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Preview:            

Bring your buddy to waterpolo, NSWK 2 Leiden, New Year’s  
– Break YourResolutions borrel,  Diner Rouler, NSK 
Groningen and the Batavierenrace. 
 

Review:  

NSWK 1 Rotterdam, Eten moet je toch…. 5 November 

Marathon, Wave Winter tournament and the NSZK 2 

Nijmegen. 

General:  

Practices, Swimming support committee and the Viking 

Stories. 

 

                    “English below”  

Vooruitblik 

Neem je maatje mee naar waterpolo 

Omdat dinsdag 20 december alweer de laatste waterpolo training van 2016 is en wij dat leuk willen 

afronden organiseren wij een “neem je maatje meer naar waterpolo toernooi”. Vraag dus je 

huisgenootje, je partner (of iemand die je altijd “legaal hebt willen laten verdrinken”) om mee te 

doen en te genieten van de laatste training. De gehele training zal in de vorm zijn van wedstrijdjes, er 

zullen dus veel minder sprintjes zijn! Je maatje hoeft geen topspeler te zijn maar het zou wel fijn zijn 

als ze kunnen drijven (we willen geen gewonden zo vlak voor het einde van het jaar). Tot dinsdag! 

  

Calendar  

   Date    Activity             Location   

8 January  NSWK 2             Leiden  

4 January  

13 January 

27 January 

4 February                                     

Activity              New Year’s drink  

Activity              Diner Rouler 

GMA 

NSK                    Groningen  

  

  



NSWK 2 Leiden  
Op 8 januari zal het tweede NSWK van dit seizoen plaats vinden. In Leiden zullen de twee door 
BergPolder gesponsorde Ragnar teams het weer opnemen tegen andere verenigingen. Ragnar 1 zal 
hier zijn eerste plaats moeten verdedigen. Ragnar 2, die nu op een gedeelde tweede plaats staat, zal 
hard gaan knokken om Ragnar 1 van zijn eerste plaats af te stoten. Wil je meespelen maar heb je je 
nog niet opgegeven? Meld je dan snel aan via de volgende link: 
https://www.facebook.com/events/1694930640836443/ 
 
New Year’s – Break Your Resolutions borrel 
Nog maar een paar weekjes en dan begint het festijn 
genaamd kerstvakantie. Een periode van uitslapen, feestjes 
en natuurlijk niet te missen al het lekkere eten wat je 
voorgeschoteld krijgt als je kerst gaat vieren met de familie. 
Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk het inluiden van het 
nieuwe jaar. Naast dat op oudejaarsavond met oliebollen, 
vuurwerk en veel te veel champagne wordt gevierd dat het 
nieuwe jaar gaat beginnen, worden ook onnodig veel niet 
haalbare nieuwjaarsvoornemens afgesproken. We kennen 
het allemaal. Omdat er deze avond nog geen waterpolo 
training is en om samen de nog niet gebroken voornemens 
te breken willen wij jullie uitnodigen voor de “New Year’s – 
Break Your Resolutions” borrel op 4 januari, dat wellicht vervolgd zal worden ergens op de dansvloer. 
Als een kerstcadeautje van Ragnar voor jou zal deze avond deels worden betaald door Ragnar en kost 
het jou maar een paar euro. Laat even weten of je komt, doormiddel van het facebook evenement 
https://www.facebook.com/events/340074349709203/  of door een van de bestuursleden aan te 
spreken, zodat wij weten hoeveel borrelbenodigdheden gehaald moeten worden. We verheugen op 
jullie komst!   
 
Diner Rouler 
Mijne Damesch, Heeren Vikingen, met grote vreugde kunnen wij u mededelen dat het meest epische 
evenement van het jaar weer voor de deur staat. Op 13 januari 2017 zal Diner Rouler weer 
plaatsvinden. Voor onze zeer gewaardeerde nieuwe Vikingen volgt hier de uitleg over wat Diner 
Rouler precies inhoudt. Wanneer u zich samen met een partner of solo heeft aangemeld om deel te 
nemen aan Diner Rouler, krijgt u een voorgerecht, hoofdgerecht of dessert toegewezen. Dit gerecht 
zal u dus samen met uw gekozen of toegewezen partner gaan bereiden bij het door u doorgegeven 
adres. Ook zullen vier anderen dit heerlijke gerecht bij u komen nuttigen. De andere twee gangen 
gaat u bij uw mede-Vikingen verorberen. Na het dessert zullen wij gezamenlijk de avond afsluiten, 
met een drankje op een nog geheime locatie. U kunt zich via deze link opgeven: 
https://goo.gl/forms/0FVdddv3o65Jmowa2  Doe dit voor 4 januari 2017. Voor een luttele €10,00 per 
persoon krijgt u een (hopelijk) heerlijk drie gangen diner en een overdosis aan gezelligheid. 
Daarnaast is dit natuurlijk dé kans om uw mede Vikingen (beter) te leren kennen. Tot zover lijkt het 
op het jaarlijks geliefde Diner Rouler, maar niets is minder waar! Dit jaar is het thema namelijk Black 
Tie. Dus, lieve dames en heren, wacht nog even met het stomen van die kekke kerstoutfits, want op 
13 januari kunt u deze gewoon nóg een keer aan.  Wij verheugen ons erop u allen te mogen 
ontvangen op 13 januari!  
 
NSK Groningen 
In het weekend van 4 februari zullen we voor het NSK afreizen naar het altijd gezellige Groningen, 
waar onze voorzitter vandaan komt! Net als bij de NSZK’s zal het weekend starten met een pre borrel 
en sluiten we zaterdagavond af met een feest. Het belooft een mooie wedstrijd te worden dus houd 
4 februari alvast vrij in je agenda. 
 

https://www.facebook.com/events/1694930640836443/
https://www.facebook.com/events/340074349709203/
https://goo.gl/forms/0FVdddv3o65Jmowa2


Batavierenrace 
Zoals jullie al weten mag Ragnar weer deelnemen aan het prachtige evenement; de Batavierenrace. 
Een hardloopestafette wedstrijd op 29 april waarbij je met een ploeg van 25 Vikingen de afstand 
tussen Nijmegen en Enschede zal overbruggen. Iedere deelnemer zal een afstand afleggen van 
tussen de 3,6 en 11 km. Verdere informatie over kosten enzovoort volgt. Lijkt het jou leuk om mee te 
doen? Begin dan alvast met trainen. Inschrijven kan vanaf half januari.  

 

Terugblik 

NSWK 1 Rotterdam 
Op 30 oktober werd in het Van Maanenbad te Rotterdam de 
eerste wedstrijd van de Nederlandse studenten waterpolo 
kampioenschap gehouden. Tijdens deze wedstrijd, 
georganiseerd door Ragnar en powered by Erasmus Sport, 
werden 18 wedstrijden gespeeld tussen 9 teams van 8 
verschillende verenigingen. Onze Vikingen hebben niet alleen 
hun gastvrijheid, maar ook hun waterpolokunsten laten zien: 
Ragnar 1 staat na de eerste speeldag op de eerste plaats in het 
klassement, Ragnar 2 deelt een tweede plaats met Aquamania 
(Leiden) en Avalon (Tilburg). Nadat de wedstrijden gespeeld 
waren eindigde de dag met een gezellig diner voor 80 
vermoeide, maar tevreden waterpoloërs. 
 
 
Eten moet je toch… 
Naast waterpoloën en zwemmen houden Vikingen ook van 
gezelligheid. Dit maal werd dit gevierd met spareribs. Nog 
nagenietende van de prachtige prestaties bij het NSWK te 
Rotterdam hebben op 2 november 30 Vikingen samen zitten 
smullen. Maar nog voordat er werd aangeschoven om de 
heerlijke maaltijd te gaan verorberen, was er nog een 
zwemtraining waarbij vele waterpoloërs aanwezig waren. Vol en 
voldaan van het eten gingen de strijders daarna door naar de 
waterpolotraining. 
 
 
 
5 november marathon 
Alweer een tijdje geleden deed een team van 12 Vikingen mee 
aan de 6 uurs marathon in het Oostelijk Zwembad. Ragnar heeft 
hiermee een tweede plaats behaald en maar liefst 1103 banen 
gezwommen (27575 meter). Uiteraard ging het niet om het 
uithoudingsvermogen, de ranking en de snelheid van het team 
maar om geld op te halen voor het goede doel. Door middel van 
de competitie is het Ragnar gelukt om €1170,74 op te halen 
voor KWF Kankerbestrijding. We zijn erg trots op deze uitslag en 
ik wil bij deze alle leden, families, vrienden en externe 
sponsoren die ons gesteund hebben bedanken voor hun 
bijdragen! 
 



Wave Winter Toernooi (WWT) 
Op 3 en 4 december is een groep dappere Vikingen 
afgereisd naar Delft om daar mee te spelen in het WWT. 
Dit jaar deed Ragnar met maar liefst twee heren en een 
damesteam mee aan WWT. Ragnar heren 1 heeft hier 
goed gevochten tegen drie andere teams in de eerste 
poule. Ragnar heren 2 heeft een paar wedstrijden weten 
te winnen en de dames hebben goed hun best gedaan om 
nog wat puntjes te scoren tegen de jongens teams van 
andere verenigingen. Zaterdagavond zijn we met maar 
liefst 30 man uit eten gegaan en hebben we tot in de late 
uurtjes gefeest in Delft. Als waterpolo commissaris ben ik 
blij om te zien dat de nieuwe leden al goed geïntegreerd 
zijn in onze vereniging (see the Viking Stories).  
 
NSZK 2 Nijmegen 
Afgelopen weekend reisden onze Vikingen af naar het verre 
Oosten voor het tweede NSZK van dit seizoen. Onze 
zwemmers waren wederom in topvorm en maar liefst 6 
clubrecords zijn dit weekend gesneuveld! Marcha zwom 
clubrecords op de 100 en 400 vrij: 1:03.16 en 5:07.15. Iris 
verbeterde het record op de 200 rug met een tijd van 
2:57.27 en Bram Lamberts verbrak het huidige clubrecord 
op de 100m vrijeslag met een tijd van 56.88! Ook onze 
estafettes hebben het goed gedaan dit weekend. De 4x50 
rug mix estafette met Bram, Iris, Mark en Marcha heeft een 
prachtige tijd neergezet van 2:16.25 en tot slot verbraken 
ook Iris, Loes, Marcha en Laura het clubrecord op de 4x50 
wisselslag, in een tijd van 2:24.05. Al deze prachtige tijden 
hebben Ragnar een 8e plaats opgeleverd! 
Dit moest natuurlijk gevierd worden en dat gebeurde dan 
ook op het feestje na de wedstrijd, met als thema ‘Lost in 
Summer Paradise’. Onze Vikingen zagen er prachtig uit en 
hun zomerse verschijning bleef ook bij de andere 
verenigingen niet onopgemerkt! Ondanks vele integratie 
pogingen heeft Ragnar ditmaal helaas geen bingo punten 
gescoord. Met een gedeelde tweede plaats in het 
klassement is er echter nog niets verloren en wij hebben er 
alle vertrouwen in dat onze Vikingen de verwachtingen de 
komende NSZK’s weer waar zullen gaan maken! Wij kijken 
terug op een geslaagd weekend en willen Hydrofiel graag 
nogmaals bedanken voor de goede organisatie.  
 

Algemeen 

Training tijdens Kerstvakantie 
Na weken (maanden?) studeren en tentamens is het tijd voor een welverdiende kerstvakantie! 
Omdat we jullie nog even de tijd willen geven om je te misdragen dit jaar, zal een aantal trainingen 
niet doorgaan. Voor de waterpoloërs onder ons is er geen training op: 21-12, 27-12, 28-12 and 4-1. 
Voor de zwemmers: de laatste zwemtraining van dit jaar is 22-12, we beginnen weer op 2 januari. 
 



Oproep: Sidekick commissie  

Ragnar is op zoek naar sidekicks! Lijkt het je leuk om een keer in de twee weken mee te helpen met 
training geven, stuur dan een mailtje naar zwemmen@ragnar-rotterdam.nl of spreek een bestuurslid 
aan bij de training! Ervaring met training geven is fijn maar niet nodig. 
 

Vikings Stories  

Allerbeste Vikingen, 
 
Hebben jullie mij al gemist? Het is alweer even geleden dat jullie van mij gehoord hebben en ik heb 
vernomen dat sommige van jullie alweer verlangden naar mijn wijze woorden. Vrees niet – de Viking 
Stories zijn nog nooit zo lang en sappig geweest als de editie die nu voor je ligt. De vorige editie van 
de Viking Stories eindigde met een waarschuwing voor koude winternachten en klaarblijkelijk 
hebben jullie mijn raad goed opgevolgd en zijn jullie op zoek gegaan naar goed gezelschap. Tijdens 
alle familie diners en spelletjesavonden in de kerstvakantie kun je je lekker verkneukelen aan de 
verhalen van dit keer. 
  
Laten we gelijk maar goed beginnen! In de vorige edities was het huidige bestuur een beetje 
teleurstellend aanwezig - het creëren van roddels was blijkbaar geen prioriteit in het beleid van de 
eerste paar maanden. Ik kan dan nu met trots vertellen dat in minder dan een week na de vorige 
Viking Stories ons eerste bestuurslid haar liefde voor de vereniging heeft getoond: onze favoriete 
polo-powerwoman is het volgende hoofdstuk geworden in de legende van de Questionmark tijdens 
een avontuurlijke avond in onze nieuwe thuisbasis Vrienden Live. Ze is echter niet het enige 
bestuurslid dat geruchten heeft laten ontstaan en omdat er veelal werd gevraagd om de terugkeer 
van een oude schrijver van de Viking Stories, is deze persoon nog eenmaal achter de schrijftafel gaan 
zitten voor het verslagleggen van het volgende avontuur: Alicia in wonderland. 
  
“Beste lezers, laat me jullie een Curth verhaaltje vertellen. Als econometrist in spe bezit ze als geen 
ander de vaardigheden van het worteltrekken en kruislings vermenigvuldigen. Maar als zo vaak met 
studies, zijn deze vaardigheden niet altijd even gemakkelijk om in de praktijk te brengen. Haar 
queeste duurt al een tijdje, maar ze laat zich niet zomaar uit de tent lokken. Deze kluizenaar is 
namelijk niet goedkoop, en wie haar wilt hoeft ook niet met één roze roos aan te komen zetten. 
Onvolldoennndaaa!  Nee, haar schnappie moet perfect zijn, of ja, boven de 9,7. Bijvoorbeeld zoals 
Hansi Hinterseer, van hem glijdt ze ook zonder ski’s van de berg af. Ze verlegde haar zoektocht naar 
de Skihut, hief haar hände zum himmel en toen werd ze het gewaar, haar Hollandse Hansi 
stond al klaar. Met zijn soepele hübsche heupjes tanzte hij de ganze nacht met 
haar, toen ze zei: “Küss mich einmal, küss mich zweimal, immer wieder”. 
(https://www.youtube.com/watch?v=G6wvY2zrMvw) 
Auf wiederschnitzel!” 
  
Laat je niet voor de gek houden, we zijn er nog lang niet wat betreft de avonturen van het bestuur. 
Het gerucht gaat rond dat onze activiteiten commissaris buiten de Ragnar vijver heeft lopen 
hengelen tijdens het afgelopen NSZK. Daarnaast heeft ook onze secretaris zijn vrijgevigheid geuit. Of 
de Ragnar nieuwelingen het eerder gegeten avondmaal van de secretaris konden waarderen is nog 
maar de vraag. Tot nu toe blijven de zwemcommissaris en de voorzitter ongedeerd en een beetje 
teleurstellend in het aanwakkeren van geruchten, maar we zullen zien wat het komende jaar 
brengt… 
  
Laten we doorgaan met een vast onderdeel van de Viking Stories, een dat voortaan heet: The 
Questionmark! Jaja, inmiddels is The Questionmark het waardig om een eigen rubriek te hebben 
aangezien elke Viking Stories een nieuw hoofdstuk biedt aan deze kronieken. Niet alleen de PoloCo 
was gecharmeerd van zijn interpunctie.  

https://www.youtube.com/watch?v=G6wvY2zrMvw


Nee, het gerucht gaat dat het niet lang heeft geduurd voordat hij “berbaasd” was en de het volgende 
verhaal geschreven was. Hier stopt het niet bij: na het likken van tepels bij de Irish pub en het breken 
van een paar voortanden was deze Viking weer in topvorm bij WAVE Wintertoernooi en 
verwelkomde een van onze nieuwe Vikingen met alle liefde. Deze nieuwe Viking brengt hiermee voor 
deze editie het laatste verhaal. 
  
Nu we het toch over WAVE hebben, de aanwezige leden van ons hoopten waarschijnlijk op het “what 
happens at WAVE stays at WAVE” principe maar komen helaas bedrogen uit; de schrijver heeft 
overal ogen en oren. Bij dit extra bizarre weekend was het maar goed dat de schrijver veel ogen en 
oren open had voor alle sneaky dingen die jullie hebben uitgespookt. De avond was gelijk al erg 
gezellie al zou je daarmee verwachten dat er Niks aan de hand was, toch gaan gezellie roddels snel 
rond. Andere verhalen gaan minder snel rond. Hebben jullie gehoord dat een van onze Vikingen een 
golf/WAVE heeft achterna gezeten? Ik wel in ieder geval en ben blij dat tenminste een van onze 
leden het fatsoen had om de organisatie te bedanken. Hij had dan wel geen cadeau maar dankzij een 
korte(kaas?) bedankte hij de organiserende secretaris vanuit de grond van zijn hart en liet zien dat 
Vikingen wel degelijk manieren hebben. Tot zover de duister op het feest en verplaatsen we ons naar 
het ligt, zonligt. Laat me je een vingertellen sub rosa: blijkbaar houden Italianen van kaken/jaws! 
Terwijl de nacht vorderde en de dageraad dichter in de buurt kwam vielen vele Vikingen in slaap nog 
voor zij thuis waren, wie weet wat ze allemaal hebben gemist? Laat je niet foppen door al deze 
opgekomen verhalen en onthoud: Waar Vissen vissen, Mollen graven en jagers jagen liggen nog veel 
meer verhalen verborgen onder de grote golven. 
 
Niet alleen op toernooien en competitiewedstrijden blijkt dat onze Vikingen goed kunnen scoren – 
nee, ze oefenen ook met scoren in hun vrije tijd. Sterker nog, sommigen oefenen meer buiten het 
water dan in het water: zo hebben we verhalen gehoord van de(r) steen dat iemand erg druk is 
geweest met het oefenen van scoren bij onze Vikingen, maar niet per sé waterpolo gerelateerd. Men 
kwam er namelijk achter bijvoorbeeld dat bovengenoemde betrokken was bij een verhaal dat iets te 
maken zou hebben met het wakker worden tussen onze langste en molligste waterpoloërs, een 
ander verhaal heeft te maken met een tripje naar de Vrienden Live. Het lijkt erop dat zij van 
bramachtige sprookjes houdt. Toen haar prins eenmaal doorhad hoeveel hij van b(i)er hield konden 
de twee niet met hun handen van elkaar afblijven voor de rest van de avond. Er zijn nog meer nieuwe 
dames lid geworden en dat kan maar een ding betekenen: meer sappige verhalen; en ditmaal komen 
deze van ons favoriete Vlaardingse duo. Er wordt gefluisterd dat een van hen een Viking van weleer 
die de zeven zeeën heeft getrotseerd verwelkomd heeft met een welkom-terug zoen. De ander, 
zojuist bevrijd van haar ketens, is nu weer vrij om rond te zwemmen met de andere vissen in de zee. 
Ook al zwemmen er genoeg andere vissen in de zee, ik kan me voorstellen dat vele Vikingen hun 
hengels uitwerpen om deze kooijkarper te vangen. 
 
Nog even volhouden beste Viking, we zijn er bijna! Normaal gesproken ben ik te bescheiden om mijn 
eigen geschreven werk te vergelijken met ene Charles Dickens, maar, het allerlaatste verhaal dat ik 
ga vertellen heeft wel erg veel overeenkomsten met een van zijn werken: A Christmas Carol. Ik schets 
de volgende scène voor jullie: Er was eens, niet eens zo heel lang geleden, in een land hier ver 
vandaan genaamd Nijmegen. Al was het een zomer thema, de stemming was erg kerstelijk. Zoals in 
de Christmas Carol kregen we eerst te maken met de geest van het verleden die ons een zeer bekend 
verhaal bracht. Ik kreeg gelijk een déjà vu door de roosachtige dame van het noorden die een van 
onze Vikingen verblijdde. Het is geweldig om te zien dat zij net zoveel liefde heeft voor onze 
vereniging als haar dubbelganger!  
 
De geest van het nu kwam snel daarna met een hoop vroegtijdige cadeaus. Onze mascotte de mol 
bijvoorbeeld bleek niet te beroerd om een dame een vroege kerst te bezorgen in het donker. Onze 
activiteiten commissaris was ook niet te beroerd om een paar kerstwensen te vervullen van een 
Amsterdamse secretaris.  



Er is ook nog een andere Viking die wel erg verwend is voor Kerst. Het is maar een kortkazig verhaal 
van iemand die niet een, niet twee, maar van wel vier dames een cadeau kreeg. Zonder enige twijfel 
wordt dit het ALLERMOOISTE verhaal ooit in de Viking Stories.  
 
De geest van het nu was zo vrijgevig om ons allen te bestoken met een wonder dat ik jullie niet Wout 
onthouden. Onze favoriete zwemco van weleer was uiteraard ook op zoek naar gezelschap in deze 
koude nachten en heeft deze ook gevonden in een mooie dame uit het zuiden. Na het uren dansen 
en spreken, wat zeer veel kijkers trok, voltrok de magie zich tot een oprechte kus.  
Degene die het verhaal al kennen weten dat de laatste geest die van de toekomst is. Deze laat ik over 
aan jullie ;) Na het lezen van deze editie geef ik jullie wat tijd en ruimte om tot reflectie te komen. 
Het nieuwe jaar komt er al bijna aan en sommigen zullen zelfs goede voornemens hebben. 
Persoonlijk kan ik niet wachten om te zien wat het nieuwe jaar ons zal brengen en ik kan niet 
wachten om te zien wanneer jullie die voornemens allemaal zullen verbreken op 4 januari! 

 

English  

Preview  

Take your buddy to water polo 
Tuesday the 20th of December is already the last water polo training of this year.  To end this year on 
a fun note we will have a “take your buddy to water polo tournament”! So, ask you friend, roomie, 
lover (or just someone you would love to drown some time) and come and enjoy the last practice! 
The whole training will be in the form of a small tournament so not too many sprints this time. Your 
buddy doesn’t have to be good at water polo but it would be nice if you ask someone who can stay a 
float (don’t want any injured people on the last training of 2016). See you Tuesday! 
 
NSWK 2 Leiden  
The second NSWK of this season will take place on January 8th. Our two teams which are sponsored 
by BergPolder will compete against other associations in Leiden. Ragnar 1 will have to defend its first 
place. Ragnar 2, who is now on a shared second place, will fight to throw Ragnar 1 of its first place. 
Do you want to join, but haven’t you signed up yet? Do so by going to the following link:  
https://www.facebook.com/events/1694930640836443/     
 
New Year’s – Break YourResolutions drink 
Only a couple of more weeks of stressful studying until we can 
finally indulge in those festive christmas dinners. And cookies. And 
chocolate. And more festive dinners… After this, and, not to forget, 
the binge-drinking on New Year’s Eve, it will be time for some strict 
New Year’s Resolutions. But let’s be real: no one sticks to their 
resolutions, not even you. In order to make you feel less bad about 
it, we have picked the perfect date for all of us to break our new 
year’s resolutions together! As there is no water polo practice on 
that day, we will host a “New Year’s - Break Your Resolutions” 
drink on the fourth of January! After sharing our exciting holiday 
stories and a beer or two, we might even feel like hitting the 
dancefloor… Still not convinced? Did I mention that, as a belated christmas present, a part of the 
drinks will be on Ragnar and you will only pay a couple of euros yourself? So save the date, let us 
know if you are coming through the facebook event 
https://www.facebook.com/events/340074349709203/ or tell a boardmember and see you next 
year! 
 

https://www.facebook.com/events/1694930640836443/
https://www.facebook.com/events/340074349709203/


Diner Rouler 
Ladies and Gentlemen, It gives us great pleasure to inform all of you that our beloved event ‘Diner 
Rouler’ is going to take place on the 13th of january 2017. To explain to our new family member 
what this epic event really is all about. When you have signed up with a partner you will get an email 
in the week before the 13th saying which dish you together with your partner will have to prepare to 
enjoy with 4 other Vikings. This can be a starter, main dish or dessert. The other two dishes you will 
get to enjoy with 4 other Vikings at their place. After dessert will we all meet at a café (which will be 
announced later) to end the great evening together. If you want to participate, you can sign up 
before the 4th of januari through this link: https://goo.gl/forms/0FVdddv3o65Jmowa2 For only € 
10,00 you can enjoy an evening full of great food and you will get to meet even more Ragnar family 
members. So far, it seemed like an ordinary Diner Rouler but this isn’t the case. This year there will a 
be theme. No need to get a smoking, or to buy a expensive dress but it would be fun if all of you guys 
dressed up to fit the theme: Black Tie. We look forward to your participation.  
 
NSK Groningen 
In the weekend of the 4th of February, we will travel to the cosy city of Groningen for the NSK were 
our chairman comes from! Just like the NSZK’s the weekend will start with a pre-drink, and the 
weekend will finish with a party on Saturday. It promises to be another nice competitions so block 
the 4th of February in your agenda.  
 
Batavierenrace 
As you guys might already know, Ragnar is participating in the Batavierenrace. A running relay held 
on the 29 of April, where every participant will run a distance between 3,6 - 11 km to overlap the 
distance between Nijmegen and Enschede.  Further information about cost etc. will follow later. 
Would you like to join? Start practicing now! Subscribing will open halfway through January.  
 

Review  

NSWK 1 Rotterdam 
On the 30th of October, the first of four tournaments of the Dutch 
student water polo championship took place in Rotterdam. 
Organised by Ragnar and powered by Erasmus Sport, 18 matches 
between 9 teams from 8 associations were played in the van 
Maanenbad on Sunday afternoon. Ragnars Vikings not only 
demonstrated their hospitality, but also their waterpolo skills: 
Ragnar 1 ended in the first place of the day, while Ragnar 2 jointly 
came second with the associations from Leiden and Tilburg. After 
those exhausting 4.5 hours in and around the pool, the day ended 
with a dinner for 80 tired but happy water polo players.  
 

You have to eat anyways... 
Besides playing water polo and swimming Vikings love to get 
together for a drink or to get food. This time we celebrated that 
part of being a Viking. Still joyful from the great performance 
Ragnar put on at the NWSK, 30 Vikings got together on the 2nd of 
November to eat some delicious Spareribs. But before everyone 
got to enjoy the meal, we went to the swimpractice where lots of 
waterpoloplayers joined. Completely stuffed by the spareribs the 
brave Vikings continued to the water polo training. 
 

https://goo.gl/forms/0FVdddv3o65Jmowa2


5 november marathon 
On the 5th of November, a team of 12 Vikings joined the 
6-hour relay (Zwemmarathon) at Oostelijk Zwembad. 
With 1103 swum lanes (27575 metres) they finished the 
evening in second place! However, neither endurance nor 
speed were the real focus of the night: Through the 
competition, Ragnar managed to raise €1170.74 to 
donate to Fight Cancer, an initiative by the KWF 
Kankerbestrijding. We are very proud of this outcome and 
would hereby like to thank all members, families, friends 
and outside sponsors that supported us with their 
donations! 
 
Wave Winter Tournament (WWT) 
On December 3rd and 4th a brave group of Vikings 
travelled of to Delft to play in the WWT. This year Ragnar 
joined with two guys teams and one ladies team. Ragnar 
men 1 has put up a good fight against the three other 
teams in the first poule. Ragnar men 2 has won a couple 
of matches and the ladies also tried their best to score 
some goals against the guys of other associations. 
Saturday evening we went for some Chinese dinner with 
30 Vikings and partied till late at night. As a water polo 
commissioner I am happy to see that our new members 
already integrated well into our association (see the 
Viking Stories).  
 
NSZK 2  Nijmegen 
Last weekend, our Vikings travelled to the far East for 
the second NSZK of this season. Our swimmers once 
again were in top shape and no less than six club records 
were beaten! Marcha set two new records, on the 100 
and 400m freestyle: 1:03.16 and 5:07.15. Iris improved 
the record on the 200m backstroke with her time of 
2:57.27 and Bram beat the club record on the 100m 
freestyle with a time of 56.88! The relay teams were at 
the top of their game as well. The 4x50 backstroke mix 
relay, with Bram, Iris, Mark (v/d Hondel) and Marcha set 
a great time of 2:16.25 and Iris, Loes, Marcha and Laura 
beat the club record on the 4x50 medley, in a time of 
2:24.05. With all these great performances, Ragnar 
conquered the eight place!  
This, of course, had to be celebrated and this happened 
at the party afterwards, with the theme ‘Lost in Summer 
Paradise’. Our Vikings looked wonderful and their sunny 
appearance did not remain unnoticed by the other 
associations. Their efforts sadly did not award Ragnar 
any bingo points, but with a second place in the 
integration ranking so far, there is still hope! In any case, 
our Vikings provided some juicy content for the Viking 
Stories. We had a great weekend and would like to 
thank Hydrofiel for organizing the event.  



General 

Practices during the Christmas break 
After weeks (months?) of studying and exams, it is time for a well-deserved christmas break! Since 
we want to give you some time off to be bad this year before starting like an angel in 2017 the 
practices will come to a small stop. For the water polo players amongst us, there will be no practice 
on: 21-12, 27-12, 28-12 and 4-1. For the swimmers: the last swimming practice will be on 22-12 and 
it will start again on 2-01-2017.  
 
Sidekick committee 

Ragnar is looking for sidekicks! Would you like to help with giving practice once every two weeks, 
then please send an email to zwemmen@ragnar-rotterdam.nl or ask a board member at practice! 
Experience with giving practices is nice but not necessary.  
 
Viking Stories  

My dearest Viking, 
 
Did you miss me? It has been a while since you last heard from me - and I hear that some of you have 
yearned for my wise words. Do not despair - the Viking stories return today with more juicy contents 
than ever before. I ended my last story with a warning of cold nights in Winter, and it seems that 
many of you took my advice seriously and seeked some soothing company. Some of you were a little 
overenthusiastic even, and so it happens that these stories will be the longest ever written. With a 
long christmas break to come, these stories will keep your mind busy during endless family dinners 
and game nights - you can thank me later! 
 
So let us dive right into it! In previous stories, a look towards the board was quite disappointing - 
seemingly the creation of gossip was not a priority in their policy of the first months. Thus, I am 
proud to announce that less than a week after the last stories, our first board member showed her 
love towards our association: our favorite polo-powerwoman became a part of the next chapter of 
the legend of the Questionmark in an adventurous night in our new home-base vrienden live. But she 
should not remain the only boardie to cause some gossip, and upon popular request, a long lost 
voice returned to the Viking stories to tell the story about one particular adverture: Alicia in 
wonderland 
 
Well readers, let me tell you a story about our favorite German, the treasure(rer) of the Ragnar 
board. She has been on a quest for Mr right for a while now. Someone who can make her yodel and 
blow the middewinterhorn. However she is not cheap! One would have to curl up so tightly into a 
reflexive ball of stupidity and ignorance to think a damp tent or a withered rose can seduce her! 
Noch in 100.000 jahre! Anyways, she was still looking for the light of her life and fire of her loins, like 
Hansi Hinterseer. With him she wouldn’t need skies to glide off the mountain. One who can rock her 
like Amadeus. She continued her quest in the Skihut, looking for her hübsche Hansi she stumbled 
over Ragnar’s Dutch Hansi, juggling with his feet, ski-twisting  his hips right in front of her. Oh-lodyaa-
di-lee! Their eyes met, and soon enough she gently caressed his hair, and they kissed. His kiss, had 
some rather typical German refinements of flutter and probe which would make one think he had 
practiced before… (https://www.youtube.com/watch?v=vBLxzv17zc8) Auf wiederschnitzel! 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vBLxzv17zc8


Don’t be fooled - this by no means covers all adventures of our board. One rumours that our 
activities commissioner has been fishing outside of the Ragnar pool at the last NSZK. Next to that,  
our secretary proved to be very shary: whether or not the newbies that were hit by his present 
appreciated a taste of his previously digested dinner is highly debatable though. For now, only our 
swimming commissioner and chairwoman remain to be somewhat disappointing as sources of 
gossip, but we will see what the next year brings… 
 
Let's move on to the next recurring part of these stories, one that I would (henceforth) like to call: 
The Questionmark! Yes, by now the Questionmark is really worthy of having his own rubric, as each 
Viking story adds a new chapter to the myth. Our PoloCo should not stay the only one to become 
enchanted by this form of punctuation. No, rumour has it that little time passed until he was 
berplexed and the next story was set in stone. And on he goes: After licking some nipples at the Irish 
pub and breaking some teeth, this Viking returned to full power at the WAVE tournament and 
warmly welcomed one of our newest belle’s to the team. We now know his favorite brend: it must 
be adidas, because for him, imbossible is nothing. 
 
Talking about WAVE: some of you must have hoped what happens at WAVE stays at WAVE, but do 
not be fooled; the Viking-storyteller has ears and eyes everywhere. And for this extraordinary 
weekend, one truly needed many eyes to observe all those sneaky Vikings. The night started to be 
gezellie in no time: although you could say there was nothing wrong (Niks on the hand), gezellie 
rumours spread quickly. Other stories move slower but also reach the surface. Have you heard that 
one of our vikings chased a wave? I did - and am very glad that at least one viking remembered that it 
is rude to leave a party without saying thank you. Without a gift but with a short and cheesy kiss, he 
thanked the organising secretary self-sacrificingly, showing that some vikings do have manners. Away 
from the dark corners of the party, we step back into the light - or should I say sunlight? Let me tell 
you this sub rosa: Italians seem to like jaws! And as the night progressed and the sunrise came closer, 
many viking-eyes fell shut and who knows what they missed? While these are all stories that were 
washed ashore, don’t be deceived: Where Fishers fish and moles dig, hunters hunt -  and more 
secrets are hiding below big WAVEs.  
 
It is not only the tournaments and competitions that show how well our vikings score - no, they also 
practice scoring in their free time. Some practice more outside of the water than inside:  so we hear 
about our new lady from the stones that she has been busy practicing some, not necessarily 
waterpolo-related, skills with some of our Vikings. One hears that one of her stories involves waking 
up between our tallest and our most molar waterpolo players, and another involves trips to vrienden 
live. Rumour has it that she likes her fairytales brambly.  When her prince realised how much he likes 
be(e)r, the two could not keep their hands to themselves for the rest of the night. But there are even 
more new ladies - and new ladies bring new gossip; especially our new devilish duo from 
Vlaardingen. It is rumoured that one of them welcomed home an old viking, who was long lost sailing 
the seven seas, with a tender kiss. The other one was just liberated from her golden cage, and now 
freely roams the wild waters. Although there are plenty of fish in the sea, I cannot help but think that 
many of our Vikings have their fishing rod ready to catch a particular koi (carp). 
 
Oh dear Viking, bear with me - this was not all! I would usually be too modest to compare my own 
(admittedly fabulous) writing to that of the great Charles Dickens, however, the very last story that I 
am ready to tell you has yet too many things in common with  A Christmas Carol. Let me set the 
scene for you: It all happened once upon a time, not too long ago, in a kingdom far far away: 
Nijmegen. Although the theme was summery,  winter loomed over the party...and it so happened, 
that the ghost of (christmas) past appeared and brought to us a story that has been told before. With 
a strong deja-vu (or: deja-baisé) feeling, a roosy lady from the North made a Viking happy once again 
- and we, in turn, are happy that she loves our association as much as her Doppelgänger does.  



Cold winds also brought the ghost of christmas present; and some Vikings seem to have gotten some 
early christmas presents. Our mascot mole, for example, proved to be everything but a grinch, and 
wandered into the night with mother christmas. Our activities commissioner was also ready to fulfill 
some wishes, and shared a kiss with a craving Amsterdam secretary. And there is yet  another Viking 
who got even more presents: this story isn’t really cheesy, because the list of kisses is everything but 
short - however, this Viking had an early christmas with not one or two but four ladies that were 
willing to share some gifts with him.  
 
Without any doubt, this would have been my favorite story to tell in any normal viking story. 
However, it is almost christmas and I also got a christmas present:  the ghost of christmas present 
was gracious enough to praise us all with a beautiful christmas miracle, which I wout to share with 
you now. A dear swimming commissioner from the past has also been on the quest for some 
company during this cold night, and he found his salvation in a lovely lady from the south. After 
hours of dancing and talking that bewitched many spectators, the magic unravelled and the evening 
culminated in a in a heartfelt kiss.  
 
Those of you who know the carol well will miss an appearance of the ghost of christmas yet to come - 
however, I will leave that part of the story to you. After reading these stories, I give you some time to 
reflect during the holidays. After all, a new year is closing in and some of us may have some new 
year’s resolutions to set. I, for my part,  cannot wait to see what the next year has in store - and to 
watch you all break your resolutions on the fourth of January! 
 


