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Summery  
Preview:            

Kroegentocht, Jaws, NSWK 3 Delft, Open feest, NSZK 3 
Rotterdam and the Batavierenrace. 
 

Review:  

Bring your buddy to waterpolo, NSWK 2 Leiden, New Years 

Drink- Break your Resolutions, Diner Rouler and NSK 

Groningen.  

General:  

Data activities and the Viking Stories. 

 

                    “English below”  

Vooruitblik 

Kroegentocht -- Samen met je maatje tot het gaatje -- 

Een evenement wat natuurlijk niet gemist kan worden! Samen met je maatje tot het gaatje; dan heb 
ik het natuurlijk over de jaarlijkse Kroegentocht. Deze zal dit jaar op 17 februari plaatsvinden. Een 
avond waarbij wij ons niet op 1 locatie gaan vermaken maar waarbij wij ons vanaf 20:00 zullen 
vermaken op meerdere plekken in ons mooie Rotterdam. Voor maar 3 euro kan jij genieten van 3 
drankjes in verschillende kroegen. Naast dit zal er ook een verrassing zijn van onze eigen NSZK 
commissie! Dit kan je niet missen. Opgeven kan via deze link: 
https://goo.gl/forms/gVQaJPzx1Lb3hYKA2 
 

 

 

Calendar  

   Date    Activity             Location   

17 Februari  Pub crawl              Rotterdam  

25 Februari   

5 March 

2 March  

22 April  

29 April                                                       

Jaws                       Amsterdam   

NSWK 3                 Delft 

Open Party         Vrienden Live 

NSZK 3                   Rotterdam  

Batavierenrace    Enschede 

   

  

https://goo.gl/forms/gVQaJPzx1Lb3hYKA2
https://goo.gl/forms/gVQaJPzx1Lb3hYKA2
https://goo.gl/forms/gVQaJPzx1Lb3hYKA2


 

Jaws 

Met slechts twee weekjes te gaan zal het JAWS toernooi plaatsvinden op 25 februari. Ragnar zal hier 
met een heren en een gemengd team gaan spelen tegen andere verenigingen. Heb jij zin om te spelen, 
dineren en feesten? Wacht dan niet langer en geef je op via de evenement pagina! Wij kijken er naar 
uit om jou te zien GLOW IN THE SHARK. https://www.facebook.com/events/946473252152882/ 
 
NSWK 3 Delft 

Op 5 maart zal het derde NSWK van dit jaar plaatsvinden. Van 12.00 uur 
tot 16.00 uur krijgen de beruchte waterpolo vikingen weer de kans hun 
eerste en t  weede plaats te verdedigen. Of… zal Ragnar 2 dit keer koning 
worden? Wees erbij en maak deze geweldige dag zelf mee. Opgeven kan 
door op “Gaan” te drukken op de evenement pagina: 
https://www.facebook.com/events/366966357017623/ 

 

 

Open Feest -- Aloha – 

2 maart is het zover. Ragnar Open Feest! Deze avond zullen wij samen met vele anderen vanaf 23:00 
uur stranden bij Vrienden Live. En ja, met vele anderen bedoelen wij inderdaad; nodig iedereen uit die 
deze avond nog onvergetelijker kan maken. Een avond vol drankjes, dansen en misschien zelfs wat 
sjansen. Oftewel episch. Maar voordat wij ons beestachtig gaan gedragen bij Vrienden Live zal er een 
spetterende training zijn met misschien wel wat muziekjes en lichtjes. Het wordt een avond om nooit 
meer te vergeten.  
 

NSZK 3 Rotterdam  

Over iets meer dan twee maanden is het zo ver, ons eigen NSZK in 
Rotterdam! Zaterdag 22 april zullen de elf 
studentenzwemverenigingen het tegen elkaar opnemen in het 
Sportboulevard Bad te Dordrecht. Na de wedstrijd zullen we samen 
met de andere verenigingen eten en feesten tot in de kleine uurtjes 
op een nu nog geheime locatie in Rotterdam. Kortom, een 
weekend dat je niet wilt missen! Meer informatie volgt, maar zet 
de datum alvast in je agenda.  
 

 

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 vind je in de email verzonden op 26 januari en je kan natuurlijk 
ook altijd een van ons aanspreken.  Lijkt het jou leuk om mee te doen? Begin dan met trainen:)  
Inschrijven kan via https://goo.gl/forms/AJS9czLpUOaLzy3s1 
 

Terugblik 

Bring your buddy to waterpolo 

De laatste waterpolo training van 2016 stond in het teken van gezelligheid en vrienden. Leden 
mochten hun buddy (vriend, huisgenoot, liefde of …) meenemen naar de training. Deze training 
hebben we genoten door het spelen van een lange wedstrijd. Wij hopen dat jullie dit evenement net 
zo leuk vonden als wij! 

https://www.facebook.com/events/946473252152882/
https://www.facebook.com/events/366966357017623/
https://goo.gl/forms/AJS9czLpUOaLzy3s1


 

NSWK 2 Leiden 

Met trots zeggen wij dat Ragnar weer uitermate goed heeft 
gepresteerd op 8 januari bij de tweede editie van het NSWK in Leiden. 
Beide teams hebben 3 wedstrijden gewonnen en eentje verloren. Op 
deze manier hebben zij hun positie in het klassement behouden: 
Ragnar 1 staat nog steeds eerste en Ragnar 2 op de tweede plaats. De 
dag werd afgesloten met pizza. Bedankt Aquamania voor het 
organiseren van deze dag! 
 

 

New Years Drink -- Break your Resolutions -- 

Op woensdag 4 januari verwelkomde Ragnar al haar leden met een nieuwjaarsborrel om te proosten 
op het nieuwe jaar. Dit evenement was niet zomaar een borrel maar het was een karaoke special. 
Onze zwemmers en poloërs lieten zien dat ze niet alleen heel goed kunnen zwemmen, maar ook dat 
zij hoge noten kunnen raken en sommigen verrasten ons zelfs met hun geweldige zangstemmen. 
 

Diner Rouler 

Wie had er kunnen denken dat onze Vikingen zulke goede 
chef-koks konden zijn? Onze leden maakten tweetallen, 
trokken hun mooiste kleding aan in het thema ‘black tie’ en 
serveerden de lekkerste maaltijden tijdens het jaarlijkse 
Diner Rouler. Het concept is als volgt: twee leden koken een 
voorgerecht en krijgen bezoek van twee andere koppels. 
Voor het hoofdgerecht komen weer zes andere Vikingen bij 
elkaar en bij het dessert eender. Daarna kwamen we 
allemaal samen bij de Vrienden live om onze ervaringen uit 
te wisselen en nog een paar dansjes te wagen op de 
dansvloer. 
 

 

 

 

NSK Groningen 

Afgelopen weekend vertrok een groep van 20 Vikingen naar het 
hoge noorden in Groningen om mee te doen aan het NSK! Het 
korte nachtje na de pré-borrel weerhield onze zwemmers niet om 
uit te blinken in het zwembad. Onze heren estafette met Mark 
van den Hondel, Gideon, Bram en Ionut brak maar liefst twee 
clubrecords en Bram (Lamberts) wist met een tijd van 26.05 zelfs 
een bronzen medaille in de wacht te slepen! Deze uitmuntende 
prestaties werden uiteraard gevierd op het feest waar Ragnar 
zich tijdens de integratie bingo weer van zijn beste (slechtste?) 
kant heeft laten zien. Het was een geweldig weekend, bedankt 
Golfbreker voor de organisatie! 
 

 

 

 

 



 

Algemeen 
Data Activiteiten 
Zoals beloofd zijn hier de data van de nu al geplande activiteiten. Er zullen zeker nog meer activiteiten 
komen maar voor deze staan nog geen data vast. 
 

Datum  Activiteiten 

17-02-2017 Kroegentocht  

02-03-2017 Open Feest @Vrienden Live  

31-03-2017  We zeggen nog niet wat we gaan doen, maar 
neem je sportspullen mee 

29-04-2017 Batavierenrace  

12-05-2017 tot 14-05-2017 Kamp  

 
 
Viking Stories 
Vikingen, daar ben ik weer! Gelukkig zijn goede voornemens niet bestemd voor de schrijver van de 
Viking Stories en kan ik jullie een hele hoop sappige Ragnar roddels vertellen. Niet alleen ik had geen 
voornemens, jullie bleken deze ook niet te hebben. Het nieuwe jaar is slechts een maand oud en toch 
heb ik het gevoel dat ik jullie ga overdonderen met golven aan roddels. Waarom denk ik dat? Lees 
verder en overtuig jezelf! 

 
De eerste roddels van het jaar hebben betrekking tot de eerste activiteit van het jaar: de Nieuwjaars 
karaoke borrel. Tot ons grote genoegen hadden onze Vikingen geen plankenkoorts en wisten zij onze 
oren te verwennen met hun prachtige stemmen nadat wij elkaar 2 weken hebben moeten missen. 
Sommige duetten waren zeker ingestudeerd en zoals een nummer in High School Musical al luidt, was 
deze avond de “start of something new”.  Niet alleen het karaoke gedeelte van de avond werd serieus 
genomen, ook ons andere impliciete thema, breek je goede voornemens, werd naar behoren 
uitgevoerd in de skihut. Vol ongeloof waren onze (nog onschuldige) baby-Vikingen toen “iedereen met 
iedereen aan het zoenen was”. Onze Viking veteranen weten dat dit maar een ding kan betekenen: 
IJSBLOKJES. Sommigen waren niet in de stemming om maar met iedereen te zoenen en kozen een 
unieke partner. Ik heb gehoord dat er Niks aan de hand was met Beethoven’s Bagatelle No.25 in A 
minor… 

 
Natuurlijk blijft het kattenkwaad niet enkel binnen onze vereniging, dit doen wij overal! Gelukkig heeft 
de schrijver overal oren en ogen en weet daardoor niet enkel de standaardverhalen. We gaan even 
terug in de tijd naar de vorige Viking Stories: een karper was zojuist bevrijd uit haar hok klaar om de 
wijde wateren weer te betreden. Met vishengels in de aanslag stonden onze Vikingen te loeren en kan 
ik met trots melden dat in de eerste week van januari een Viking al beet had. Normaal gesproken gaan 
Mollen niet vissen maar onze favoriete Talpidae heeft zijn hengelvaardigheden weer eens bewezen 
door ditmaal een Kooijkarper aan de haak te slaan. 

 
Een van de hoogtepunten uit een Viking jaar vond een week later plaats: het Diner Rouler! Maar liefst 
25 Viking koppels trokken hun schorten aan om eens flink te kokkerellen. De Vikingen blonken uit in 
creatieve diners, hebben door heel Rotterdam gefietst en hebben tijdens het evenement een of twee 
flessen wijn soldaat gemaakt. Je weet wat ze zeggen: de liefde van een man gaat door de maag dus 
dat beloofde wat voor deze avond. Een vrouwelijke Viking heeft deze kennis in de praktijk weten te 
brengen. Het is een Kort verhaal over een Viking die zijn liefde voor B(i)er niet kon inhouden. De rest 
van de Vikingen namen de hele Vrienden live over en gingen door tot in de vroege uurtjes. 

 



 

We spoelen door naar afgelopen weekend 
in Groningen en wat zich daar allemaal 
heeft afgespeeld. Oh Oh Loessoe! Men 
zou denken dat de schrijver nergens meer 
van op zou kunnen kijken maar zelfs dit 
weekend heeft mij eventjes sprakeloos 
gemaakt. Zoals geleerd van recente 
politieke gebeurtenissen moeten we onze 
verhalen altijd onderbouwen met 
(alternatieve) feiten. Een kleine statistiek 
casus: 19 Vikingen gingen naar het feest, 
12 hebben iemand gevonden om te zoenen en zijn daarmee verantwoordelijk voor 20 verschillende 
integratiepogingen. Gegeven dat sommige integraties tussen twee Vikingen waren leidt ons dat tot de 
conclusie dat elke aanwezige Viking gemiddeld 2 partners heeft gehad. Je hoeft geen econometrie te 
studeren om te weten dat dit niet normaal is. Ben je wel een econometrist, laat mij het dan zo 
verwoorden: Jarque-Bera >>6 dus zeker geen normale verdeling. 

 
Helaas ontbreekt het mij aan zowel tijd als ruimte om jullie een volledig overzicht te geven van alle 
Viking avonturen en zal ik jullie de kleine avontuurtjes op het NSK besparen. Maak je geen zorgen, de 
hoogtepunten komen uitgebreid aan bod. We beginnen met onze topintegratie partner: Hydrofiel! Na 
dit weekend kan ik met overtuiging zeggen dat onze band met Nijmegen nog sterker is geworden. 
Twee van hun bestuursleden hebben hun slogan “Hard en Nat” vol passie gepromoot en twee van 
onze Vikingen hadden het geluk te ervaren uit eerste hand waar Hard en Nat echt voor staat. 
 
De volgende aan de beurt is onze topscoorder van de avond! Het is ongelooflijk zwaar natuurlijk 
wanneer er vers bloed de vereniging binnenkomt die niet alleen jouw nummer een positie in het water 
overneemt maar ook nog eens je naam. Gelukkig weet deze Viking het beste te maken uit deze 
situatie. Hij was dan niet meer de Snelle maar heeft zijn waarde buiten het zwembad zonder aarzeling 
bewezen. Hij integreerde niet een keer, niet twee keer maar 5 keer! Hiermee is het record van 
viermaal van het afgelopen NSZK in een Korte tijd gebroken . 

 
Natuurlijk is er nog meer: onze secretaris bijvoorbeeld integreerde alsof hij verantwoordelijk was voor 
de hele vereniging en wist hiermee persoonlijk tenminste 3 verschillende verenigingen binnen te 
slepen voor Ragnar. Recent vrijgezel en zo trots als een Pau wist deze Viking ook dat driemaal 
scheepsrecht is op het gebied van de beruchte bingo. Ik zou nog langer door kunnen gaan door te 
zeggen dat zelfs onze coach een Noordelijke dame wist te vinden of dat al onze drie bootsjongens niet 
alleen de woeste wateren hoefden te bevaren. De rest van het NSK avontuur laat ik over aan jullie 
eigen verbeelding anders komt er nooit een einde aan deze rubriek. 

 
Is dit dan alles zullen jullie denken? Sommigen hopen van wel maar helaas, er is nog een hoofdstuk 
dat ik ben vergeten. Trek je fan T-shirt aan, pak wat popcorn want het is tijd voor Questionmark?! De 
Nieuwjaarsborrel van onze hoofdrolspeler zou al voorspellen hoe de rest van dit jaar tot nu toe zou 
gaan. Bij de Skihut bewees hij weer eens hoeveel hij van B(i)er houdt en greep deze kans ook aan om 
twee dagen achtereenvolgend iets meer dan alleen te dansen met een ex-turnster, nu 
waterpolospeelster. Na de eerste week van het nieuwe jaar keerde het tij en, HOE DAN, verdween de 
Quesionmark van het roddeltoneel en liet ons achter met een hoop vraagtekens. Zou dit het zijn? Is 
de legende van de Questionmark alweer over? Wij waren oprecht bezorgd en ik kan me voorstellen 
jullie ook. Gelukkig kan ik jullie een pak van het hart nemen door te melden dat de Questionmark weer 
helemaal terug in het spel was tijdens het NSK en wist door de bomen het Bos te vinden. 
 



 

Mijn lieve Vikingen, dat was het weer voor vandaag. Natuurlijk waren er nog meer sappige verhalen 
(hebben jullie niet gehoord van het incident in Groningen met 1 meisje, 10 jongens en 3 geiten?) en 
weet ik zeker (of ik hoop in ieder geval) dat niet alle verhalen waar waren en slechts geroddel was. 
Desalniettemin was er genoeg input vanuit jullie om de Viking Stories weer volop te vullen en wil 
jullie eraan herinneren dat het nog niet te laat is om goede voornemens te hebben voor de volgende 
11 maanden. Met nog maar een paar dagen te gaan tot Valentijn is er hoop voor iedereen! 
 
-- English --  

 

Preview 
Pubcrawl -- Samen met je maatje tot het gaatje -- 
There is going to be another night which you really can’t miss. Of course, I am talking about the annual 
Pubcrawl. This will happen on the 17th of February. An evening which starts at 20:00 that won’t be in 
one place but at several locations so we can enjoy even more places that our beautiful Rotterdam has 
to offer. For only 3 euro you can enjoy 3 drinks at 3 different places. But there is more. Our own NSZK 
committee has a big secret which they will reveal that night. You can’t miss it. Signing up can be done 
through this link: https://goo.gl/forms/gVQaJPzx1Lb3hYKA2 
 
Jaws 
With only two weeks to go the JAWS tournament will take place on Saturday February 25th. Ragnar 
will be going to JAWS with a men and a mixed team. Do you feel like playing, dining and partying? 
Wait no longer and sign up on the event page! We are already looking forward to see you GLOW IN 
THE SHARK! https://www.facebook.com/events/946473252152882/  
 
NSWK 3 Delft 
The third NSWK of this year will take place on March 5th. From 12 to 16 the 
famous water polo vikings will get the chance to defend their first and 
second place again. Or… will Ragnar 2 become king this time? Be there and 
enjoy this lovely day. You can subscribe by clicking on “going” on the event 
page: https://www.facebook.com/events/366966357017623/ 
 
 
 
Open Party -- Aloha -- 
It is going to happen on the second of March; Ragnar Open Party. A night which we won’t only spend 
with Vikings but with all of our other friends too. So yes, indeed, you can invite all your friend to join 
us. A night starting from 23:00, full of dancing, music and maybe even a drink or two. But just before 
we are going to dance the night away we will enjoy a practice which won’t be like any other. In other 
words; an evening you will never forget! 
 
NSZK 3 Rotterdam 
In a little over two months, it is time for our very own NSZK in 
Rotterdam! On Saturday the 22nd of April, the eleven student 
swimming associations will compete with each other in the 
Sportboulevard Bad in Dordrecht. After the competition, we will 
party until the early hours at a secret location somewhere in 
Rotterdam. More information will follow soon, but make sure to 
block the weekend in your agenda!  
 
 
 

https://goo.gl/forms/gVQaJPzx1Lb3hYKA2
https://goo.gl/forms/gVQaJPzx1Lb3hYKA2
https://www.facebook.com/events/946473252152882/
https://www.facebook.com/events/366966357017623/


 

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 this epic event can be found in the email 
you received on the 26th of January. Would you like to join? Start practicing now! You can sign up 
through this link: https://goo.gl/forms/gVQaJPzx1Lb3hYKA2 
 

Review 
Bring your buddy to waterpolo 
The last water polo practice of 2016 was in the theme of fun and friends. Members were allowed to 
take their buddy (friend, house mate, lover or…) to practice. We enjoyed this practice by playing a long 
match. We hope that you have enjoyed this event as much as we did!  
 

NSWK 2 Leiden 
We are proud to say that Ragnar did a fantastic job at the second NSWK in 
Leiden on January 8th. Both teams won 3 matches and lost only one. 
Herewith, they defended their position in the rankings: Ragnar 1 is still first 
and Ragnar 2 is on the second place. The day ended with pizza. Thanks to 
Aquamania for organizing this day! 
 
 
 
 
 
New Years Drink - Break your Resolutions 
Wednesday 4 January Ragnar welcomed back their members by organising a New Year’s Drink with its 
very own karaoke special. Our members showed that they are not only really good swimmers but also 
some Vikings belted some high notes or surprised us with their amazing singing voices. 
 
 
Diner Rouler 
Who would have known that our Vikings could be such 
amazing chefs? Last Friday our members paired up, dressed 
up to black tie and served delicious meals in the annual Diner 
Rouler. The concept is as follows: two members cook a 
starter and get 4 members at their place. For the main 
course 6 new Vikings gather and for dessert likewise. We all 
came together afterwards at the Vrienden live to share 
experiences and dance the night away! 
 
 

 

 

 

https://goo.gl/forms/gVQaJPzx1Lb3hYKA2


 

NSK Groningen 
In the weekend of the 4th and 5th of February, 20 Vikings travelled to 
the far North in Groningen for the NSK! Our swimmers didn’t get much 
sleep after the pre-drink on Friday night, but this did not stop them 
from shining in the swimming pool. The men’s relay team (Ionut, 
Bram, Gideon and Mark) broke two club records this weekend, the 
4x100 freestyle and 4x100 medley. Bram was on fire at the 50 
butterfly, and with a time of 26.05, he even brought a bronze medal 
back to Rotterdam. Of course these achievements were celebrated at 
the party afterwards, where our Vikings danced and integrated until 
the early hours. We had a great weekend and would like to thank de 
Golfbreker for organizing the event! 
 

 

 

 

 

 

General  
Data Activities  
As promised; the data from activities which we already planned. There are definitely gonna be more 
activities but these are not planned yet. 
 

Datum  Activities 

17-02-2017 Pubcrawl  

02-03-2017 Open Party @Vrienden Live  

31-03-2017  We are not gonna say what we are going to do 
, but don’t forget to bring your gym stuff with 
you! 

29-04-2017 Batavierenrace  

12-05-2017 tot 14-05-2017 Camp  

 
 

Viking Stories 
Dearest Viking, it’s me again! Fortunately “New year, new me” does not apply to the Viking storyteller, 
and I still have a collection of Ragnar’s juiciest gossip for you. Just like me, you also did not change a 
bit and, although this year is only one month old, I have the feeling that it will surprise us with the 
biggest waves of gossip ever to be seen. Why I think so? Well, dear reader, keep reading, and convince 
yourself! 

 
The year of juicy gossip kicked off at our New year’s Karaoke drink: to our delight, many Vikings 
weren’t shy and let their angelic voices soothe our ears after two long weeks of separation.  Some 
duets were clearly well-rehearsed, and it is safe to say that all of us witnessed many starts of 
something new. Not only the karaoke theme was being taken seriously, but also the other implicit 
motto of the night was being respected: when the singing ceased, a group of our Vikings found 
themselves in the skihut to break their resolutions. And they did! To the sheer disbelief of some of our 
new (and innocent) baby-Vikings, (I quote) “everybody was kissing everybody” – and only  long-
established Vikings will know what that meant: the icecube-game returned!  Yet not all remaining 
Vikings felt like kissing everyone – some rather picked a unique partner:  So one hears that there was 
niks on the hand with Beethoven’s Bagatelle No. 25 in A minor… 



 

Of course, Vikings not only party at events of our own lovely club, but like to make mischief wherever 
they go. Fortunately, the Viking storyteller has eyes everywhere, and knows about more than just the 
standard adventures. Let us recall a picture as painted in the last edition of this story: a special karp 
had emerged her cage and was freely roaming the oceans again. Fishing rods ready, our Vikings were 
lurking; and I am happy to let you know that already in the first week of January, we found our best 
fisherman. Although moles normally aren’t seen fishing, our favorite Talpidae showed his special 
powers with the fishing rod and caught himself a koi. 

 
Just one week later, one of the highlights of the year took place: diner rouler! 25 Viking-couples put 
on their aprons and got ready to work their magic in the kitchen. Many extraordinary dishes were 
created, far distances cycled and one or the other bottle of wine was emptied. And of course, you 
know what they say: The way to a man’s heart is through his stomach, so “love” was in the air. One 
Viking-chick definitely managed to use the dinner’s afterparty to make use of this saying. The story is 
quite short, and, to the best of my knowledge, not very cheesy, but it turns out that one of our lovely 
Vikings could not contain his desire for Be(e)r on the dancefloor. When it comes to the rest of us, we 
managed to take over vrienden live once again and partied into the morning light. 
 

 
Let me now move on to the last weekend and 
Groningen’s gossip… Oh oh Loessoe! One would 
expect that the Viking storyteller could not be 
surprised by anything anymore, yet last 
weekend’s gossip left even me speechless. As 
we have learnt from recent political events, we 
should always undermine our stories with 
(alternative) facts, so let me start with some 
(real!) statistics: Of the 19 Partygoers, 12 found 
someone to kiss – and are responsible for 20 
different kisses. Given that some kisses included not one but two Vikings, we get to the conclusion 
that, on average, each kissing Viking kissed 2 people. You do not need to be an econometrician to 
know that this is not normal (and if you are an econometrician, let me rephrase: clearly Jarque-Bera 
>> 6 must hold true). I neither have the space nor the time to give you a full recolIection of all our 
Viking’s adventures, and I will spare you of many small details, yet do not worry: the highlights you 
will not miss. Let me start with our best sparring partner of the night: Hydrofiel! After this weekend, 
our bond with our sister from Nijmegen can be assumed to have tightened considerably. It so happens 
that two of their board members were promoting their association’s slogan very passionately, and 
two of our Vikings were lucky enough to experience first hand what Hard en Nat truly stands for. 

 

 
Next up: our top-scorer of the night! I understand that it must be difficult if fresh blood joins your 
association and takes not only your place in Ragnar’s Ranking in the water but also your name – yet 
this Viking made the best out of a dark situation. Given that he was not the snellest with his name 
anymore, he did not hesitate and proved his value outside the pool – he kissed not one or two but five 
fish in the sea (breaking this season’s short and cheesy record of 4 kisses set at the last NSZK). 

 
Of course, there is much much more: Our secretary, for example,  kissed as if the sake of our 
association lied on his lips alone – and single-handedly scored with at least 3 different 
associations.  Recently freed from her chains, another Viking showed that she has the pauwer to 
establish herself in the single world, and also for her it held true: when it comes to kisses, three’s a 
charm. 



 

I could go on much longer and tell you that even our coach found a Nordic lady to fall for, or that all 
three of our boat-boys did not have to sail by themselves, yet I will leave the rest of the NSK’s 
adventures to your imagination – else, these stories will find no end. 

 
So my lovely reader – could that be it already? Some of you may wish – but no, there is one more 
section I forgot… Put on your fan-shirt, get out your popcorn: It is time for the Questionmark! The new 
year of our protagonist started as promising as it could: following our call to break resolutions, he used 
his stay at the skihut to prove another time that he is kind of into Be(e)r.  But not only that – he also 
used this night (and well, also the next) to share more than just a dance with a lovely ex-gymnast now 
waterpoloplayer. After this first week, the tide turned, and, oh dear, the questionmark disappeared 
from the face of the gossip-earth and left us all asking questions. Could this be it? Did the legend of 
the questionmark end already? And while those serious concerns were heartfelt, I am happy that I can 
calm you today: the Questionmark returned at the NSK– and proved yet another time that nothing is 
imbossible.  

 
My dearest Vikings, that was it for today! Of course, there is more gossip out there (didn’t you hear 
about the incident in Groningen involving a girl, 10 guys and 3 goats?), yet I am sure (or I hope) that 
not all of it is true and some rumours are just rumours. Nevertheless, there are enough true incidents 
out there to fill these stories up to the maximum – so I would like to remind you that it is not too late 
to make some New Year’s Resolutions for yourselves for the coming 11 months.. And don’t give up 
your hopes just yet:  With less than a week to go until Valentine’s day, don’t forget that Amor could 
be waiting for you just around the corner.  
 


