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Summary  
Preview:            

Jump Jump, NSZK 3 Rotterdam, the Batavierenrace and 
camp.  
 
Review:  
Kroegentocht, Jaws, Open party, NSWK 3 Delft, mini 

competitie and the practice match.  

General:  

The Viking Stories. 

 
 

 

                    “English below”  

Vooruitblik 
Jump Jump 

Op 31 maart is het tijd om te laten zien hoe goed jij kan gooien, duiken maar vooral springen. Want wij 
gaan samen met Ragnar naar FreeStyle Motion! Een groot trampoline park dat vlakbij het alexandrium 
te vinden is. Samen zullen wij misschien wel trefballen op de trampolines van 18:30 tot 20:30 voor 
maar 12 euro inclusief de verplichte sokken. Wil jij je inner viking ook meer naar boven springen? Wees 
er dan bij. Opgeven kan via: https://goo.gl/forms/S95vMrDdWzBYrEEI2 
 
 
 

Calendar  

Date  Activity             Location   

31 March Jump Jump                     

22 April  
29 April                                                       

NSZK 3                  Rotterdam  
Batavierenrace   Enschede 

12 May 
26 May 

Camp                    TBA 
Goffert                 Nijmegen  

30 June Moby Dick           Schoonebeek 

https://goo.gl/forms/S95vMrDdWzBYrEEI2


NSZK III Rotterdam 
Ons eigenste NSZK in Rotterdam komt steeds dichterbij! De details van het weekend houden we nog 
even geheim, wat we je wel alvast kunnen verklappen is dat je je vanaf nu kunt inschrijven via 
onderstaande link: https://goo.gl/forms/COcdug6X3XoVvA0d2   
Het belooft een episch weekend te worden dus zorg dat je erbij bent! Meer informatie volgt snel via 
de mail.   
 
Batavierenrace  
Zoals jullie vast 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 - 11 km. En natuurlijk als afsluiter van deze wedstrijd het grootste studentenfeest 
dat er is. Epic! Verdere informatie kan worden gevonden in de mail die verzonden is op 26 januari. 
Meedoen is meemaken! 
Ondertussen hebben zoveel mensen zich al opgegeven dat alleen de 6,4 en de 7,7 km open zijn. Wil 

jij graag meedoen dan kan jij je inschrijven via:https://goo.gl/forms/AJS9czLpUOaLzy3s1 

Kamp 
Het niet te missen Ragnar Kamp komt er weer aan! Jeeh! Super! In het weekend van 12 mei tot en met 
14 mei zal dit evenement plaatsvinden! Verder informatie volgt later maar zet de data alvast in je 
agenda! 
 

Terugblik 
Kroegentocht 
Ja hoor. We zijn er eindelijk achter. Het thema voor het NSZK is bekend. Deze onthulling mochten alle 
Vikingen aanwezig bij de kroegentocht meemaken. Tijdens deze mooie avond hebben meer dan 40 
vikingen Stalles, Kraftbar, Wunderbar en Vibes onveilig gemaakt met hun gelach, gebrul en gekke 
gewoontes. Een avond die deze kroegen en vooral Vibes nooit meer zal vergeten. Dit is overigens niet 
te zeggen over onze Vikingen zelf, sinds dat die zeer hun best hebben gedaan genoeg te drinken om 
hun drankjes de schuld te kunnen geven voor hun acties.  
 

Jaws toernooi 
Tijdens het Carnavalsweekend zijn onze 
Vikingen enthousiast als altijd wezen 
gloeien/ glitteren en spetteren in 020. 
Drie teams aan Vikingen hebben hun 
talenten vertoond tijdens het Jaws 
toernooi. Tijdens deze gezellige dag 
speelde het heren team zo goed dat ze 
zelfs tweede zijn geworden in de finales. 
De dames toonde echte team spirit, wat 
veel belovend is voor het GNSK! Ook het 
gemengde team speelde een aantal 
leuke potjes en heeft een aantal keren 
gewonnen. Na het toernooi zijn we 
gezellig wezen smikkelen en deden onze 
Vikingen waar ze de beste in zijn: 
zuipies/dansjes en… Jaws? 

 
 

 

https://goo.gl/forms/COcdug6X3XoVvA0d2
https://goo.gl/forms/AJS9czLpUOaLzy3s1


Open Feest 

Zowel het discozwemmen als het open feest hebben 
maar weer eens bewezen hoeveel plezier Vikingen 
kunnen maken. De Vikingen en hun meegebrachte 
vrienden werden flink uitgedaagd met een 
circuittraining en er werd flink gedanst in het water. 
Hierna begaven we ons naar de Vrienden van om de 
geoefende danspassen in praktijk te brengen. Zeer 
veel Vikingen en Viking-vrienden zagen gelukkig de 
kans om te komen, een geweldige avond! 
 

 

 

 

 

NSWK III Delft 
Zondag 5 februari was het zover: het derde NSWK van dit seizoen! Met maar liefst 22 Vikingen zijn we 
naar Delft afgereisd om wederom de eer van Ragnar te verdedigen. Ragnar 1 is hier met vlag en wimpel 
in geslaagd en hoeft nog maar twee wedstrijden te winnen om eerste van het seizoen te eindigen. 
Ragnar 2 had zondag een flinke kluif aan de concurrentie maar is er in geslaagd haar tweede plek te 
behouden. Zal Jaws bij NSWK 4 toch nog de tweede plaats weten te pakken? Vikingen zijn geboren 
winnaars en zullen er alles aan doen om beide eerste en tweede te eindigen. 

 

 

Mini competities 
Afgelopen woensdag 8 maart kwamen onze Vikingen bijeen om hun gedeelde interesses te vieren: 
zwemmen, waterpolo, en eten. Tijdens de minicompetitie werd er ondanks het gebrek aan 
startblokken goed gezwommen! Mark (van der Want) verbeterde zijn PR op de 50 vrij naar 30.91 en 
Nena liet met een tijd van 44.00 alle andere dames achter zich op de 50m schoolslag. Verder liet een 
aantal waterpoloërs zien dat zij zich zonder bal ook prima redden in het water! De mooie tijden beloven 
veel goeds voor het NSZK 22 april.  

 



Van zwemmen krijg je honger, dat bleek maar 
weer tijdens het eten na de minicompetitie. Bram 
(Lamberts) heeft een nieuw clubrecord op zijn 
naam staan: hij slaagde erin maar liefst 7 (zeven) 
spareribs te verorberen. Hij hoefde daarna dan 
ook niet meer door naar de waterpolo. Dertig 
strijders waagden zich na een portie spareribs 
nog wel aan een potje waterpolo! Ragnar 1 en 3 
waren goed op dreef en hebben ieder twee 
potjes gewonnen en één gelijk gespeeld, namelijk 
tegen elkaar. Ondanks de support van vele 
zwemmers op de tribune, vonden Ragnar 2 en 4 
meedoen belangrijker dan winnen. Zij zijn naar 
een gedeelde derde plaats gedobberd (ieder één 
gelijk, twee verloren).  

 
Al met al kijken wij terug op een zeer geslaagde avond! Graag willen wij de starter en Sanne, Michelle, 
Kristina en Floris bedanken voor hun hulp bij het zwemmen, en Yannick, Dennis en Stefan voor het 
fluiten bij de waterpolo.  

 

Oefenwedstrijd 
Alsof er nog niet genoeg gebeurd is in waterpolo land zijn vrijdag 10 februari een paar sportieve 
Vikingen afgereisd naar Krimpen aan den IJssel om een prachtige oefenwedstrijd te spelen tegen de 
Lansingh. Benieuwd naar de uitslag? Dit zal binnenkort te zien zijn op de Ragnar Facebook!  

 

Algemeen 
Lieve Vikingen, 

Alohaaa! Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat jullie van mij hebben gehoord, maar ja dan 
hadden jullie ook niet zoveel nieuws moeten maken. Nu de dagen weer langer worden en de nachten 
warmen krijg je last van de lentekolder, en geloof me, de Viking hormonen vliegen in het rond nu. 
 
Laten we beginnen met een groep van meer dan 40 Vikingen tijdens hun queeste door de 
Rotterdamse kroegen en barretjes: februari was het uitgesproken moment voor de jaarlijkse 
kroegentocht! Wanneer men geconfronteerd wordt met urenlang zuipen in verschillende kroegen 
zijn het de Ragnarjunioren die de vergissing in gaan door in te drinken. Ons eerstejaars waterpolo 
droomkoppel (of zoals ik hen stiekem noem: Hartog-Jan) was klaar voor een avond lol trappen maar 
gingen helaas onder aan het gezuip voordat de activiteit zelfs maar begonnen was. Deze 
omstandigheden zorgend ook voor een zoen die bijna niemand zich meer herinnert – ay caramba! In 
tegenstelling tot deze is er ook lip op lipcontact geweest die we ons nog wél kunnen herinneren: Zo 
trots als een pauw en een lauwerkrans ter overwinning ging van der leden voor de leden. Verder zag 
ik nog een toegift van een vorig stuk, namelijk Beethoven’s Bagatelle No. 25 in A mineur. 
 
Voordat we ons geroddel voortzetten is het tijd voor een beetje reclame. Heb jij het in je om zo los te 
gaan als de QuestionMark of word jij ook zo warm van een beetje Hartog-Jan? Goed nieuws! Er 
komen weer megaveel Ragnar activiteiten aan en wie weet sta JIJ in de Viking stories de volgende 
keer. Blok de volgende data in je agenda: 
 

 



Kalender 

Datum Activiteit             Locatie 

31 Maart Jump Jump       Rotterdam           

22 April  
29 April                                                       

NSZK 3               Rotterdam  
Batavierenrace Enschede 

12 Mei Camp                 TBA  

26 Mei 
30 Juni 

Goffert               Nijmegen 
Moby Dick         Schoonebeek 

 
Mijn excuses voor deze spontane uitbarsting, geen idee waar die vandaan kwam. Snel terug naar 
waar het hier allemaal om gaat: sappige verhalen! Een kleine week na de kroegentocht reisden twee 
dozijn Vikingen  naar de hoofdstad om een beetje te poloën en vooral hard te gaan op het feest. Met 
glow-in-the-dark verf op onze gezichten geverfd in de McDonalds waren we klaar om te shinen op 
het feest. Zoals verwacht zijn de 020’ers (Amsterdammers…) niet zo goed in het organiseren van 
feestjes zoals wij Rotterdammers dat kunnen. Het glow in the dark feest ZONDER blacklights en met 
een rampzalige dj leek compleet in het water te vallen, was het niet voor RAGNAR’S aanwezigheid. 
Onze Pauwervrouw nam het hele feest over en wist het tij te keren. Door iedereen een kaartje te 
geven met een naam erop en de opdracht te geven (ik quote) “je moet de persoon op het kaartje een 
kusje geven ergens op het lichaam” was het ijs in Amsterdam sneller gebroken dan dat welke Viking 
dan ook Feyenoord had kunnen uitspreken. Ragnar besloot Spons te doceren wat betreft het 
“ijsblokjesspel” en omdat wij zo gek zijn op spelletjes werd er een nieuw spel ontwikkeld: 
“doorgeven”. Uiteraard ging dit niet om bier maar om wat anders… 
 
Ijsblokjes- en naamspelletjes waren de leidraad voor bijna de gehele avond maar zoals gewoonlijk 
bewaren we het beste voor laatst. Toen de meeste haaien en sponsjes hun bedjes hadden opgezocht 
zijn de Vikingen nog even doorgegaan met feesten. Er was nog een haaitje over met het idee de 
naam van haar vereniging hoog te houden en begon haar jacht naar Vikingen bloed. Na een intieme 
zoen met een van de oud penningmeesters die aanwezig waren (23ste, 25ste of 26ste, ik laat jullie 
gokken wie het was), kon ze haar driften niet meer beheersen en ging op weg naar MEER. Haar 
tweede vangst bewees maar hoeveel ze van onze Leden houdt en met haar derde vangst moet 
iemand misschien nog even een Hartog woordje spreken. Het kon haar allemaal Niks meer schelen, 
prooi nummer vier werd ook verslonden.  
 
Een paar dagen later vond het OPEN FEEST plaats. In de Vrienden Live verwelkomde Ragnar leden, 
familie en vrienden met een Aloha groet en een prachtige bloemenketting (en een welkomstshotje) 
om eens goed door te zakken met onze favoriete zwemmers en poloërs. Ondanks het tropische 
decor en de weinige kleding leken de Vikingen verlegen om goed hard te gaan. Voordat het 
oerinstinct boven kwam waren we alweer bijna aan het einde van de avond. Maar wanneer dit 
gebeurt, dan doen we het gelijk goed! Medeplichtigen claimen dat alle overgebleven gasten iemand 
hadden gevonden om mee te dansen in de donkere hoeken van de bar. Geloof je me niet? Een paar 
voorbeelden: Een genodigde vriend bijvoorbeeld is er achter gekomen hoe gezellie Ragnar wel niet 
is. Twee van onze polochicks gingen van gewoon vrienden naar toekomstige schoonfamilie: nee, ze 
hebben elkaar niet gezoend maar onze pauwervrouw heeft de hij uit de familie heijes weten te 
vinden. Dit waren nog niet de spannendste gebeurtenissen, dat zijn de verhalen die al een tijdje 
ontwikkelen. Als we de metaforen uit voorgaande edities nog eens goed onder de loep nemen 
hadden we dit al kunnen zien aankomen. Een mol kan natuurlijk nooit de beste visser zijn. De echte 
visser wierp zijn hengel uit en wist een tropische versie van een Kooijkarper aan de haak te slaan. 
Laten we hopen dat de personen uit het sprookje van de visser en de vis nog lang en gelukkig leven. 
 



En als afsluiting onze standaard hoofdstuk over de QuestionMark! Ik durf het bijna niet te zeggen 
maar beste fans en trouwe lezers, sinds het open feest is er een hoop onzekerheid over de 
continuïteit van deze rubriek. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat hij een wijse les heeft 
geleerd van de vorige hoofdstukken. Is dit het einde van deze rubriek? Wanhoop niet beste lezer er is 
altijd een andere Viking die we kunnen volgen, en zeker binnen Ragnar moet dat geen probleem zijn. 
Ik heb het gevoel dat een van onze Leden potentie heeft voor deze nieuwe rubriek? 
 

Preview 
Jump Jump 
On the 31st of March it is time to show how well you can throw, dive and jump. Because we togheter 
as Ragnar are going to FreeStyle Motion! A trampoline park located in Alexandrium. Together we will 
play some dodgeball and maybe even have a match on who can make the most spectacular jump. We 
will be able to jump from 18:30 till 20:30 for only 12 euro including the socks which you have to wear. 
Do you want to make your inner viking jump to the next level? Then sign up through this link: 
https://goo.gl/forms/S95vMrDdWzBYrEEI2 
 
NSZK III Rotterdam 
Our very own NSZK in Rotterdam is coming closer! The details of the weekend will remain a surprise, 
but what we can tell you already is that you can sign up via this link: 
https://goo.gl/forms/COcdug6X3XoVvA0d2  
It will be a great weekend so make sure to be there! More information will follow soon via email.   
 
Batavierenrace  
As you guys surely know, Ragnar is participating in the Batavierenrace. A running relay held on the 
29th 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. So do you want to join this EPIC event, be quick because only the 
6,2 and 7,7 distances are available. Signing up can be done through this link: 
https://goo.gl/forms/AJS9czLpUOaLzy3s1 
 
Camp 
Our Ragnar camp is going to place again! Yeaah! Super!!  More information will come soon. But make 
sure to keep the date available because missing out on Camp is Impossible! 
 

Review 
Pubcrawl 
Yeaah, finally we know the theme of our NSZK! This was revealed during our own Pub crawl.  During 
our pub crawl, more than 40 vikings got together to show Stalles, Kraftbar, Wunderbar and especially 
Vibes what being a true viking really means. Especially Vibes will never forget our presence. This can 
not be said about our vikings themselves since some of them didn’t even know about going to vibes. 
More of this can be read in the vikingstories.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/S95vMrDdWzBYrEEI2
https://goo.gl/forms/COcdug6X3XoVvA0d2
https://goo.gl/forms/AJS9czLpUOaLzy3s1
https://goo.gl/forms/AJS9czLpUOaLzy3s1


 

 

 

 

 

 

Jaws tournament 
During Carnival our always enthusiastic 
Vikings were glowing/ shining/ and 
splashing in 020. Three teams of Vikings 
showed their skills during the Jaws 
tournament. During this fun day the 
men’s team played so well that they 
ended up second in their poule after an 
exciting final match. The girls team 
showed some real team spirit which 
seems promising for the GNSK! Also the 
mixed team has played some fun matches 
and even won some. After the 
tournament we all grabbed some fast 
food and did what Vikings do best: 
drinks/dances and… Jaws?  

 

 
Open Party 
Talking about partying. Vikings showed that even 
dancing in the water isn’t impossible during Disco 
zwemmen. After swimming in a circuit, our vikings 
showed that dancing the macarena is a piece of 
cake. Also after disco zwemmen the party 
continued in the Vrienden live. During this evening 
not only vikings were present but also friends and 
family participated. Thank you for the amazing 
evening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NSWK III Delft 
Sunday February 5th: the third NSWK of this season took place! With 22 Vikings we again defended 
Ragnar’s honour in Delft. Ragnar 1 succeeded in this and only has to win 2 more matches to ensure 
itself from becoming first in the rankings. Ragnar 2 experienced some what tougher matches but 
succeeded to keep its second place. Will Jaws take the second place during the last NSWK? My guess? 
Surely not, Vikings are born to be winners and will do everything to end first and second.  

 

 

Mini competitions 
Last Wednesday, our Vikings united to celebrate their shared hobbies: swimming, waterpolo, and food. 
Despite the lack of starting blocks, our Vikings swum very fast during the mini competition! Mark (van 
der Want) improved his personal best on the 50 freestyle to 30.91 and Nena was the fastest with 44.00 
on the 50m breaststroke. Furthermore, a couple of water polo players showed that they don’t need a 
ball to feel as a fish in the water. The beautiful times are very promising for our upcoming NSZK.  

 
Swimming makes you hungry, this once again 
became evident after the mini competition. 
Bram (Lamberts) put yet another club record to 
his name: he managed to eat seven (yes, 
seven) spareribs. After a (maybe a little bit too) 
satisfying dinner, 30 brave Vikings were in for a 
few water polo matches. Ragnar 2 and 4 were 
on a roll and each managed to win two 
matches and get one draw. Ragnar 1 and 3 
thought participating was more important 
than winning, they end up sharing the third 
place (each one draw, two lost).  

 

 



We would like to thank the referee, Sanne, Michelle, Kristina and Floris for helping to register times, 
and Yannick, Dennis and Stefan for whistling the water polo matches.  

 

Practice match 
As if not enough has happened in water polo land, a couple of extremely sporty Vikings travelled to 
Krimpen aan den IJssel to play a wonderful practice match on February 10th. Are you curious for the 
results? No worries, this will soon be on the Ragnar page.  
 

General  

My dearest Viking, 

Alohaaa! It has not been too long since you last heard my soothing voice – nevertheless, I have much 
to share with you. It is when the days get lighter and the nights get warmer that spring fever hits you 
– and I can tell you that Viking hormones are going crazy these days. 

 
Let’s start at the beginning, and follow more than 40 Vikings on their quest through Rotterdam’s pubs 
and bars: in February, it was time for the annual pub-crawl! When faced with hours of pubs and 
drinking, only (Ragnar-)rookies make the mistake of pre-drinking– which is exactly what happened. 
Our first-year waterpolo dream-couple (or how I secretly like to call them: Hartog-Jan) was ready to 
make some mischief and sealed their own fate before the crawl even started. It is also these 
circumstances that led to a kiss that no one remembers – ay caramba! There are, however, also kisses 
that we do remember: so I hear that some of our girls were thirsty for sebacic acid that night – this 
one was both pauwerful and earned himself his laurels to rest on. I also observed that there was a 
short replay of a previous episode containing Beethoven’s Bagatelle No. 25 in A minor – although, of 
course, our pianist still has (namewise) more in common with Bach. 

 
Before I continue with the gossip, it is time for a little commercial break! Do you want to go as crazy as 
the questionmark or enjoy a little Hartog-Jan? Well, I have good news for you: there are more events 
to come, and the next Viking stories could be about YOU! Just make sure you save those dates: 

 

Calendar  

Date  Activity             Location   

31 March Jump Jump       Rotterdam           

22 April  
29 April                                                       

NSZK 3               Rotterdam  
Batavierenrace Enschede 

12 May Camp                 TBA  

26 May 
30 June 

Goffert               Nijmegen 
Moby Dick         Schoonebeek 

 
My excuses for this spontaneous outburst, not sure what drove me just there..  Let’s return to what I 
am here for: the gossip! Just a mere week after our pub-crawl, two dozens of Vikings travelled to the 
capital to play some waterpolo and, of course, mainly to party hard. Decorated with beautiful face-
paint drawn and designed in McDonalds, all Vikings were ready to glow in the shark, yet it (not very 
surprisingly…) turned out that Amsterdammers aren’t as good at throwing parties as us 
Rotterdammers. The glow in the dark party without blacklights and DJ threatened to become a disaster 
– but not on Ragnar’s watch! Our favorite Pauwerfrau decided to take over control and made the party 
a true Ragnar-party. By giving everyone a name-card of a stranger they had to locate and kiss, the ice 
in 020 was broken quicker than any Viking could say “Feyenoord”. Thanks to Ragnar’s love for games, 



Spons was quickly taught the ice-cube game, and, because Vikings are so shaaary, a new game was 
established: “pass-on-the-kiss”.  
 
Ice-cubes and name-games were long the highlight of the party, but as usual, the best is saved for last. 
While most sleepy sharks and sponges had already left to return to their beds, we Vikings continued 
the party by ourselves. Yet one lonely shark felt like honouring the name of her association and went 
on a hunt for – you guessed it – Viking blood.  
After an intimate kiss with one of our three ex-treasurers that were present (23rd, 25th or 26th – I leave it 
up to you to guess which one she chose), she truly found her taste for Vikings and went for more. With 
the next kiss she demonstrated that she really likes our Leden (for the internationals: Dutch for 
members), and with the kiss after, well, she had died… As they say, four’s a charm, so while the party-
crew was slowly getting ready to return home, she chose her last partner of the night – wanna bet a 
niksel which charming Viking that was?   

 
Not even a full week later, our Vikings were ready to party again – at Ragnar’s open party! In vrienden 
live Ragnar said Aloha to the outside world, and invited friends (and family) to get stranded with some 
real swimmers and poloers. Despite the tropical mood and reduced amount of clothing, it seemed that 
our Vikings were more shy than usual to show their wild side, wherefore it took until the end for most 
Viking instincts to surface. But if they do, they surface for real: witnesses claim that the party ended 
with all remaining guests finding someone to dance off into the darkest corners with. Don’t believe it? 
Here are some examples:  One invited friend, for example, found out how gezellie Ragnar truly is. Two 
of our waterpolochickies also went from friends to family-in-spe: no, they didn’t kiss each other, but 
our pauwerfrau took another’s cousin into heijding. Those weren’t the most exciting of those 
encounters though: the most interesting revelations are those that had been building up for a while.. 
Clearly, if you judge by the metaphors that have been used in these stories, we should have seen this 
coming: of course it would take a real fisherman to show the moles of the world how to catch a carp, 
and in this tropical night, our Kooij took the bait. The tale of the fisherman and the fish, that sounds 
like a well-known fairytale – let’s hope for a happy ever-after. 

 
And the questionmark… the questionmark… I barely dare to say this but, oh dear fans and loyal readers, 
since the open party, some large uncertainty is looming over our most beloved section: the 
questionmark. My sources have him embracing a new way of living – namely, living a little more wijse 
– so could this be the end of the legend? Do not despair dear reader, even if this should be the case, 
we will find another Viking whose adventures to follow – and within Ragnar, that should not be a 
problem. In fact, just by reading back through these stories, I have the feeling that we may have found 
another potential Ledengend already. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


