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Summery  
Preview:            

Ragnar Camp, NSWK 4 Amsterdam, Goffert, NSZK 4 Delft 
and Moby Dick.  
 
Review:  
Jump Jump, NSZK 3 and the Batavierenrace.  

General:  

Introduction Nenad and The Viking Stories. 

 

                        “English below”  

Vooruitblik 
Ragnar kamp 

‘Gevaar is voor ons Vikingen echt geen ramp, want wij gaan als Superhelden op 
Ragnar Kamp’  
Op 12 mei zullen 36 SuperVikingen afreizen naar het altijd kwade Albergen om 
samen de misdaad te gaan bestrijden. Zal de dader worden gepakt? Laten we 
het hopen. Het zal in ieder geval niet aan de ideeën voor de kostuums liggen.  
 

NSWK 4 Amsterdam  

Zondag 21 mei vindt het laatste NSWK van het seizoen plaats! Met nog vier 
wedstrijden per team te gaan staat Ragnar 1 op een eerste en Ragnar 2 op een tweede plek. Wil jij 
Ragnar 1 helpen om nog vier extra puntjes binnen te slepen en de eerste plek te verzekeren? Of wil jij 
meemaken hoe Ragnar 2 een fantastische pot gaat neerzetten en een schitterende tweede wordt? 
Kom dan mee op 21 mei! https://www.facebook.com/events/306866436414668/ 
 

Calendar  

Date  Activity                Location   

12 May Ragnar Camp      Albergen            

21 May  
26 May                                                        

NSWK 4                Amsterdam  
Goffert                 Nijmegen  

10 June 
30 June  

NSZK 4                  Delft 
Moby Dick           Schoonebeek  

  

https://www.facebook.com/events/306866436414668/
https://www.facebook.com/events/306866436414668/


Goffert 

Je hebt er waarschijnlijk al eens van gehoord en zo niet vertel ik het je met alle liefde: dit evenement 
wil je niet missen! Sta jij te trappelen voor een weekend vol feestjes, plezier en waterpolo? Geef je dan 
op voor Goffert 2017! Met minder dan een maand te gaan zijn er al veel inschrijvingen binnen. Dit jaar 
zal het toernooi plaatsvinden op 26/27/28 mei te Nijmegen. Goffert is voor ieder niveau, dus 
zwemmers twijfel niet om je ook in te schrijven! Om in te schrijven vul het formulier hieronder in. � 
https://docs.google.com/a/ragnar-rotterdam.nl/forms/d/e/1FAIpQLScumaY4ThqK13LU-
1TpuHeqnmq0YeBsgC4qDWu4XuEagGEh6Q/viewform?usp=sf_link  
 

NSZK IV Delft 

Met een prachtig NSZK in Rotterdam achter de rug, waar wij het thuisvoordeel zowel bij het zwemmen 
als bij de bingo optimaal hebben benut, kijken wij alweer uit naar het vierde en laatste NSZK van het 
jaar in Delft. Op 10 juni zullen wij in het Hofbad te Den Haag proberen Zinkstuk van de zesde plaats af 
te stoten! Na de wedstrijd is er natuurlijk zoals altijd een gezamenlijk diner en feest, met als thema 
Slumber Party. Trek je mooiste pyjama uit de kast en grijp je laatste kans om bingo punten te 
verdienen! Schrijf je in via deze link: https://goo.gl/forms/rGWlSi2ApMtZpEIp1 
 

Donderdagavond Clinics 

Om jullie allemaal te helpen shinen op het NSZK in Delft, hebben we iets speciaals voor jullie! 
Voormalig Olympiër, bondscoach én onze trainer Nenad zal de komende weken iedere 
donderdagavond aanwezig zijn om aan een bepaalde slag te werken met degenen die dat willen. 
Tijdens deze trainingen wordt de groep in tweeën verdeeld, zodat iedere groep ongeveer 45 minuten 
de tijd heeft voor de clinic. Afgelopen donderdag werd de vlinderslag behandeld, voor donderdag 11 
mei staat de borstcrawl op het programma! Houd voor de volgende clinics de Ragnar Facebookgroep 
in de gaten.  

 

Moby Dick 
Wil jij mee gaan met het laatste waterpolotoernooi van dit seizoen samen met je mede Vikingen?! Wil 
je zaterdag en zondag wedstrijdjes spelen en vrijdag en zaterdag feesten tot in de vroege uurtjes? Doe 
dan mee aan het Moby Dick toernooi! Moby Dick zal beginnen op vrijdag 30 juni rond 16.00 en eindigt 
op zondag 2 juli met de prijsuitreikingen (go Vikings!). Enthousiast? Geef je op via de volgende link: 
https://goo.gl/forms/bFJZptiItN5LjUfw2 
 

https://docs.google.com/a/ragnar-rotterdam.nl/forms/d/e/1FAIpQLScumaY4ThqK13LU-1TpuHeqnmq0YeBsgC4qDWu4XuEagGEh6Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/a/ragnar-rotterdam.nl/forms/d/e/1FAIpQLScumaY4ThqK13LU-1TpuHeqnmq0YeBsgC4qDWu4XuEagGEh6Q/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/forms/rGWlSi2ApMtZpEIp1


Terugblik 
Jump Jump 
Op 31 maart hebben 25 vikingen hun inner Viking naar het 
volgende level gesprongen tijdens Jump Jump. De 
SportActiviteit waarbij werd gesprongen op de trampolines 
van FreeStyle Motion Rotterdam. Waarbij de ene heel blij 
was rechtop te kunnen blijven springen, waren anderen de 
meest spectaculaire trucs aan het uitvoeren.  Natuurlijk was 
deze avond niet compleet zonder het af te sluiten door met 
z'n allen een drankje te doen en een dansje te wagen.  
 

NSZK 3 Rotterdam  
Afgelopen weekend vond het NSZK in Rotterdam plaats. Vrijdagavond werd het weekend afgetrapt 
met een zeer geslaagde preborrel in Apartt om alvast in de stemming te komen! Bedankt 
preborrelcommissie voor het organiseren van de bingo! De echte bikkels hebben na de borrel ook nog 
een paar dansjes gedaan bij Vrienden Live. 
 
Op de wedstrijd hebben onze bijna 60 Vikingen zich weer eens van hun beste (snelste) kant laten zien! 
Maar liefst 8 clubrecords werden verbroken. De 4x50m schoolslag mix estafette met Bram, Marcha, 
Ionut en Karlien zette met 2.21.93 een prachtige tijd neer! Michiel verraste ons allemaal met zijn 
clubrecord op de 50m rug (32.68), Gideon verbeterde het record op de 400m wisselslag (05:34,45), en 
Karlien verbeterde haar eigen clubrecord op de 50 school naar 37.56! Ook Snelle Bram was weer goed 
bezig dit weekend. Hij zwom een tijd van 1:00.16 op de 100m vlinder en verbeterde het staande record 
uit 2008 met ruim 5 seconden! Verder heeft hij nu ook de 50m vrij op zijn naam staan (24.85). De 
4x50m vrije slag heren estafette met Bram, Yannick, Gideon en Ionut zwom ook een nieuw clubrecord 
(1:44.70), en de 4x100m wissel dames estafette met Dian, Karlien, Marcha en Linda verbeterden met 
hun tijd van 4:52.32 het bestaande record met maar liefst 21 seconden! 
Deze clubrecords, maar ook de prestaties van andere Vikingen hebben Ragnar een fantastische 4de 
plaats opgeleverd! 
 
Dat moest gevierd worden en dat hebben onze Vikingen dan ook gedaan op het feest zaterdagavond, 
met als thema Release Your Inner Beast! De bingopunten zijn nog niet bekendgemaakt, maar onze 
Vikingen hebben zich in ieder geval uitstekend vermaakt. Wij kijken terug op een top weekend en 
kunnen niet wachten onze plaats in de ranking te verdedigen op het volgende NSZK in Delft! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Batavierenrace  
Naast dat Vikingen ontzettend goed zijn in zwemmen en waterpoloën, hebben ze 
dit weekend ook bewezen beesten te zijn in hardlopen. Tijdens het lustrum van 
de Batavierenrace ,en van een van onze hardloopsters,  hebben 22 Vikingen laten 
zien dat ondanks dat er misschien hobbels in de weg waren, we samen vechten 
tot het einde. Na samen 175 km te hebben afgelegd werden de pizzadozen 
opengeklapt, biertjes opengetrokken en de dansschoenen aangetrokken om 
samen het weekend af te sluiten bij het grootste studentenfeest van de Benelux. 

 

Algemeen 
Even voorstellen: Nenad Milos 
First of all - husband and father, husband to Jasmina. the best friend and supporter. Proud father of 
Maja - film director, Nenad - master degree in mechanical and technical engineering at Edinburgh 
University , Predrag - student and Icelandic record holder in swimming. By profession school teacher, 
diplomat and SWIMMING COACH dreaming to be SWIMMING EDUCATOR. 
 
I started being in love with swimming when 11 years old, and from then two medals on the European 
Junior Swimming Championships, three times Olympian representing the SFR of Yugoslavia. Coach who 
coached world record holders, finalists of the World Championships, European championships and 
medalist from competitions all around the globe. National coach on two Olympic Games, and the most 
important coached happy swimmers - I hope so!  
 
As the coach strongly believe that technique is the most important part of coaches knowledge, 
technique based on science and knowledge and achievements of all sports. Secondly, abilities are just 
the first step, clever and continues work makes achiever!  
 
Ragnar Swimming Club - team of dedicated swimmers and sport administrators who gave me chance 
to start my new page in life - in Holland! Team of students who can challenge every question or 
dilemma and with knowledge and understanding can make those important steps to be better 
swimmers - happy people! THANK YOU! I truly enjoy helping you to achieve your goals. 
What also to say - see you on Monday Wednesday and Thursday evenings when you will act as 
champions! Make decisions of your minimum, and Festina Lente!  
 

 

 



Viking Stories 
Lieve Vikingen, 

Het is alweer even geleden dat jullie een update van mij 
hebben gekregen, de hoogste tijd weer dus. Ik heb in 
de maanden maart en april zo hier en daar opgelet in 
onze vereniging, maar 6 weken lang heb ik niks kunnen 
vinden. Zwetende handen, knikkende knieën en zware 
armen kreeg ik ervan. Slapeloze nachten met 
daaropvolgende wanhopige dagen starend in het 
duister hebben mij iets doen afvragen – wat is een 
Viking storyteller nu zonder sappig nieuws? Ik stond op 
het punt om alles op te geven toen er iets wonderlijks 
gebeurde en inspiratie mij toekwam. Onze Vikingen 
hebben hun levensstijl helemaal niet aangepast of hun 
misdragingen achterwege gelaten. Het 
tegenovergestelde is waar, die 6 weken waren slechts 
de stilte voor de storm. Het bleek een heuse storm aan spannende nieuwtjes die in Rotterdam 
aankwam in de ochtend van 23 april. Hierover zal ik verslag uitbrengen. 
 

Ragnar heeft de eer om ongeveer elke 2 weken 
hun eigen NSZK te organiseren, en dit bleek voor 
jullie, Vikingen, een uitgesproken kans om dit 
speciale evenement te eren. Het is nu duidelijk 
voor mij dat wanneer je je “inner beast releasen”, 
jullie deze eerst goed begraven om het beest 
vervolgens explosief naar buiten te brengen. Ik ga 
mijn best doen om alle hoogtepunten van de 
avond aan jullie te vertellen. We beginnen met de 
pre-borrel, en met dank aan de pre-borrel 
commissie, werden de eerste beesten uit hun grot 
gelokt. Ik heb gehoord dat onze secretaris alvast 
hard aan het oefenen was voor de integratie 

bingo en met succes! Nog geen 24 uur later wist hij een aquamaniak te scoren.  
 
De secretaris was echter niet de enige die wist te scoren in 
het weekend. Na de geweldige zwemprestaties besloten 
onze Vikingen het thuisvoordeel mee te nemen naar het 
feest en konden zij de stijging in de punten in het zwembad 
overtreffen met bingo punten! Waar sommigen door de 
bomen het Bos niet meer zien wist een waver onze 
eenhoorn te vinden en de eerste punten te scoren. De 
volgende uitbarsting volgde snel daarop toen twee 
Vikingen elkaar vonden in de jungle. Eerlijk gezegd was ik 
bang dat hij de weg was kwijtgeraakt in Europa maar 
gelukkig heeft onze favoriete Mol Maximeaal weten te 
presteren. 
 
Natuurlijk is er nog meer! Zo hoorde ik dat onze Zonnige Italiaan eerst een Viking wist te vangen en 
later nog van een Piranha wist te genieten voor de ultieme NSZK/ervaring. Een voormalig bestuurslid 
uit het noorden was ook niet bang om haarzelf op te offeren voor de punten (het lijkt een secretaris 
dingetje…) en ging voor maar liefst drie wilde dieren.  



Een Kort feitje: een van hen, een welbekende Viking voor de trouwe lezer van deze rubriek, wist een 
hattrick te scoren. Niet iedereen had het geluk om al zijn veroveringen live te zien.  
 
Een andere Viking wist daar het antwoord wel op en zou geen genoegen nemen met de vage 
beschrijvingen in de Viking stories en besloot twee veroveringen live uit te zenden in zijn Snapchat 
verhaal, waardoor wij allemaal de volgende dag nog lekker konden nagenieten onder het genot van 
een boterham met Kaas van deze integratiepunten. 
 
Het gerucht gaat dat wanneer je zo lang bent (en zo aardig, en zo knap,…) als de Viking in het volgende 
verhaal dat fietsen vrij moeilijk moet zijn. Tenminste dat zou je aannemen wanneer je hoort over zijn 
kleine fietsongelukje onderweg naar huis. Gelukkig was er een zwemster die het niet erg vond om een 
kusje te geven op de zere plekjes… Andere Vikingen hadden minder haast met naar huis gaan en 
ervoeren een klein avontuurtje in het culinaire hoogstandje op het Oostplein. Dankzij de sterke armen 
van twee heldhaftige Vikingen werd een kroeggevecht gestopt in de HAS tussen de gevaarlijke combi 
van dronken en hongerige mensen. Uiteindelijk kwamen alle Vikingen veilig thuis en droomden vredig 
over hun prestaties. 
 
Volledig hersteld van de (sportieve) prestaties op het NSZK reisde een groep Vikingen van Nijmegen 
naar Enschede (rennend…). Terwijl het evenement voor de meesten een sportief sprookje was en vele 
persoonlijk records werden verbroken hebben twee van onze dames een ander sprookje beleefd: Hans 
en Grietje. Het enige verschil dat zij geen stenen of broodkruimels achterlieten en daardoor hopeloos 
verdwaalden om 4 uur ’s nachts in Duitsland. Helaas bleek Deutsche Gründlichkeit en Finse weerstand 
tegen de kou  niet voldoende om hen snel terug bij het team te krijgen (geen zorgen, ze zijn nu weer 
helemaal hersteld!). Geen sappige verhalen bij dit evenement al zag ik wel een paar vonken en 
potentieel voor nieuwe internationale liefde binnen Ragnar. Ook al is het jaar bijna ten einde, ik weet 
zeker dat er nog veel roddels aan zullen komen in de laatste evenementen. 
 

Preview 
Ragnar Camp 
‘Gevaar is voor ons Vikingen echt geen ramp, want wij gaan als Superhelden 
op Ragnar Kamp’  
On the 12th of May, 36 SuperVikings will travel to Albergen to fight the evil. 
Will the villain be caught? Let's hope so. Well.. It won’t definitely depend on 
the great costumes ideas we already heard from some of you Vikings.  
 
NSWK 4 Amsterdam 
Sunday May 21ste the last NSWK of this season will take place. With four more 
matches per team to go, Ragnar 1 only has to get four extra points to secure its first spot. Ragnar 2, 
currently is on the second place in the competition and has to put up a good fight to remain second. 
Do you want to help Ragnar 1 to the victory and Ragnar 2 on a glowing second place? Join us on May 
21ste!  https://www.facebook.com/events/306866436414668/ 
  
Goffert  
You probably already heard about it and if not I’ll tell you: this event you don’t want to miss! Are you 
looking for a weekend full party's, fun and also a little bit of water polo? Than subscribe to Goffert 
2017! With a small month left the subscriptions for this event are already up and running. This year 
the dates are 26/27/28 of may at Nijmegen. This water polo tournament is for every level, so swimmer 
do not hesitate to subscribe too! To register please fill in the forum below. :) 
https://docs.google.com/a/ragnar-rotterdam.nl/forms/d/e/1FAIpQLScumaY4ThqK13LU-
1TpuHeqnmq0YeBsgC4qDWu4XuEagGEh6Q/viewform?usp=sf_link 
 

https://www.facebook.com/events/306866436414668/


NSZK IV Delft 
After a great NSZK in Rotterdam, where we used our homeground advantage both in and outside of 
the pool, we are already looking forward to the fourth and last NSZK of the year. On June 10, we will 
try to steal the 6th place of Zinkstuk in the Hofbad in The Hague! Afterwards there will be a dinner and 
party for all participants, themed Slumber Party. This is the last chance you will get to earn Ragnar 
some bingo points, so bring your most seductive pyjamas and make it count ;) You can sign up by filling 
out the form linked here:  https://goo.gl/forms/rGWlSi2ApMtZpEIp1 
 
Thursday Clinics 
To help you all prepare for the NSZK in Delft, we have something special for you. Former Olympian, 
coach of the Serbian national team and our new trainer Nenad will be there each Thursday to work on 
a specific stroke with those of you who are interested! During these practices, the group will be divided 
in two so all swimmers have approximately 45 minutes for the clinic. Last Thursday we kicked off with 
the butterfly, on Thursday May 11 you’ll get a chance to work on your freestyle! For the other 
upcoming clinics, keep an eye on the Ragnar Group on Facebook.  

 

Moby Dick  

Do you want to join the last water polo tournament of this season with Ragnar?! Do you want to play 
water polo on Saturday and Sunday and party till the early hours on Friday and Saturday? Come and 
join one of our two Ragnar teams to the Moby Dick tournament! Moby Dick will start Friday June 30th 
at around 16.00 and the tournament ends Sunday July 2nd with an award ceremony (go Vikings!). Sign 
up via the google form: https://goo.gl/forms/bFJZptiItN5LjUfw2 
 

Review 
Jump Jump  

On the 31th of march, 25 Vikings made their inner 

Viking jump to the next level during Jump Jump. It 

was a very sporty activity during which we jumped 

on the trampolines of FreeStyle Motion 

Rotterdam. While some of the Vikings were happy 

they could jump straight into the air, other were 

risking their lives, doing the craziest tricks while 

jumping. Of course the evening wasn’t complete 

without some dancing. 

https://goo.gl/forms/rGWlSi2ApMtZpEIp1


NSZK 3 Rotterdam 
On Saturday April 22, the third NSZK of the year was held in Rotterdam! The weekend started with a 
pre-drink on Friday night to get in the mood. Some very brave Vikings even did some dancing at 
Vrienden live afterwards. 
 
On Saturday, our almost 60 Vikings put their best foot forward to shine at the competition! Another 8 
(!) club records were broken this weekend. First, the 4×50 breaststroke mixed relay (Bram L, Marcha, 
Ionut and Karlien) set a time of 2:21.93, and became fifth overall! Gideon set a new record on the 
400m medley (05:34,45), and Michiel improved the record for 50m backstroke to 00:32,68. Karlien 
improved her own club record on the 50m breaststroke (37,56). Fast Bram was also on a roll this 
weekend: he set new records for the 50m freestyle (24.85) and 100m butterfly (1:00.16). Also, the 
men’s 4x50m freestyle relay team (Bram L, Yannick, Gideon and Ionut), improved the existing record 
by 5 full seconds (1:44.70 ). Last but not least, the women’s 4x100m medley team (Dian, Karlien, 
Marcha and Linda), improved the old record by 21 (!) seconds, setting a time of 4:52.32! 
 
With these club records, and the efforts of all other Vikings, Ragnar has conquered a beautiful 4th 
place! This had to be celebrated, and our Vikings did so at the party on Saturday night, themed Release 
Your Inner Beast! The bingo points have not been announced yet, but in any case, our Vikings appeared 
to have lots of fun that night. We had a great weekend and cannot wait to defend our place in the 
ranking at the next NSZK in Delft! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De Batavierenrace  
We all know that our Vikings are amazing swimmers and water polo players but 
did you also know they are fantastic runners? It was proven during the lustrum 
year of the Batavierenrace, that our 22 Vikings fight until the bitter end even 
though some obstacles occurred on their way to the finish. After completing 
175km, the well deserved pizza boxes and beer cans were opened, the dancing 
shoes were put on to celebrate the end of the race at the biggest student party of 
the Benelux! 

 

 

 

General  



Introduction: Nenad Milos  
First of all - husband and father, husband to Jasmina. the best friend and supporter. Proud father of 
Maja - film director, Nenad - master degree in mechanical and technical engineering at Edinburgh 
University , Predrag - student and Icelandic record holder in swimming. By profession school teacher, 
diplomat and SWIMMING COACH dreaming to be SWIMMING EDUCATOR. 
 
I started being in love with swimming when 11 years old, and from then two medals on the European 
Junior Swimming Championships, three times Olympian representing the SFR of Yugoslavia. Coach who 
coached world record holders, finalists of the World Championships, European championships and 
medalist from competitions all around the globe. National coach on two Olympic Games, and the most 
important coached happy swimmers - I hope so!  
 
As the coach strongly believe that technique is the most important part of coaches knowledge, 
technique based on science and knowledge and achievements of all sports. Secondly, abilities are just 
the first step, clever and continues work makes achiever!  
 
Ragnar Swimming Club - team of dedicated swimmers and sport administrators who gave me chance 
to start my new page in life - in Holland! Team of students who can challenge every question or 
dilemma and with knowledge and understanding can make those important steps to be better 
swimmers - happy people! THANK YOU! I truly enjoy helping you to achieve your goals. 
What also to say - see you on Monday Wednesday and Thursday evenings when you will act as 
champions! Make decisions of your minimum, and Festina Lente!  
 
Viking Stories 
My dearest Viking,  

It has been a while since I last blessed you with my wise words, but it 
is finally time again. All of March and April I have been roaming our 
world looking for stories to tell, but for 6 weeks, I had found no news. 
My palms were sweaty, knees weak, arms heavy. Sleepless nights 
followed by desperate days of staring into darkness made me wonder 
– what is a Viking storyteller without gossip? I was close to giving up 
my calling, but then, as if by divine afflatus, I opened my eyes and was 
enlightened. Our Vikings did not change their lifestyle of 
misbehaviour, no, not at all. On the contrary, what we were 
witnessing was the calm before the storm.. And this storm of gossip 
that hit us in the morning of the 23rd of April is what I will report about 
today.  
 

Merely every two years Ragnar gets to organise their own 

NSZK, so it seemed that you, my dearest Vikings, decided 

to truly honour this special occasion. I see now that, in 

order to release your inner beasts, many of locked away 

theirs for a while, and released it with an explosion. In this 

smoke-filled battlefield, let me clear the air and share the 

highlights of all beasty outbursts. We start at the pre-

drink, where, thanks to the great efforts of the NSZK-

predrink committee, the first beasts were lured out of 

their caves. I hear that our secretary was busy practicing 

for the integrationbingo and with success! Just a mere 24 

hours later, he caught himself an aquamaniac.  



Our secretary, however, should not stay the only 

one to score in the weekend. After an incredible 

performance in the pool, our Vikings decided to 

carry their home advantage to the party and 

matched the point gain in the swimming-ranking 

with an even larger increase in bingo-points! As 

everyone was well dressed to show their inner 

beast, inhibitions were lost quickly. Nothing is 

imbossible in this fairytale world, so our first score 

was a unicorn taking a wave to the horizon.  

The next outburst followed quickly, and united two 

Vikings in this jungle. Quite frankly, I was already worried that he got lost on his journeys through 

Europe,  so I was glad to hear that it was our favourite mole making a move with maximal chance to 

succeed.  

Of course there was way more! I hear our sunshiny Italian first caught himself a Viking, and later 

enjoyed some Piranhas in order to get the ultimate NSZK experience. Also a former board member 

from the north was not shy to sacrifice herself for the points (seems to be a secretary thing), and went 

for three wild animals. Short and cheesy fun-fact: one of them, a Viking well-acquainted to the loyal 

reader of this story, himself scored a hattrick.   

Although not everyone was lucky enough to witness all his kisses in real-life, another Viking wanted to 

make sure that the memories of this happening were a bit more vivid than the mere descriptions in 

the Viking stories. He live-broadcasted two of these kisses to his snapchat story, where we could all 

relive the short and cheesy capturings the next morning.  

Rumour also has it that when you are so tall (and so nice, so handsome, …) as the Viking in the following 

story, cycling must be quite hard – at least, one would assume so as we hear about his little bike-crash 

on his way home. Luckily, he had a swimmer with him who more than willingly kissed the pain away. 

Other Vikings did not get home that fast either, and enjoyed a little adventure in oostplein’s healthy 

night-snack-shop. Only through the strong arms of two heroic Vikings a bar-fight in HAS between drunk 

and hungry people (a dangerous combination indeed) could be stopped before it escalated, and 

ultimately all Vikings made it home safely, sleeping peacefully with their achievements in mind. 

Freshly recovered from the (sporty) efforts at the NSZK, a group of Vikings made their way to run from 

Nijmegen to Enschede just a mere week later. While the event was a sporty fairytale for most runners 

and personal records were broken even by our fastest ones, two of our ladies experienced a specific 

one of Grimm’s tales: Hansel and Gretel. Without stones or bread-crumbs, the two got hopelessly lost 

at 4 am in the cold in Germany – and neither German efficiency nor Finnish cold-resistance helped 

them in making a quick return to the team (but do not worry, they were safely recovered by now..). 

No gossip arose at this sporty event, yet some saw sparks and potential for some new international 

love within Ragnar. With Ragnar camp, Goffert, NSZK IV and Moby Dick just weeks away, nothing is 

impossible. Although the end of the year is closing in, my dearest reader, I do not think that Viking 

gossip is coming to a close yet.  


