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VOORUITBLIK
Bingo avond
Vanavond is het dan zo ver, de ‘epic bingo night’. Rond twaalf uur/na de training zullen we verzamelen in de Irish Pub 
voor een bingo avond beter dan ooit tevoren.

Kamp
Op 8, 9 en 10 april zal het jaarlijkse Ragnar Kamp plaatsvinden, met dit jaar als thema: back to the 90’s. Het belooft 
een weekend te worden vol met foute jaren ‘90 hits, jeugdherinneringen en een hoop gezelligheid. Voor maar €30 
euro word je het hele weekend vermaakt en wordt eten en drinken voor je geregeld. Al met al een weekend dat je 
absoluut niet wilt missen!

Inschrijven kan tot en met 31 maart via onderstaande link:
https://docs.google.com/forms/d/18joLE1TRf8hLz_wa6BHj1kypOCW5kGVAQFQ1t1mkuhc/viewform?usp=send_form  

Batavierenrace
Op 23 april zullen 25 Vikingen namens Ragnar deelnemen aan de Batavierenrace. Het team zit dus vol, maar er zijn 
nog andere studenten zwemverenigingen opzoek naar deelnemers om hun team compleet te krijgen. Mocht je je 
bedacht hebben, en toch nog willen rennen, stuur dan een email naar  activiteiten@ragnar-rotterdam.nl. Is hardlopen 
niet jouw ding? Kom dan onze dappere Vikingen aanmoedigen en feest gezellig mee. Mocht je graag feestganger 
willen zijn dit weekend, laat dit dan voor 8 april weten. Ook dit kan door een email te sturen naar bovenstaand adres. 

NSK Open water
Zoals velen van jullie waarschijnlijk al weten organiseert 
Ragnar dit jaar het NSK Open Water binnen de Like2swim 
Rotterdam. De foto geeft alvast een impressie hoe het eruit zal 
gaan zien. Vanaf vandaag is de inschrijving open, dus schrijf je 
snel in zodat je kan profiteren van de korting! 

Je kan je inschrijven via de website van Like2swim: 
http://www.like2swimrotterdam.nl/zwemmers/student-swim/

Verdere informatie over het evenement is te vinden in de e-mail die jullie hebben gekregen. Mocht je deze mail toch 
niet ontvangen hebben, laat dit dan aan een bestuurslid weten. 

TERUGBLIK
ONSK Eindhoven
Op zaterdag 20 februari reisde een groep van 20 zwemmers af naar Eindhoven om te strijden in het Pieter van den 
Hoogenband zwemstadion. Met de hulp van Ellen en Marc, de coaches tijdens de wedstrijd, behaalden velen een 
persoonlijk record. Dit moest natuurlijk gevierd worden tijdens het feestje na de wedstrijd. Onze Vikingen hebben hun 
dansmoves laten zien in hun carnaval outfits en hebben ook nog geprobeerd wat bingo punten binnen te sprokkelen.
Als je een indruk wil krijgen van het weekend, bekijk dan onze aftermovie op de Ragnar facebook pagina 
(https://www.facebook.com/ragnar.rotterdam/videos/1007700902635383/ ).

Zorg ervoor dat je 30 april vrijhoudt in je agenda. Je wilt het derde NSZK in Maastricht met de fameuze bier cantus 
niet missen!

Voedingsclinic
Op 2 maart hebben 33 Vikingen de voedingsclinic bijgewoond, verzorgd door Priscilla Veenstra van Erasmus Sport. 
Zij heeft deze avond meer verteld over energie systemen, de juiste voeding en het belang van timing. We hopen 
natuurlijk dat door deze informatie er nog harder gezwommen gaat worden op het NSZK/nog beter gewaterpolood 
gaat worden op het NSWK! Kon je er niet bij zijn, of zijn je aantekeningen toch niet zo duidelijk, de powerpoint 
presentatie kun je vinden in de Ragnar Facebook Groep. 

Kroegentocht
Op 10 maart was het dan ‘eindelijk’ zover; the one and 
only Ragnar crawl! Op de planning stond een bezoekje aan 
Vrienden Live, Café Beurs en De Skihut, maar de avond 
werd natuurlijk begonnen met een zwemtraining. Na de 
estafettes 25 meter benen, 25 meter achteruit zwemmen 
en 25 meter met (heel veel) pullboys, was het uiteindelijk 
baan 4 die er met de overwinning/gratis drankjes vandoor 
ging. Nadat alle haren waren gedaan 
er bij iedereen de make-up goed zat, was het tijd voor 
een bezoekje aan Vrienden Live. Gezien de strakke planning 
moesten we hier na zo’n anderhalf weer vertrekken. Iets 
wat tot protest van menig Viking leidde. Gelukkig heeft 
iedereen zich ook in Café Beurs goed vermaakt. 
De Skihut is uiteindelijk ingeruild voor de McDonalds, 
want ja, de energie moet na al dat dansen toch ook weer 
aangevuld worden. Iedereen die er was, bedankt voor de 
geweldige avond!

Statutaire wijzigingsALV
Afgelopen woensdag vond the statutaire wijzigingsALV plaats. Er werden over en weer veel vragen gesteld en er 
was veel nuttige input. Helaas waren er onvoldoende leden aanwezig om de nieuwe statuten aan te nemen, daarom 
zal op 6 april de tweede stemming plaatsvinden tijdens onze derde ALV. Hopelijk zien we jullie daar allemaal!
Graag bedanken we Mark (Peter), Luuk en onze voorzitster voor hun inzet en harde werk! 

ALGEMEEN
Nieuw bestuur: interesse borrel
Het seizoen is al weer over de helft en dat betekent dat er stilletjes aan uitgekeken wordt naar een nieuw bestuur. 
Wil jij een fantastisch seizoen tegemoet gaan en een jaartje aan het roer staan van een schip vol Vikingen? Laat het 
ons dan weten. Je kunt het bestuurslid aanspreken waarvan jij de functie interessant vindt of stuur een mailtje naar 
voorzitter@ragnar-rotterdam.nl.

Voor de groep geïnteresseerden: save the date! Op woensdag 13 april wordt er een interesseborrel georganiseerd. Op 
deze avond zullen de bestuursleden wat meer vertellen over de inhoud van hun functies en kunnen er vragen gesteld 
worden. 

Viking stories
Lieve Spekkies en lekkerbekkies, neemt allen een warme chocomel met slagroom en gaat rustig zitten voor de Viking 
Stories. We hebben namelijk een onstuimige periode achter de rug met onder andere een pubcrawl, NSZK en een 
bijzondere ALV.

Ze zeggen wel eens, “size doesn’t matter”, maar niet voor 
onze voorzitster. Zij houdt alleen van grote hoorns. Ze oefent 
vaak, en met een beetje geluk krijgen we binnenkort een live 
demonstratie van haar blaaskunsten #loftoeter. Hopelijk heeft 
ze hier meer succes mee dan met zwemmen; tijdens de 
voorzittersrace tijdens het ONSK liet ze met een tijd van 
34,69 sec. de competitie ruimschoots voor zich. 
Desalwelteplus werd er een mooi feestje gebouwd in de 
lokale studentenbunker onder het ludieke thema ‘carnaval’. 
Kwaliteitsmuziek, een pingpongtafel achter een gordijn en 
goedkope shotjes jägermeister maakten dit een avond om 
nooit te vergeten, alhoewel velen van ons zich nu al niets 
meer kunnen herinneren.

Soms hoor je iets waarvan je denkt; goed verhaal, lekker kort. Nadia heeft Kevin gezoend. True story. 

Over een paar weekjes is het alweer zover, stiekeme dansjes, zomaar iemand opbellen, we gaan oerend hard op 
Ragnar Kamp! Er gaan hardnekkige geruchten dat dit jaar, voor het eerst, onze eigenste trainingsteddy Haico mee-
gaat. Vlieg je ook mee naar de figuurlijke regenboog? Stuur een berichtje naar je activiteitenhottie aka Ellie Gezellie, 
vul je aanmelding in en reis mee naar de tijd van hakken, Britney, Vanilla ice en waar Fluitsma en Van Tijn nog een hit 
konden scoren.

Kevin, mister nog-één-biertje, heeft concurrentie gekregen. 
Tijdens een pracht pubcawl deed Jarno één biertje mee. 
Het gehele bestuur is het er mee eens, zelden ging iemand zo 
lekker. Rond een uur of 5 in de ochtend begon hij aan de 
fietstocht naar huis. 

Een andere persoon die lekker ging is Matthias. Die bij het 
feestje van Nicole zijn geheugen verloren is, wederom hopen we 
dat de herinneringen snel weer terugkeren.

Last en least, afgelopen woensdag was er een bijzondere ALV 
waar, onder het behandelen van de statuten, diverse slakken op 
smaak gebracht werden en hopen mieren op hardhandige wijze 
werden verkracht. Vooral Alex hield zich bezig met deze 
onzedelijke bestialiteiten, gelukkig hebben we inmiddels 

vernomen dat hij zijn niches weer weet te vinden op Pornhub. 

ENGLISH

PREVIEW
Bingo night 
Tonight we will have our ‘epic bingo night’. Around midnight/after practice, we will get together in the Irish pub for a 
bingo night better than ever before.

Ragnar Camp
On April 8, 9 and 10, we will have our Ragnar Camp, with the theme; back to the 90s. It will be a weekend full of 90s 
hits, childhood memories and a lot of fun, this for only €30! It will be a weekend you don’t want to miss.

You can subscribe until the 31st of March, via this link:
https://docs.google.com/forms/d/18joLE1TRf8hLz_wa6BHj1kypOCW5kGVAQFQ1t1mkuhc/viewform?usp=send_form 

Batavierenrace
On the 23rd of April, 25 Vikings will participate in the Batavierenrace. Our team is full, but there are some other 
student swimming associations still looking for participants to complete their team. Didn’t subscribe and still want 
to run, just send an email to activiteiten@ragnar-rotterdam.nl. Just don’t like running? You can come to cheer on our 
brave Vikings/join the awesome party Saturday night. Please let this know before the 8th of April (also by sending an 
email).

NSK Open Water
As the most of you might already know, Ragnar will organise 
this years’ NSK Open Water within the Like2swim Rotterdam. 
The picture will already give an impression how it will look like. 
The subscription opened today, so make sure you subscribe 
fast to benefit from the discount sponsored by Erasmussport.

You can subscribe via the website of Like2swim:
http://www.like2swimrotterdam.nl/zwemmers/student-swim/

Further information can be found in the e-mail you’ve got. 
If you didn’t receive the e-mail, please let one of the boardmembers know. 

REVIEW
ONSK Eindhoven
On Saturday February 20, 24 Vikings travelled to Eindhoven to triumph at the Pieter van den Hoogenband 
swimming stadion. With the help of Ellen and Marc, the coaches of the day, personal records were shattered. This 
had to be celebrated at the party afterwards. Our Vikings showed their moves in their carnaval outfits and also tried 
to get Ragnar some bingo points.
If you want to get an impression of this awesome weekend, check out our video at the Ragnar facebook page 
(https://www.facebook.com/ragnar.rotterdam/videos/1007700902635383/ ).

Make sure you keep the 30th of April free in your agenda. You don’t want to miss the third NSZK with the famous 
beer cantus in Maastricht!

Nutrition Clinic
On the 2nd of March, 33 Vikings attended the nutrition clinic, given by Priscilla Veenstra from Erasmus Sport. 
She told us more about energy systems, the right nutrition and the importance of timing. We hope this clinic will let 
us swim even faster during the NSZKs/let us play water polo even better during the NSWKs! Were you not able to 
join, or are the notes you took not readable anymore, the powerpoint presentation is posted in the 
Ragnar Facebook Group, so you can check out all tips.

Pub crawl
On the 10th of March, we had our ‘one and only Ragnar 
crawl’. We planned to visit Vrienden Live, Café Beurs and De 
Skihut, but we started the evening with a practice. 
After some relays (25 meters legs, 25 meters swimming 
backwards and 25 meters with (many) pull boys) lane 4 
ended up with the most points/won free drinks. 
After everyone had done his/her hair and make-up, it was 
time to start our pub crawl at Vrienden Live. Given the tight 
schedule, we had to leave after one and a half hour 
already. Something which led to protest from many 
Vikings. But also in Café Beurs everyone had a good time. 
We showed some sexy dance moves (on the bar), and 
ended up in the McDonalds instead of De Skihut.
Thank you all for coming and for making this a great night 
out!

GMA on re-written bylaws 
Last Wednesday the GMA on re-written bylaws took place. The board and the presented members discussed about 
the bylaws, and we got a lot of useful input! Unfortunately there were not enough members to vote, so next GMA 
(6th of April) everybody has a second change, be there!
We want to thank Mark (Peter), Luuk and our chairman for their commitment and hard work! 

GENERAL
New board: interest drink
We’re looking for the new board! If you feel like you want to have an amazing year running an
association full of Vikings let us know! You can ask any board member about what it is and what you do in the 
different positions or you can send an email to voorzitter@ragnar-rotterdam.nl!
 
For those interested: save the date! On Wednesday the 13th of April there will be an interest drink. At this evening 
you can get some more information about the board functions and can ask any and all questions.

Viking Stories
Dear funnybunnies and yummytummies, get seated in one of those comfydeluxe chairs, pour yourself a nice cup of 
hot chocolate with whipped cream and enjoy the fresh Viking Stories! We’ve had a turbulent period with, amongst 
other things, a pubcrawl, ONSK and a special GMA.

They say ‘size doesn’t matter’, it does for our chairwoman 
though. She only likes big horns. She has been practicing a lot 
and, with a bit of luck, we might just see her perform her magic 
blowskills, #blowjob. We hope this will be more successful than 
her swimming attempt at the ONSK. At the chairmen/women 
race she managed to, with a time of 34,69, stay well behind the 
competition. However, we didn’t get distracted by this painful 
defeat and went straight on the reason why we travelled all the 
way to the city of lightbulbs, building an epic party. In the local 
studentbunker danced to high-quality carnival music, tested a 
ping pong table behind a curtain and had some great 
value-for-money Jägermeister shots, which all made this an 
evening to never forget, but some of us can’t recall.

Sometimes you hear a story of which you think; well, good story, nice and short. Nadia kissed Kevin. True story.

I’ll tell you what I want, what I really really want, 
So tell me what you want, what you really really want, 
I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really really really wanna 90’s themed Ragnar Camp!
Rumour has it that, for the first time, our very own trainingteddy Haico will join. So don’t stay under the bridge 
and boom boom boom make room in your agenda. You will finally get mellow, if you try, we have a dancer called 
Rhythm and maybe we’ll even have a game with ice ice baby;) If you really wanna come, send a message to your 
activitiesbae aka Elly Vannelli and fill in the subscription form.

Kevin, mister just-one-more-beer, got competition. At the pubcrawl Jarno promised to drink one beer. The whole 
board agrees, we have rarely seen anybody having such a good 
time. 
One-man-party, solonaise woopwoop. Round five’ish he started 
the journey home.

Another member who had a good time is Matthias. Who lost 
his memory at Nicole’s party. Again. We hope his memory 
will recover soon.  (translation: What do you remember? – 
Nicollie had a laminate floor, I should’ve taken it a little easier. 
– Nice conclusion – Yup, pretty nice laminate though.)

Last and least, Wednesday we had a special GMA, where, 
during the discussion of the statutes, hairs were split and nits 
were picked. Alex roughly raped some ants (which would make 
a lot more sense if you’d know the Dutch saying). Anyways, we are happy to be able to confirm he has quit these 
sinful bestialities and is now finding his niches at Pornhub. 

Newsletter 

CALENDAR
Date Activity Location
21 March Bingo night Irish Pub
6 April
8-9-10 April
13 April

23 April
29-30 April
8 May

‘Regular’ GMA
Ragnar Camp
Board Interest 
Drink
Batavierenrace
NSZK III
NSWK IV

Zandvoort

Enschede
Maastricht
Utrecht

20-21-22 May

27-28-29 May

Nayade 
Tournament
Goffert 
Tournament

Eindhoven

Nijmegen


