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VOORUITBLIK
Piranha Toernooi
2-4 september spetteren we het nieuwe seizoen in op het altijd mooie Piranha toernooi in Enschede. Dit is je kans 
om alvast een bodem te leggen voor de de integraties van het komende jaar en om je poloskills weer af te stoffen 
na een welverdiende vakantie. Schroom je niet je aan te melden voor dit prachtige weekend en klik op ‘gaan’ in de 
volgende link:
https://www.facebook.com/events/1616256578687891/

TERUGBLIK
ALV
Op 22 juni vond alweer de laatste (en vijfde?!) ALV van dit seizoen plaats. Deze ALV stond geheel in het teken van de 
financiën omdat onze penningmeester volgende week vertrekt naar Sydney. Tijdens de ALV heeft Aniek de resultaten 
en cijfers van dit seizoen gepresenteerd en is er gesproken over de voorraad kwestie. We willen alle aanwezige 
leden graag bedanken voor hun komst!

NSZK IV Enschede
Op 4 juni reisden 18 Vikingen af naar Enschede voor het laatste NSZK van 
dit seizoen. Het mooie weer en de raketjes om af te koelen, hebben geleid 
tot mooie tijden en door de inspanningen van iedereen zijn we uiteindelijk 
op de zevende plaats geëindigd. Dit was natuurlijk een goede reden om 
helemaal los te gaan op het feest totdat de zon weer op kwam en de 
fanatieke integratie binnen en buiten de vereniging heeft geleid tot een 
vierde plaats voor de integratie bingo. 

NSK Open Water
Op 12 juni vond in de Rotterdamse havens het NSK Open Water plaats. Met ongeveer 50 studenten werd in de 
Entrepothaven gestreden om studentenkampioen te worden op de 500 en 1000 meter vrije slag. De avond ervoor 
was de goede sfeer al ingezet tijdens de pre-borrel en deze zette zich de volgende dag ook voort tijdens de 
wedstrijd.
Op de 500 meter vielen de volgende studenten in de prijzen:

Dames Heren
1. Yldau de Lange 1. Nino Sieling
2. Demi Lefranc 2. Rolf van Lieshout
3. Simone van der Klift 3. Dyel Kassa Koumba

Op de 1000 meter gingen de medailles naar de volgende studenten:

Dames Heren
1. Anne Noom 1. Nino Sieling
2. Karen Stolk 2. Jeroen van Blanken
3. Wendy de Bruin 3. Jeroen Seesink

De dag werd afgesloten met een drankje op het terras en een groot bord pasta. Kortom, een geslaagd NSZK in de 
havens van Rotterdam!

Oud-besturen diner
Op 18 juni vond het allereerste oud-besturen diner plaats. Op deze avond werd het ontstaan van een (oud)
bestuursleden lijst gevierd, werden herinneringen opgehaald en werd de oud-bestuursleden verteld hoe Ragnar 
ervoor staat. 
Bestuursleden van zes verschillende seizoenen hebben genoten van een heerlijk drie-gangen diner bij Humphrey’s 
Rotterdam. Aangezien er zeer veel oude herinneringen boven kwamen, zijn we na afloop nog de stad in gegaan 
voor een drankje. Wij hopen dat er nog vele oud-bestuur activiteiten mogen plaatsvinden! Ja, dit is een hint voor het 
nieuwe bestuur. ;)

Ranking the stars
Afgelopen donderdag hadden onze Vikingen dan echt hun laatste wedstrijd van het seizoen. Deze keer namen jullie 
het tegen elkaar op in de strijd om de titel: club kampioen van Ragnar. Na twee keer 50 meter de sterren van de 
hemel te hebben gezwommen, was het tijd voor een leuke en ‘ontspannende’ estafette. Matten, ballen en water 
noodles resulteerden in vermakelijke estafettes (zowel voor de zwemmers als voor de toeschouwers op de kant).
Na twee spannende finales was het tijd voor de laatste, schitterende activiteit: rank the Vikings. Het team “King Cae 
& his Minions” liet zien de Vikingen het beste te kennen. Zij hebben prachtige, stralende fiets decoratie gewonnen!
Ook hebben we tijdens de activiteit de club kampioenen en onze “rising star” bekend gemaakt. Onze rijzende ster 
heeft zich het meest verbeterd afgelopen seizoen.

Vrouwen:
1. Linda Punt
2. Karlien Veldscholte
3. Laura Vellinga
Mannen:
1. Bram Piederiet
2. Yannick Mol
3. Mark van den Hondel
Meest verbeterd: Boris Vlottes!

ALGEMEEN
Uitschrijven
Helaas zit het seizoen er weer bijna op. Veel van jullie zullen naar je ouders of op vakantie gaan maar lees dit nog 
even goed door:

Mocht je volgend jaar niet meer bij ons mee willen of kunnen zwemmen vergeet je dan niet voor 1 augustus uit 
te schrijven. Dit doe je door een mailtje te sturen naar bestuur@ragnar-rotterdam.nl. Als je je niet voor deze datum 
uitschrijft is Ragnar gerechtigd de contributie voor seizoen 2016/2017 af te schrijven.

Trainingen
Vanavond, 7 juli, is de laatste zwemtraining van dit seizoen. Het wordt een speciale training dus kom om 20.45 naar 
het Oostelijk zwembad om je laatste kans om je goede voornemens van dit seizoen waar te maken te benutten. 
Natuurlijk sluiten we het seizoen met z’n allen af met een drankje in ‘de Dijk’.
Maar niet getreurd, de eerste zwemtraining is op 22 augustus, dus je hoeft ons niet lang te missen :)
De waterpolo trainingen beginnen een weekje later op 30 augustus. Maar we hebben nog meer goed nieuws, want 
vanaf volgend seizoen hebben we een extra waterpolo trainingsuur. We zullen op dinsdag trainen van 21.45-22.45h en 
op woensdag van 22.15-23.15h.

Viking stories
Lieve Snøters en Starrankers, het is zover, de allerlaatste Viking Stories gebracht door uw waterpoloco. Deze keer 
gaan we naar de sterren (en daar voorbij) bij Ranking the Vikings en trachten we te doen waar geen sterveling ooit 
in geslaagd is, Moby Dick op papier vatten.

Laten we beginnen met de locatie, een goede honderd werst verwijderd van ons 010. Gelegen in een lommerrijk en 
onoverzichtelijk terrein, waar men zich gelukkig prijst dat er geen haaien zijn, bevindt zich het epicentrum van dit 
fenomeen. Denk aan groene fernandez, modder, waterkevers en de persoonlijke lichaamssappen van een aantal 
vikingen. Dit is onderdeel van de charme wat heet Moby Dick.

Al weken lang hebben onze Vikingen wilde fantasieën en stiekeme dromen over Ellie Gezellie die de overstap naar 
team waterpolo maakt. Ze ging zelfs mee naar Moby Dick, helaas weerhield het water haar ervan het prachtige 
samenspel met bal en water te beoefenen. Visioenen over hoe Ellie als een zwevende bosnimf uit het meer van brak-
ke groene Fernandes herrees vielen in duigjes.

Alex was een van de onbekendere toernooiaspecten vergeten, de relatievetijdstheorie. Als je brak bent en vroeg 
opstaat gaat de tijd veel langzamer dan dat je denkt dat ie gaat. Zo geschiedde het dat Sexie Lexie al zijn derde 
goudgele pretcilinder had genuttigd voor dat het middaguur geslagen had. De ene na de andere premium pilsener 
vond zijn bestemming in het pensje van Lexie, met als gevolg dat hij vroegtijding in een perfecte cosinus naar zijn 
tent is gehobbeld om de binnenkant van zijn ogen te bekijken. We zijn erg benieuwd hoe ome Alex de 7e verjaardag 
van zijn neefje op de zondag is doorgekomen.

Meer on point was onze Linda die hoge ogen gooide als dobbelmans bij het mexen. Onder muzikale begeleiding van 
de andere deelnemers heeft ze velen malen aan de premium pilsener genipt. Ook verdient ze pluspunten voor de 
manier waarop ze met alle flauwe grapjes omging. Anderen zouden daar namelijk echt een punthoofd van krijgen.

Dan door met de MVP van het toernooi, zijn achternaam suggereert al subtiel dat dit zijn natuurlijke habitat is, 
Matthias. Hij werd verrassend laatste bij Ranking the Vikings in de categorie meiden versieren, hier moest iets aan 
gedaan worden. In zijn queeste naar een tegenspeelster in het minnespel kwam het hem goed uit dat deelnemers 
aan het geslachtsverkeer gerust een drankje mogen drinken. Laat op de avond, wanneer menigeen zijn handoek al in 
de ring had gegooid, stuitte Matthias pardoes op Sophie, een blonde haai uit 020-contrijen. Voor King Cae betekende 
dit dat hij een andere tent moest zoeken voor de nacht. Onze MVP heeft wederom de nacht met een hobbyvogeltje 
door weten te brengen. Misschien hebben wij allen hem wel verkeerd begrepen wanneer hij het had over: “sappie 
doen”…

Ook onze oppersnøter Mr. Bosveld heeft zich danig vermaakt het afgelopen weekend. Was hij als kind nog het meest 
irritante vikinkje, nu is hij opgegroeid. Soepele dansjes, ijs-
blokjes, onnavolgbare spreuken, met deze olijke knaap weet je 
zeker dat het uit de hand zal escaleren. Jippie!

Verder was ook Oscar prominent aanwezig, onder het motto 
meten is weten, vatte hij de mannelijkheid van de haai Danny 
handig beet. Zo heeft Danny de wijze les geleerd dat je nooit 
moet bluffen tegen onze Oscar, in het bijzonder wanneer hij een 
drankje op heeft.
 
Onze Bram ging tijdens Ranking the Vikings kapot van de dorst, hoeveel biertjes of limonadeshotjes hij ook nuttig-
de, het baatte niet. Hij vond zijn bron in De Woestijne, en maakte het verschil. Hij mag haar wel waarderen om haar 
eetbaarheid!

Time to say goodbye
Het seizoen 2015-2016 loopt op z’n einde en dat betekent ook 
dat onze taak als XXVI bestuur er bijna op zit. Wij als bestuur 
hebben onwijs van dit mooie seizoen genoten en zijn super 
trots op Ragnar en haar leden. Graag bedanken we dan ook 
iedereen die zich, op welke manier dan ook heeft ingezet voor 
Ragnar! We hopen dat iedereen een geweldig seizoen gehad 
heeft en dat we jullie volgend seizoen weer terug zien bij 
Ragnar!

Heel veel lieve groetjes,
XXVI Bestuur
Floor, Nadia, Aniek, Linda, Floris en Ellen

ENGLISH

PREVIEW
Piranha Tournament
We are almost at the end of the Ragnar year and it’s time for holidays and parties. In the first weekend after the 
introduction period we will begin with the most fun tournament of the rest of the year: Piranha!
In the metropolitan area of Enschede we will camp, play water polo in an outside pool and party all night long. If you 
wish to join, please click on ‘going’ via the following link:
https://www.facebook.com/events/1616256578687891/

REVIEW
GMA
On the 22nd of June the last (and fifth?!) GMA of the season took place. Because our treasurer is leaving us in one 
week, the financial report was the main topic of the evening. Besides, we spoke about the stock issue and a solution 
for this. We would like to thank all members who were present and gave their input.

NSZK IV Enschede
On June 4th, 18 of our Vikings travelled to Enschede for the very last NSZK 
of this season. The beautiful weather and raketjes to cool of led to some 
fabulous personal records. 
Due to the great effort of all Vikings Ragnar ended in seventh place!!! This 
was of course a good reason to party hard until sunrise and the fully 
integrated night led to a 4th place in the ranking of the integration bingo.

NSK Open Water
This year Ragnar again had the honour to organize the NSK Open Water, 
this time within the Like2swim Rotterdam. We started the weekend with a successful pre-drink at cafe De Dijk with 
gorgeous ducks as a gift.
After a few hours of sleep our volunteers were ready for it and later on also the swimmers. Over 50 students com-
peted for the title Dutch student champion open water. All swimmers did an amazing job at this beautiful day. 
These are the winners of the 500m freestyle:

Women Men
1. Yldau de Lange 1. Nino Sieling
2. Demi Lefranc 2. Rolf van Lieshout
3. Simone van der Klift 3. Dyel Kassa Koumba

These are the winners of the 1000m freestyle:

Dames Heren
1. Anne Noom 1. Nino Sieling
2. Karen Stolk 2. Jeroen van Blanken
3. Wendy de Bruin 3. Jeroen Seesink

We of course ended the day with a beer and big plate of pasta!

Old-board dinner
On the 18th of June, the old-board dinner took place. During this dinner we celebrated the creation of an (old)board 
members list, recalled memories and updated the old-board members about how Ragnar is doing. 
Board members from six different seasons enjoyed a delicious three course dinner at Humphrey’s Rotterdam. As 
there were a lot of memories to recall, we went for a drink in the city centre afterwards. We hope more old board 
events will be organized in the future! Yes, this is a hint towards the new board ;)

Ranking the stars
Last Thursday our Vikings had one last swimming competition. This time they swam against each other for the title 
club champion of Ragnar. After two times 50 meters of swimming it was time for a fun and relaxing relay. Mats, balls 
and water noodles resulted in some really fun relays (and pictures). 
After two very exciting finals it was time to continue the fun at our last, very sparkling, activity!
We reached for the stars with the game Rank the Vikings. The team “King Cae & his Minions” knew best, they won 
beautiful bike decorations! 
During this dazzling activity we also announced the results of the Ragnar club championships and we announced 
which Viking improved him/herself the most this season.
Ladies:
1. Linda Punt
2. Karlien Veldscholte
3. Laura Vellinga
Men:
1. Bram Piederiet
2. Yannick Mol
3. Mark van den Hondel
Most improved: Boris Vlottes!

GENERAL
Unsubscribing 
Unfortunately this season comes  to an end! But before you all go back home or on holiday, please make sure to read 
this carefully: 

If you are not joining us next season please make sure to unsubscribe before august first. You can do so by 
sending an e-mail to bestuur@ragnar-rotterdam.nl. If you do not unsubscribe before that date Ragnar is authorized 
to deduct the contribution for the the season of 2016/2017.

Practices
Tonight, July 7, will be the last practice of this season. It will be a fun practice, so join us and take your last chance to 
achieve your good intentions for last season. Of course we will end this season with a drink in ‘de Dijk’. 
But don’t be sad, the first swimming practice is already on August 22. So you don’t have to miss us for a long time :)
The water polo practices will start one week later on August 30. But we have even more good news… Next season 
we will have an extra water polo practice on Wednesday. On Tuesday we will have practice from 21.45-22.45h and on 
Wednesday from 22.15-23.15h.

Viking Stories
Dear Snøters and Starrankers, to all good things comes an end, a sausage even has two, and the Viking Stories form 
no exceptions to the rule. This time we will try to grasp the core concepts of the Moby Dick tournament and we will 
review the Ranking the Vikings event.

Once upon a time, in a land far far away, a lake of green Fernandez, filled with bugs, mud and the bodily fluids of 
some of our Vikings, formed the heart of the phenomenon commonly known as Moby Dick. This is all part of the 
charm, however it withheld our Elly Gezelly to take a roll in the deep. All male Vikings started to have some fantasies 
of her joining team waterpolo, went up in smoke. Visions of Elly slowly hovering like a dryad above the surface while 
singing ‘My Jolly Sailor Bold’, crushed like an ice cube.

Alex had forgotten the relativitime theorem, which is one of the cornerstones of a successful tournament. If you have 
a hangover, time goes slower than you would expect. So it could happen our Sexy Lexy had already gulped down his 
third beer before noon. One premium pilsener after another reached their end destination in the yummytummy of 
Lexy, with as a consequence he prematurely walked to his tent in a perfect cosinus, to have a look at the inside of 
his eyes. In the morning we found that Alex was no more, bereft of life, his metabolic processes were history, gone 
up to meet its maker, if it weren’t for the alcohol he’d be pushin up the daisies, luckily the Moby Dick water got his 
heart to pump again. We are very curious to hear how uncle Alex survived the birthday of the seventh birthday of his 
little nephew.

More on point was our Linda, who scored many points while Mexing. Under musical guidance of the other Vikings  
she got to drink lots of sips of premium pilsener as the dobbelmans. She deserves bonuspoints for the way she 
handled all the silly jokes, others would have reached boiling point.

Our chief snøter Mr. Bosveld, also had some quality time last weekend. As a child he was the most annoying little 
Viking, but now he has grown up. Smooth dances, ice cubes, inimitable proverbs, with this frolicsome lad you can be 
sure the evening will escalate out of hand. Jippy!

A Shark from the 020 region called Danny was chewin’ on life’s 
gristle, when he gave a whistle to our little sunshine called 
Oscar. They forgot about their sin and gave the audience a grin. 
Danny dared Oscar to measure his very own Moby Dick, and 
learned to never dare Oscar to do anything after a couple of 
drinks.

During the Ranking the Viking event our secretary Nadia van 
de Woestijne (translates as from the desert) felt deserted. In her quest to quench her thirst she drank all drinks she 
could but it didn’t help. Luckily she stumbled over the handsome, well capped, Bram, who is also the fastest viking 
around, and ate him as a dessert. Let’s hope he’s not always the fastest viking!
 
And as a last point, to all who are still not reading the newsletter I strongly feel the urge to say; I fart in your general 
direction, your mother was a hamster and your father smelled of elderberries.

And so, the end is near, and we all face the final curtain. I planned each charted course – Each careful step along the 
byway. And more, much more than this, I did it my way. 

Time to say goodbye
The season is coming to its end, so that means our job as 
XXVI Board of Ragnar is almost done. We had a fantastic 
season with a lot of unforgettable moments. We are very 
proud of Ragnar and all their members who made this season 
as fantastic as it was. We would like to thank everyone who 
contributed to this! We hope you also had a great season and 
we hope to see you again next year. 

Lots of love,
XXVI Board
Floor, Nadia, Aniek, Linda, Floris en Ellen.

Newsletter 

CALENDAR
Date Activity Location
7 July Last practice
2-4 September Piranha 

Tournament
Enschede


