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VOORUITBLIK
NSZK II Leiden
Op 28 november zal het tweede NSZK van dit seizoen plaatsvinden. Een groep van 33 zwemmers zal Ragnar 
vertegenwoordigen in Leiden.
Net als tijdens alle andere NSZK’s zal er een feestje zijn na de wedstrijd. Deze keer is het thema ‘Twisted 
Fairytales’. Dus wees creatief en misschien heb jij deze keer wel de leukste outfit.

TERUGBLIK
NSZK I Delft
Op zaterdag 24 oktober was de start van de zwemcompetitie met NSZK I in Delft. Ragnar was goed 
vertegenwoordigd met 36 zwemmers en behaalde een verdiende 8e plaats. Er zijn veel persoonlijke records 
gezwommen en beginners hebben bewezen ware zwemmers te zijn. 
Dit met dank aan het aanmoedigen van de rest.
Als echte Vikingen waren we natuurlijk ook van de partij bij het feestje 
na de wedstrijd. Velen maakten indruk met hun outfit en sommigen 
hebben hun tegenstanders ook een stuk beter leren kennen.
Kortom, dit NSZK was een fantastische start van dit seizoen en 
veelbelovend voor de rest van het jaar.

 
NSWK I Rotterdam
 Zondag 15 november hebben onze Vikingen dapper gestreden tegen de golven
 (WAVE), haaien (JAWS), watergekken (Aquamania) en ander gespuis (Nayade
 & Zinkstuk). Het was een spannende wedstrijddag waarbij Ragnar twee van
 de drie wedstrijden wist te winnen. Kijk voor de volledige uitslag op: 
 https:// www.facebook.com/groups/stichting.nszk/?fref=ts 
 Na afloop zijn we naar café Bergpolder gegaan voor een welverdiende
 maaltijd. Helaas moeten we het alweer een tijdje stellen zonder onze 
vertrouwde Rob (ja, die als middelste op de motor zit), maar toch was het een 

heerlijke maaltijd bestaande uit vega-, gehakt- en kipwraps. Kortom, een geslaagd evenement en we kijken uit 
naar de volgende wedstrijddag die op 7 februari in Leiden zal worden gehouden. 

Activiteiten
Ook op sociaal gebied hebben de Vikingen het druk gehad. In iets meer dan één week tijd vond zowel de 
tweede ‘members-only’ activiteit als de constitutieborrel plaats. Op beide 
activiteiten hebben we veel enthousiaste leden mogen ontvangen. 
Alhoewel een aantal vragen gedurende de pubquiz een echte uitdaging 
bleek te zijn (o.a. Wie was de eerste voorzitter van Ragnar en Bij welke 
sport kan men de Burmuda Bowl winnen), werd    
er door alle teams een mooie score neergezet. Uiteindelijk ging team True 
Viking (Wouter, Mark, Wilner en Floris) er met het shopping tegoed vandoor. 
Well done guys!
Een week later volgde de constitutieborrel. Als bestuur kijken we terug op een zeer geslaagde avond en we 
hopen dan ook dat alle aanwezige leden een net zo leuke avond als wij hebben beleefd. Alle vikingen bedankt 
voor de felicitaties en cadeautjes/shotjes. Dankzij de hulp van alle leden is het alleen Aquamania gelukt ons 
gastenboek te brassen en zijn pogingen om Floris en de Peddel naar buiten te sleuren niet geslaagd. Daarnaast 
Luuk bedankt voor het aankondigen van alle gasten met je ‘sexy viking stem’!

ALGEMEEN
Trainingen tijdens de kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie, van 21 december tot en met 1 januari, zullen er geen trainingen zijn.

Ragnar truien
Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gezien, hebben we nieuwe Ragnar truien. Voor de prijs van 22.50 is er eentje 
van jou. De maten lopen van XS tot XL, dus er is altijd een maat die voor jou geschikt is. Je kan de truien passen 
tijdens de trainingen. Bestel er eentje voor aankomend NSZK, zodat je jouw Viking identiteit aan de andere 
verenigingen kunt laten zien.

Evaluatie 
We willen jouw mening horen!
Wat kan er worden verbeterd aan de trainingen? Wat vind je leuk en wat niet?
Laat het ons weten door de enquete in te vullen. Het duurt maar een paar minuten.
Klik op de link hieronder om de enquete in te vullen:
https://docs.google.com/forms/d/1RXcByC1GlODCsk7jiYR_-XB7Q61LdmOFyharGSZTRso/viewform?usp=send_form

Sportpas
Zoals gemeld, kunnen leden hun sportpas ophalen bij het Sportgebouw op campus Woudestein.
Naast dat je met deze sportpas groepslessen kunt volgen, zijn er nog een aantal andere leuke acties waar je op 
vertoon van je sportpas gebruik van kunt maken:
- gratis klimmen bij Neoliet Boulderen Rotterdam
- gratis klimmen bij Fun Forest
- op werkdagen gratis schaatsen op de Rotterdamse ijsbaan tussen 9.00 en 16.00 uur (m.u.v. vakanties)
- 15% korting op al je print- en drukwerk bij Iva
- 15% korting op de hele rekening bij restaurant Popocatepetl in de Oude Haven
- op donderdag 25% korting op alle drankjes bij Breakaway cafe op de Weena (naast Holland Casino)
- 10% korting bij biologische Groene Weg slagerij Theo Pronk (Mariniersweg)
http://www.erasmussport.nl/nl_NL/kortingacties-met-de-sportpas-.html

Viking stories
Jahaha, daar issie dan; De eerste officiële Viking Stories! Te beginnen met onze eigenste voorzitter Floor.
Gelukkig is iedereen na de CoBo veilig thuisgekomen. Echter ging dit bij sommige niet zonder problemen. Ons 
kusjessoldaatje Floor was ook Maximaal aan het feesten. En ja, dan kan het gebeuren dat je plotsklaps jezelf 
opgesloten hebt in een wc-hokje van het Herentoilet. Ook gaan er hardnekkige geruchten dat ze niet één maar 
twee trekjes van een sigaret genomen heeft :o. 
Dan nu verder met een waarschuwing over onze activiteitenco: laat je niet foppen door haar schattige 
uitstraling... Deze gehaaide dame doet er alles aan om een activiteit tot succes te maken. Met vieze truukjes als 
liquor quarante e très in de ijsthee verstoppen weet ze haar snode plannen te realiseren. Jullie kennen haar als 
activiteitenco, Ellen. 
Dan snel door naar het volgende punt op de oh zo gevulde Vikingagenda; De verkiezing van de best geklede 
NSZK-feestgangers. Bij de dames gaat de award naar Anke, die zich als een zeer oude versie van haarzelf had 

uitgedost. Overigens ging de outfit niet ten 
koste van haar feestend vermogen en en 
hebben wij oma Anke op enkele dansjes weten 
te  betrappen. 
Bij de heren gaat de award naar Matthias, die 
het thema ‘als ik later groot ben’ bijzonder 
letterlijk heeft opgevat. Met zijn postuur van 
2,05m concludeerde hij: ‘Ik ben al groo-t’. 
Uiteraard bewees ook Matthias een waar 
partykonijn te zijn op dit mooie feest. 

Als laatste willen wij jullie vragen een 
passende naam te bedenken voor onze 3 

Marks. Hoewel er al vele bijnamen de ronde doen zijn we nog steeds op zoek naar de perfecte naam. Stuur jouw 
inzending naar 
bestuur@ragnar-rotterdam.nl.

ENGLISH

PREVIEW
NSZK II - Leiden
On November 28th the second NSZK of this season will take place. A group of 33 swimmers will represent 
Ragnar in Leiden.
As always, there will be a party afterwards. The theme of this NSZK is ‘Twisted Fairytales’. So be creative and 
maybe you’re the one who will have the best outfit.

REVIEW
NSZK I - Delft
On the 25th of October was the start of the swimming competition with NSZK I in Delft. Ragnar was well 
presented with 36 swimmers and concurred the 8th place. New personal records were set and beginners proved 
to themselves to be true swimmers. This thanks to the support of 
the rest of the team.
As true Vikings we also attended the party after the competition. A 
lot of people really impressed us with their outfits and some of them 
got to know their opponents a lot better that evening.
In short, this NSZK was a great start of this season and promising for 
the rest of the year.

 NSWK I – Rotterdam
  Sunday the 15th of November our Vikings battled against waves
 (WAVE), sharks(JAWS), water maniacs(Aquamania) and other reef-raff 

 (Nayade & Zinkstuk). We had an exciting game day where Ragnar managed 
 to win 2 out of 3 games. Look for the full results on: 
 https://www.facebook.com/groups/stichting.nszk/?fref=ts 
 Afterwards we went to Café Bergpolder for a well-deserved meal. Sadly we 
have been robbed from our favorite bartender Rob, however we still had a 
delicious meal consisting of veggie-, minced meat- and chicken wraps. In 
short, a very successful event and we are looking forward to the next NSWK 
which will be organized in Leiden on the 7th of February. 

Activities
Our Vikings also had some social activities. Both, the second  
‘members-only’ activity and the Constitution Drink, were held in the last 
two weeks. We’ve seen a lot of enthusiastic members, which was great!
Although a number of questions during the pub quiz proved to be   
a real challenge (e.g. Who was the first president 
of Ragnar and With which sport can the Bermuda Bowl be won), all teams 
ended up with a nice score. Eventually, team True Vikings 
(Wouter, Mark, Wilner and Floris), became the winner and all team 
members got shopping credits for some Ragnar clothes. Well done guys!
A week later, we already had our next social activity, the Constitution 
Drink. As the board, we had a great evening and we hope all members present had an amazing night as well. 
Thank you all for the congratulations and gifts/shots. Thanks to the help of our Vikings, only Aquamania managed 
to ‘bras’ our guestbook, and attempts on ‘brassing’ Floris and our Peddel didn’t succeed. Furthermore, thanks to 
Luuk for announcing all guests with his ‘sexy Viking voice’!

GENERAL
Practices during Christmas holiday
During the Christmas holiday, from December 21st till January 1st , there will be no practices.

Ragnar sweaters
As you may already noticed, we have new Ragnar sweaters. For the price of €22,50 one of them can be yours. 
Sizes range form XS to XL, so you can be sure there is one which perfectly fits your sexy body. You can try 
the sweaters on at the practices. Make sure to order one before the coming NSZK, so you can show the other 
associations your viking identity!

Evaluation
We want to hear your opinion! 
What could be improved in the practices? What do you like and what not? 
Let us know by filling in the questionnaire.
It will only take a few minutes to fill it in, so please do!
Click at the link below to fill in the form:
https://docs.google.com/forms/d/1RXcByC1GlODCsk7jiYR_-XB7Q61LdmOFyharGSZTRso/viewform?usp=send_form

Sports pass
As mentioned, members can collect their sport pass at the Sport building (campus Woudestein). Besides following 
group lessons, you can get some fantastic discounts by showing your sport pass:
- climbing at Neolier Boulderen Rotterdam for free
- climbing at Fun Forest for free during regular opening hours during the week
- ice skating on the skating-rink of Rotterdam for free on weekdays between 9.00 and 16.00 (except holidays)
- 15% discount on all your printing work by Iva
- 15% discount on the entire bill at restaurant Popocatepetl (Oude Haven)
- on Thursday 25% discount on drinks at Breakaway cafe on the Weena (alongside Holland Casino)
- 10% discount on Groene Weg organic butcher Theo Pronk (Mariniersweg)
http://www.erasmussport.nl/en_GB/discounts

Vikings stories
Yeeehaaaaa, it’s here; The first official Viking Stories! Starting with our own chairman Floor.
Fortunately everybody came home safe after our Constitutional Drink. However, this wasn’t without problems for 
some of us. Our little snogsoldier Floor was partying to the Max. And yes, so it can happen that you suddenly find 
yourself locked up in a toilet in the gents room. There are also some vicious rumors circling between Ragnar core 
members that she had, not one, but two puffs of a cigarette :o. 
And we now continue with a warning about our activitiesco, don’t let her cute, cuddly appearance fool you... This 
devil in disguise will do everything it takes to make an activity succesful. With dirty tricks like hiding quarante e 
très in iced tea she manages to realize her cunning plans. You probably know her as your activitiesco, Ellen.
Now we quickly go on with the next point on our oh so filled Viking agenda; The election of the best dressed Viking 
among the NSZK party people. 

For the ladies the award goes to Anke, who dressed 
up as a very old version of herself.  Luckily the outfit 
didn’t impede her partying abilities, we have caught 
her doing several little dances. 
For the guys the award goes to Matthias who took 
the theme ‘When I grow up’ very, very literally. With 
his impressive posture of 6ft he concluded: ‘Ik ben 
al groo-t’(I grew up already). Of course Matthias too 
proved to be a true partybunny on this awesome 
party. 

Last but not least we want to ask you to help us 
finding suitable nicknames for our three Marks. We’ve already seen some names, but haven’t seen the perfect 
solution yet. Send your idea to bestuur@ragnar-rotterdam.nl.

Newsletter 

CALENDAR
Date Activity Location
27-28 
November
8 December

NSZK II

Sidekick 
presentation

Leiden

2-3 January Wave winter 
tournament

Delft

7 February
19-20 February
23 April

NSWK II
ONSK 
Batavierenrace

Leiden
Eindhoven
Enschede

30 April NSZK III Maastricht


