profiteren van de 5 euro korting: http://
www.like2swimrotterdam.nl/zwemmers/student-swim/
Op zaterdagavond 11 juni zullen we starten met een pre-drink in eetcafe de Dijk. Op zondag zullen we de dag 
afsluiten met een buffet bij restaurant Meziz op de locatie van de wedstrijd. De kosten voor het eten zijn 6.50. Wil 
je graag naar de pre-drink en/of mee eten geef je dan voor 8 juni op via deze link: https://docs.google.com/a/ragnar-
rotterdam.nl/forms/d/1g2Cs7MHS00vBEmwIAob7ahwoYUpEDIIF0ejByApeeFM/viewform
Mocht jij een paar van je mede-studenten kunnen laten slapen op zaterdagavond, geef dit dan ook graag op via de 
google form voor de pre-drink/eten.
Ook zoeken wij nog vrijwilligers die kunnen helpen tijdens de wedstrijd. Lijkt het je leuk om ons te helpen, stuur dan 
een mailtje naar zwemmen@ragnar-rotterdam.nl

TERUGBLIK
ALV
Op woensdag 13 april vond de derde ALV van het seizoen plaats. Er is gestemd over de statuten en het Huishoudelijk 
Reglement. Het langverwachte Huishoudelijk Reglement is dan ook, mede dankzij Anke, een feit!  We willen alle leden 
bedanken voor hun kritische blik, tips en tops!

Ragnar Kamp
In het weekend van 8 tot 10 april gingen 25 Vikingen terug naar de jaren 
’90 tijdens het Ragnar Kamp. Het was een weekend vol met jaren ’90 hits, 
spelletjes en traktaties. Hierbij konden de snoepzakjes, levend stratego, 
een speurtocht, het bouwen van zandkastelen en een bonte avond 
natuurlijk niet ontbreken. Al met al een zeer geslaagd weekend!

Batavierenrace
Op 23 april vond de Batavierenrace plaats. Met een team van 23 Vikingen is zo’n 175 
kilometer afgelegd in een tijd van 14 uur en 49 minuten. Extra credits naar Wouter en 
Boris, zij   
werden respectievelijk 6e en 9e op hun etappe. Ook gaan er credits uit naar       
Anke, Iris, Sanne en Floris, welke speciaal voor het feestje naar Enschede zijn 
afgereisd! We hopen dat iedereen ondertussen weer warm is geworden bij heeft 
kunnen slapen na dit onvergetelijke weekend.

NSZK III
Afgelopen weekend hebben onze Vikingen gestreden in Maastricht op het 
derde NSZK. Onder luide aanmoediging van de rest, hebben velen hele 
goede tijden neergezet. Dit leidde tot een welverdiende zevende plek.
Deze goede zwemprestaties werden gevierd met een cantus en 
fantastisch feest waar Shakira de start was van veel integratie.
Je hebt nog maar één kans om met ons mee te gaan naar een NSZK. Dus 
let op je mail en onze Facebook en zorg ervoor dat je het laatste NSZK op 
4 juni niet mist!

ALGEMEEN
Viking stories
Beste feestverlichters en coole kikkers, we sluiten ook deze nieuwsbrief weer af met een uitgebreide publicatie van 
privézaken. Tevens hebben we een interview met twee anciënniteitstijgers van Ragnar. Maar het spits wordt afgeb-
eten door onze voorzitster.

Onze voorzitster toont wederom grote betrokkenheid bij de leden. Haar vorige betrokkenheid is helaas op de klippen 
gelopen en na een kortstondige periode van een poging tot losbandigheid, zijn de banden weer strakgetrokken. Wie 
is degene die onze voorzitster uit haar vrij gezellige leven heeft getrokken? Wie saboteert Ragnar in het integratiekl-
assement? Wie is … de Mol?

De gezellige Griek Manos heeft recentelijk een lekkerbek genaamd Laura uit de Ragnarvijver gevist. Zal het wat 
worden? Que si, Que no? Dat is aan hen om te besluiten, maar voorlopig: Levantado las Manos!

Dan verder naar onze activiteitenhipster Boris, van wie we weten dat ie erg vlot is. Deze aankomend medicijnman 
heeft een verbandje weten te leggen tussen hemzelf en een onbekende dame. Laten we hopen dat hij haar niet 
van haar gevoelens geneest.

Ook QuestionMark heeft in het geniep stiekeme afspraakjes. Volgens een 
onderaardse bron verhoud hij zich met Marit en zijn ze samen 4 handen op 
2 buiken. Hopelijk voert hij geen ongewenste hondelingen uit met zijn 
hondlanger. 
Mark en Marit, for friends and fun! 

Zelfs Wouter heeft rupsjes in zijn maag, na enige travestie bij het Ragnar 
kamp heeft hij zich weer aangesloten bij team hetero. Een dorstige chick bij 
de koffieautomaat trok zijn aandacht met liefst twee koppen thee. Met een 
soepele ‘oké’ wist hij bijna haar naam en nummer te achterhalen!

Ragnars vrijen hier en vrijen daar met elke jonge meid, en zo wordt, op ten duur, heel Nederland bevrijd. 

Dan door naar het interview met onze trainingsteddy Haico!

Sinds wanneer ben je lid?
Volgens mij ben ik sinds afgelopen februari 9 jaar lid. Ik woonde nog bij m’n ouders, dus 
moest ik eerst mijn rijbewijs halen en daarna heb ik er nog een maand over gedaan om mijn 
ouders ervan te overtuigen dat het echt een goed idee was om de auto in de avond aan mij 
uit te lenen. Ben nog altijd verbaasd dat ze dat ook echt hebben gedaan.
 
Sportief hoogtepunt
Mijn sportieve hoogtepunt bij Ragnar was tijdens het NSZK Amsterdam in 2009 (oei dat is 
lang geleden…). Toen heb ik van een al heel respectabele tijd van 1.58,(nog iets) op de 200m 
vrij een nieuw persoonlijk record gezwommen van 1.55,74 met als tussentijd 55,40 op de 
100m (ook een PR). Allebei deze tijden zijn nog steeds de beste tijden die ik heb gezwommen 
op deze afstanden.
 

Meest memorabele ervaring met Ragnar
Het meest memorabele moment heb ik afgelopen seizoen beleefd: Ik kwam net terug van 
vakantie, had training gegeven (inclusief buikspierkwartiertje) toen ik plotseling ernstig ziek 
werd. Wat het zo speciaal maakt is dat de zwemmers mij niet naar huis lieten gaan, maar 
me zo ongeveer dwongen om naar het ziekenhuis te gaan, 1 zwemmer bleef zelfs tot 3 uur 
in de nacht aan mijn zijde om ervoor te zorgen dat ik goed terecht zou komen (Marc be-
dankt!!). 40 graden koorts, een longontsteking, 3 dagen in een ziekenhuis en een maand aan 
herstel verder ben ik er toen achter gekomen dat ik toch wel een speciale groep zwem-
mers vrienden bij Ragnar heb rondlopen. Bedankt allemaal!!!

En last but not least; Het interview met Alex Kortekaas!
 
Hey sletties,

Komt ie dan hè:
 
Sinds wanneer ben je lid? 
Dit weet jij waarschijnlijk beter dan ik, maar ik dacht sinds september 
2008?(Edit; inderdaad sinds 2008, Alex is dan ook al erg oud)

Sportief hoogtepunt (of dieptepunt 
natuurlijk)
Er zijn weinig sportieve hoogtepunten in mijn Ragnar loopbaan geweest, dus 
ik ga voor de 95m vlinder op het NSZK Nijmegen als dieptepunt 
https://www.youtube.com/watch?v=JeYsDshN7eo
Meest memorable ervaring met Ragnar
Het probleem is natuurlijk dat ik me van de memorabele avonden altijd zo 
weinig kan herinneren.... Maar de beste herinneringen zijn toch wel van de ver-
schillende polotoernooien... Van het Wave toernooi 2010-2011, waar een mede 
bestuursgenoot in slaap viel op het perron waar het -20 was, het Piranha 
toernooi 2012 (wat een grote hoerenkast was) tot het Goffert toernooi 2015 
wat onder perfecte weersomstandigheden werd gehouden in een ‘outdoor 
pool’,

toch Clara? :)

ENGLISH

PREVIEW
Balls night
The evening of the 18th of May will be dominated by balls. This is your chance to get dressed as (corps)ball and 
play some different ball sports. We will start the evening with, for some of us, a well known sport: water polo. The 
swimming practice will be characterized by this awesome sport. After practice, we will continue our way to the 
bowling alley. While enjoying a drink we will (hopefully) throw some strikes. The evening will end in a pool cafe.
You can sign up until the 13th of May by filling in the form:
https://docs.google.com/forms/d/1ftW-N6HUHP_NfzAx1GzrcujJSxNErmZJWscZeVE0ZXc/viewform?usp=send_form

NSZK IV Enschede
The last NSZK of this season in Enschede will already take place on the 3th, 4th en 5th of June. Again, it’s going to be 
an awesome weekend with a lot of fun. This is NSZK is even more special, because it will be held in outdoor (heated!) 
swimming pool on the campus. At the moment, Ragnar is nearly on the 6th place in the competition, so let’s make 
this happen during this NSZK! You can subscribe via this link: https://docs.google.com/forms/d/1CD5sdp1Pin6yuDTo2DF
lTHuVqFIgUstBOpj5aTzPgl0/viewform?usp=send_form
For further information, see the email, which was sent last week.

NSK Open Water
On June 12th Ragnar will organise the NSK Open Water in the port of Rotterdam. The subscription started already, 
so don’t forget to subscribe via this link to benefit from the 5 euros discount: http://www.like2swimrotterdam.nl/
zwemmers/student-swim/
On Saturday night we will with a pre-drink in ‘the Dijk’. On Sunday we will end the NSK with a buffet in restaurant 
Meziz at the location of the competition. The costs for the dinner are 6.50 euros. You can subscribe till June 8 for the 
pre-drink and/or dinner by the following link: https://docs.google.com/a/ragnar-rotterdam.nl/forms/d/1g2Cs7MHS00vBE
mwIAob7ahwoYUpEDIIF0ejByApeeFM/viewform
If some of your fellow students can sleep at your place on Saturday, please let me know via the google form for the 
pre-drink/party.
We’re also looking for volunteers who can help during the competition. Do you like to help us on June 12th, please 
send an email to zwemmen@ragnar-rotterdam.nl

REVIEW
GMA
On the 13th of April the third GMA took place. During the evening our members voted for the new bylaws and the 
House Rules. We are happy to tell Ragnar finally has House Rules (credits too Anke)! We want to thank all the mem-
bers for their critical look, tips and tops!

Ragnar Camp
In the weekend of the 8th till the 10th of April, 25 Vikings went back to the 
90’s during Ragnar Camp. It was a weekend full with 90’s hits, games and 
treats, including some candy bags, playing living Stratego, doing a treasure 
hunt, building sandcastles and joining a playback show. Altogether a great 
weekend!

Batavierenrace
On the 23rd of April, the Batavierenrace took place. With a team of 23 Vikings, 175 
kilometers has been run in a time of 14 hours and 49 minutes. Special credits to 
Wouter and Boris, they managed to become 6th and 9th on their stage respec-
tively. Also  credits to Anke, Iris, Sanne and Floris who traveled all the way to 
Enschede for the   party! We hope that, in the meantime, everyone has become 
warm again and could catch up some sleep after this memorable weekend. 

NSZK III Maastricht
Last weekend, our Vikings competed in Maastricht during the third NSZK.  
Many sharpened their personal records with the help of all the cheering 
from their fellow Vikings. The competition ended with a well-deserved 
seventh place.
Our Vikings celebrated this good performance at the cantus and party 
where Shakira was the start of a lot of integration.
You have just one chance left to join us at such an awesome weekend. 
So watch your email and our Facebook to make sure you won’t miss the 
last NSZK of this season on June 4th!

GENERAL
Viking Stories
Dear party horns and crazy frogs, also this newsletter will end with an extensive publication of private matters. We 
have two interviews with two woolly mammoths of our association. But we’ll take it to the Floor!

Our chairwoman is very involved with her members. After her previous involvement stranded she had a brave 
attempt at some debaucheries, sadly, she has bauched again. Who is the saboteur that took all the single out of her? 
Who is the little John that melted all humble hopes of a good integration ranking?

There’s plenty of fish in the sea but, the great fisherman Manos has recently pulled out a rare Cookiecutter shark 
named Laura with his rod. Will they pair off? Que si, Que no? That’s for them to decide, but for now: Levantado las 
Manos!

Now onto our activities hipster Boris,this witch doctor to be has managed to 
release some endorphins in an unknown lady. Let’s hope he doesn’t cure her off 
her feelings.

Also QuestionMark has some surreptitious encounters. According to an underground 
source he has wooed Marit into some affinities.  Let’s hope he’ll come on time.M&M, 
for friends and fun!

Even Wouter has to cope with some caterpillars, after his cross dressing 
extravaganza, he has returned to team straight. He met one thirsty girl with two cups. A smooth ‘okay’ almost got 
him her name and number!

Now on to the interview with our favorite traningteddy Haico!
 
Since when are you a member?
I think I’ve been a member for 9 years since this February. Back then, I 
was still living with my parents, so I first had to get my driving license. After that it still 
took me a month to convince my parents it was a good idea to lend me the car in the 
evenings. I’m still surprised that they gave in!
 
What is your pinnacle of sportive epicness?
My sportive peak was during the NSZK Amsterdam in 2009 (ouch!, that’s a long time ago…). 
I swam a very respectable time of 1.58-something on the 200m freestyle and a pr of 1.55,74 
with split time of 55,40 at the 100m mark (also a pr). Both these times are still the fastest 

time I’ve ever swam on these distances.
 
Most memorable moment at Ragnar
The most memorable moment I’ve had was this season: I had just came back from my 
holiday, gave training (including a fab ab quarter), when I became very ill. What made it 
so special was that none of the swimmers would let me get home, but they practically 
forced me to go to the hospital, one swimmer even stayed till 3 am to ensure I’d be 
alright (thanks Marc!!) 104°F, pneumonia, 3 days in a hospital and a month of recovery 
made me realize I really have a very special group of friends at Ragnar. Thanks guys!!!

Last but not least; the interview with: 
Alex Shortcheese!
 
Hey Slutties,
 
So here it comes:
 
Since when are you a member?
You probably know this better than me, but I think since September 2008? 
(Edit; you’re right, since 2008, Alex is very old)
 
What is your pinnacle of sportive epicness?(or nadir of your Ragnar 
career)
I have not had many sportive heights in my Ragnar career, so I’ll go for 95m butterfly at the NSZK Leiden as my 

lowest point; https://www.youtube.com/watch?v=JeYsDshN7eo
 
Most memorable experience with Ragnar
My problem, of course, is that I seem to remember so very little of the 
memorable evenings…. But the best memories I have are of the water polo 
tournaments… Of the WAVE tournament 2010-2011, where a fellow-board 
member fell asleep on the train platform while it was -4°F outside, the 2012 
Piranha tournament ( which was one big trollop cabinet) to the Goffert 
tournament of 2015 which was held during excellent weather conditions in an 
outdoor pool, right Clara? 

Newsletter 

CALENDAR
Date Activity Location
8 May NSWK IV Utrecht
18 May
20-21-22 May

27-28-29 May

3-4-5 June
12 June

Balls night
Nayade 
tournament
Goffert 
tournament
NSZK IV
NSK Open Water

Eindhoven

Nijmegen

Enschede
Rotterdam

30 June Ragnar Club 
Championships

Rotterdam


