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Vooruitblik 

Zomer programma’s en start trainingen seizoen 2017-2018 
Na een jaar lang fanatiek zwemmen en poloën is het natuurlijk zonde om je Vikinglichaam in twee 
maanden zomervakantie volledig af te laten takelen. Het eerste NSZK is alweer op 21 oktober, de 
waterpolo competitie begint half september al en deze zomer wil je natuurlijk ook op zijn minst een 
klein beetje fit blijven. Daarom zullen we jullie deze zomer eens in de twee weken een aantal 
zwemprogramma’s en wat oefeningen toesturen! Zo hopen we het gemis van de Ragnar trainingen 
enigszins draaglijk te houden. Degenen die echt niet kunnen wachten, kunnen de eerste training van 
het nieuwe seizoen alvast in hun agenda zetten! Deze zal zijn op woensdag 24 augustus. Donderdag 
25 augustus is er geen training, vanaf maandag 28 augustus zijn er weer drie zwemtrainingen per 
week, op dezelfde tijden als afgelopen seizoen. De waterpolo trainingen zullen aan het begin van het 
collegejaar weer van start gaan, namelijk op 5 en 6 september en beginnen om 20.45 en 22.15, 
respectievelijk.  
 

Calendar  

Date  Activity                Location   

25,26,27 August Waterpolo           Ter Apel 
tournament  

22 and 23 August Eurekaweek        Eruasmus 
                              University 

  

  



 

Ter Apel 

Hoewel deze nieuwsbrief het einde van het seizoen 2016-2017 markeert, hebben we nog een 
waterpolotoernooi voor jullie in petto! Van 25 tot en met 27 augustus zullen we een weekend vol 
met feesten en waterpolo hebben bij Ter Apel. Ter Apel is een van de grootste Nederlandse 
waterpolo toernooien; vorig jaar deden maar liefst 110 teams mee aan het Ter Apel toernooi. Op 
vrijdag en zaterdagavond vindt zoals gebruikelijk een episch feest plaats. Kortom, het evenement om 
de eerste Viking in de volgende serie aan Viking stories te worden. Schrijf je in voor dit toernooi via 
de volgende link:  https://goo.gl/forms/oANHbe31dN9lV5M62 en kom in de facebookgroep voor 
meer informatie: https://www.facebook.com/events/2026830084009116/.  
 

Terugblik 
Ragnar Camp 
Ja ja ja, dit jaar ook zeker weer aanwezig; het enige echte RagnarKamp! Dit maal georganiseerd met 
als thema; ‘Superhelden’. Na op vrijdag eerste elkaar beter hebben te leren kennen tijdens het 
speeddaten, werd er luidkeels meegezongen tijdens de allereerste Ragnar BierCantus, waarbij ook de 
nodige straffen werden uitgedeeld. Op zaterdag werd er plaats gemaakt voor het werkelijke 
superheldenthema. Na ‘s ochtends de speurkrachten te hebben getest door de dader van het trauma 
van Beer Thijs te onthullen, werd er ‘s middags plaats gemaakt om het fysieke aspect van onze 
superhelden te testen. Zaterdagavond werden de mentale krachten getest tijdens een Pubquiz met 
onder andere een Superhelden ronde. Na een spannende finale Bierpongwedstrijd willen wij groep 5 
feliciteren met de winst; Jullie zijn de enige echte ware RagnarSuperHelden! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NSWK 4 Amsterdam 
Op 21 mei vond het laatste NSWK van het seizoen plaats. 
Met vier wedstrijden per team te gaan was het 
spannend of Ragnar 1 daadwerkelijk de eerste plaats zou 
winnen en Ragnar 2 voor de andere verenigingen zou 
blijven, waarmee een tweede plaats verzekerd zou 
worden. Met  23 Vikingen zijn wij afgerezen naar 
Amsterdam en is hard geknokt door onze Vikingen. Wij 
zijn dan ook heel trots om te mogen zeggen dat Ragnar 
dit jaar eerste en tweede is geworden bij het NSWK!!  
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/oANHbe31dN9lV5M62
https://www.facebook.com/events/2026830084009116/


 

 
Goffert 
Het weekend van 26 mei zijn we wederom naar het jaarlijkse Goffert toernooi gegaan. Met maar 
liefste 40 Vikingen en 3 teams werd het niet anders dan een gezellig (sportief) weekend! Met meer 
dan 130 liter aan bier is het een (on)vergetlijk weekend geworden voor velen… voor sappigere 
details, kijk in de Viking Stories ^^.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NSZK 4 Delft 
Op 10 juni vond het vierde en laatste NSZK van het 
jaar plaats in Delft. De harde trainingsarbeid van 
de afgelopen weken heeft zich uitbetaald! Niet 
alleen hebben onze Vikingen in Delft een vijfde 
plaats veroverd, er zijn ook 8 clubrecords én een 
Stichting NSZK record gezwommen! 
Snelle Bram deed zijn naam wederom eer aan en 
brak in de eerste estafette al het clubrecord op de 
50m vlinderslag (25.84). Ook heeft hij, met een tijd 
van 30.19, het clubrecord op de 50m school 
eindelijk voor zichzelf. Alsof dit nog niet genoeg 
was, was zijn tijd op de 200 school (2:30.53) niet 
alleen een Ragnar, maar ook een Stichting NSZK 
record! 
 
Ook bij de dames is het clubrecord op de 200m school verbroken: Karlien zwom met 2:53.91 bijna 15 
seconden van het oude record af! Dian heeft met haar tijd van 33.83 op de 50 rug het clubrecord 
aangescherpt. Daarnaast hebben alle estafettes nieuwe clubrecords gezwommen! De 4×50 vlinder 
mix (Bram, Veerle, Hondelmark en Dian) zwom 1:58.70, en de 4×50 vrij damesestafette (Maxime, 
Karlien, Laura en Dian) zetten een tijd van 2:05.33 neer. Als afsluiter verbeterde de 4×100 wissel 
herenestafette (Hondelmark, Ionut, Bram en Derrick) het 6 jaar oude record met maar liefst 12 
seconden (4:27.57). 
 
Deze super prestaties, en die van de eerdere drie NSZK’s, hebben Ragnar 
een ZESDE PLAATS in het algemeen klassement opgeleverd! Om dit te 
vieren, deden onze Vikingen waar zij het beste in zijn: feesten tot in de 
kleine uurtjes. We kijken terug op een fantastisch weekend en willen DSZ 
WAVE graag bedanken voor de organisatie! 
 



 

Eind activiteit  

Op 28 juni was het alweer tijd voor de laatste activiteit 
van dit seizoen. Op deze avond werden onze leden 
getest of zij zichzelf wel echt vikingen mogen noemen. 
Tijdens de zwemtraining moesten zij laten zien dat zij 
bestand zijn tegen de heftige omstandigheden die een 
echte viking moet kunnen verduren in het water. 
Verschillende opdrachten omtrent zwemmen en 
waterpolo moesten worden voltooid. Na de training 
werd laten zien tijdens de pubquiz in BergPolder dat zij 
ook alles bevatten wat een viking nodig heeft wanneer 
hij aan land is. 
 

Moby Dick  

Afgelopen weekend zijn we met 22 Vikingen afgerezen voor het jaarlijkse Moby Dick toernooi. 
Hoewel het weekend nat begon werd de sfeer er niet minder op en warmden onze Vikingen zich op 
in elkaars gezelschap. Beide het dames en heren team hebben leuke, ijskoude, wedstrijden gespeeld 
en verdienen zeker de prijs voor teamspirit! We hopen dat de toernooien jullie naar meer hebben 
later verlangen en jullie weer te zien bij Ter Apel .  

 

Algemeen 
Uitschrijven 
Helaas zit het seizoen er weer op. We willen jullie er nog even aan herinneren voordat jullie op 
vakantie gaan en volgend jaar niet meer bij ons willen of kunnen zwemmen, vergeet je dan niet voor 
1 augustus uit te schrijven. Je kunt je uitschrijven door een mail te sturen naar bestuur@ragnar-
rotterdam.nl. Als je je niet voor deze datum uitschrijft is Ragnar gerechtigd de contributie voor 
seizoen 2017/2018 af te schrijven. Wanneer je van plan bent om uit te schrijven, maar je wil  op de 
hoogte gehouden worden van wat er binnen de vereniging gebeurd word dan lid van de Old Ragnar 
Members groep.  
Meld je aan voor deze Facebook groep via onderstaande link: 
https://www.facebook.com/groups/287841854932725/?fref=ts  

 
Eurekaweek  
Op dinsdag 22 augustus van 10.00 tot 17.00 uur staan wij op de informatiemarkt en op woensdag 23 
augustus van 11.00 tot 14.00 uur staan wij op de sportmiddag om Ragnar te promoten. Jullie zijn 
altijd welkom om ons te komen helpen!  
 

 

https://www.facebook.com/groups/287841854932725/?fref=ts


 

VikingStories 

Lieve Vikingen, 

Ik ben eindelijk terug! Ik heb allerlei noodkreten gehoord voor het schrijven van de laatste editie van 
de Viking Stories van dit seizoen en hier zijn ze dan! Gezelligheid kent geen tijd zeggen ze toch? Het is 
als de dag van gisteren dat de kronieken van de legendarische Questionmark, de kortkazige verhalen 
en de verhalen over onze favoriete mol zijn vereeuwigd in onze Viking Stories. Toch is het al 
maanden geleden dat ik begonnen ben met het schrijven van deze vertellingen (en wat is het toch 
ongelooflijk jammer dat zij deze editie niet gehaald hebben…). Vrees niet lieve lezers, de afgelopen 
maanden hebben meer dan genoeg verhalen opgeleverd om deze Viking Stories te vullen zonder hun 
bijdrage. 
  

Ik begin met de volgende setting: het pittoreske Albergen, 30 Vikingen en wat nietsvermoedende 
halve Duitsers. Ons jaarlijkse kamp begon met de epische BIERCANTUS – zonder twijfel de beste, en 
waarschijnlijk de enige biercantus die Albergen ooit heeft gezien – waarin elke Viking minimaal een 
keer een zogenaamde bierdouche in ontvangst heeft mogen nemen. De volgende ochtend, met de 
nodige aanwezige katers hier en daar, was het tijd om ons om te kleden als echte superhelden om 
zeer competitief het grote mysterie op te lossen: wat is er vannacht gebeurd met beer Thijs?! Na het 
oplossen van de raadsels en zelfs het spreken met een verdwaalde Duitser werd het al snel duidelijk 
dat maar één persoon verantwoordelijk kon zijn voor deze verschrikkelijke daad (schaam je 
waterpoloco..). Het weekend stond verder ook in teken van het leren van nieuwe drankspelletjes. 
Ragnar breidde haar spellen assortiment uit met Flunkyball en Rage Cage wat niet voor iedereen 
even voordelig was. Onze Luxemburgse snelheidsmonster had zijn allereerste bierbarfje ooit en onze 
Geldwolf en Mevrouw de Voorzitter hebben de consequenties moeten aanvaarden na een verlies 
met het spel Rage Cage. Zij gingen naar bed in een bepaalde staat die een of twee Vikingen niet 
helemaal konden waarderen. 
 

Eind mei, het HOOGTEpunt: Goffert! 
Nationale Goffert vrijdag en het toernooi 
waren veelbesproken onderwerpen binnen 
de vereniging, dit mocht je niet missen. Het 
overtrof dan ook al onze verwachtingen 
(behalve onze sportieve aspiraties dan 
misschien..). Meer dan 30 graden, meer dan 
35 deelnemers en meer tenten dan ooit , dit 
keer was meer zeker beter. Met warm weer 
worden onze Vikingen over het algemeen, ja 
hmm, sletteriger, en het duurt dan ook niet 
lang voordat geruchten zich beginnen te 
verspreiden. Vrijdag al kon een groepje Vikingen de hitte al niet meer aan en besloten ze te skinny-
dippen in het duister. Er werd gefluisterd dat onze Kooij karper de Visser ontsnapt is voor Goffert en 
terug zoekend naar het open water de weg verloor in een Plas. Deze Viking, zo lang, zo knap, zo 
aardig, zo sportief en zo (...), had nog meer te delen met het publiek aanwezig op Goffert. Hij greep 
de kans om de hele waterpolowereld te laten zien wat hij bezit door middel van de o zo geliefde 
selfie-camera. Onze Spaanse waterpolo koningin vond het skinny dippen op vrijdag nog niet genoeg 
en ging voor een tweede maal op zaterdag in het gezelschap van een mysterieuze Duitse man. 
Andere geruchten roken als pizza in de lucht: tijdens Goffert hebben maar liefst twee Vikingen zich 
gebrand aan een Steenoven. Over lucht gesproken die zeker niet zo fijn is als pizza, onze toekomstige 
sexytaris bewees het pauperpils niet zo goed te kunnen handelen als Hartog-Jan en leegde zijn 
gevoelige maag in een prullenbak voor de ogen van velen op de zondagmorgen. 
  

 



 

De Goffert ervaring was een compleet nieuwe ervaring voor veel Ragnar leden, met name voor een 
nieuwe Viking. Deze jongeman, een echte Keeper, had na zijn vingers te branden op Goffert toen hij 
net een vrij man was , een week later alweer een andere Viking dame in de val gelokt. Tijdens de 
NSZK pre-borrel pre-party (de donderdag in de Vrienden Live natuurlijk), wisten omstanders al dat hij 
zou gaan scoren. Helaas was dit te vroeg, twee dagen later pas zou dit voor de punten zijn. Het is niet 
helemaal zijn schuld, hij was nog maar een paar weekjes Viking. Met bier genoeg op om een 
Woestijne van klimaat te veranderen sloot hij deze avond af. 
  

Van de NSZK pre-borrel pre-party naar het echte 
NSZK feest. De missie: die bingopunten 
binnenhalen! We weten inmiddels dat dit niet 
gelukt is, maar het leverde wel wat op: juicy 
stories! De nacht begon met onze epische 
activiteiten commissaris die het spits afbeet  
met het spelen van Beethoven’s bagatelle nr. 25 
in a mineur om de toon te zetten voor de 
andere Vikingen. Onze secretaris, hard 
aangemoedigd, behaalde het nieuwe NSZK feest 
record dit jaar met 6 integraties op een avond. Men zegt dat een van die integraties niet met twee 
anderen, maar zelfs met drie anderen tegelijk was. Door spijker met koppen te Heijesen wisten we 
nog een aantal vissen uit de zee te halen. Vis is trouwens niet enige dat gevonden kan worden op een 
NSZK feest. Onze Zwemco, de vegetariër die ze is, ging op zoek naar andere zeewezens. Met succes, 
de Koning der Spongen wist zij te vinden die avond. 
  

De tijd vliegt voorbij, we zijn alweer bij het laatste avontuur: Moby Dick. In een koninkrijk ver van de 
beschaafde wereld vandaan kampeerden 20 Vikingen in de wildernis om daar een beetje te poloën. 
Stromende regen en ijzige kou weerhoudt onze Vikingen om zich te misdragen. Voor het volgende 
deel pakken we de zaterdag en geven wij de eer aan een andere verhalenverteller. Zijn verhalen gaan 
iets anders de mijne, maar een Viking die zo lang, zo knap, zo aardig, zo sportief en zo (...) is, krijgt de 
andere Vikingen wel zo ver om naar hem te luisteren. Velen raakten geïnspireerd door zijn verhalen 
over lichaamszelfvertrouwen en zongen enthousiast  “you never walk alone” over sommige 
lichaamsdelen naar zijn advies. Hierna begon de nacht pas echt. Het feest was pas net op gang toen 
wij hoorden dat onze Pauwerfrau een haai in haar tent had. Deze haai schijnt de ochtend erna gespot 
te zijn in ons kamp met een echte Ragnar trui aan! Het over en weer Paasen van geroddel ging nog 
even door,en ook al was hij kwijt de hele nacht, beweert dat hij enkel handjes heeft vastgehouden 
met zijn Oosterse overwinning. 
  
Lieve lezers, dit waren de laatste geruchten die ik jullie dit seizoen heb gebracht. Over een paar 
maanden zullen deze verhalen weer opnieuw opduiken en nieuwe legendes zullen gemaakt worden. 
Persoonlijk kan ik niet wachten op de nieuwe avonturen van Hartog-Jan en of welke verhalen onze 
waterpoloco volgend jaar zal brendaen. Komen de nieuwe verhalen via Moorse binnen, en 
overtreffen de toekomsitge  penningmeester en zwemco die van dit jaar? Volgend jaar zullen we hier 
achter komen. Ik schrijf deze alinea met een traan en een lach. De schrijver van de Viking Stories zal 
terugkomen volgend jaar maar misschien met een andere stem. Wanhoop niet, het gaat niet om de 
schrijver maar om de oren en ogen van onze Vikingen die alle verhalen horen en zien. Ik hoop dat de 
verhalen van dit jaar goed opgeslagen zijn in jullie herinneringen. We eindigen deze Viking Stories op 
de manier van de geliefde idool van onze favoriete Penningmeester: You know you love me. Xoxo 
 

 

 



 

Bedankt allemaal 

Ze zeggen wel eens ‘time flies when you are having fun’, en zo is het maar net. Wat is het jaar voorbij 
gevlogen. Wij als bestuur hebben enorm genoten van jullie aanwezigheid en prestaties tijdens 
activiteiten en wedstrijden. Niet alleen hebben wij genoten, wij zijn daarnaast ook enorm trots op 
jullie. Graag willen wij jullie bedanken voor jullie aanwezigheid en inzet voor Ragnar, dit hebben wij 
enorm gewaardeerd! Onze taak als XXVII bestuur zit erop en wij willen alvast het kandidaatsbestuur 
heel veel succes en plezier wensen voor volgend seizoen. Zorg goed voor Ragnar en geniet vooral! 

  

We hopen dat iedereen een episch seizoen heeft gehad en zien jullie volgend seizoen weer terug bij 
Ragnar! 
Heel veel liefs, XXVII Bestuur Loes, Mark, Alicia, Veerle, Laura en Iris 
 

Preview 
Summer programs and start practices season 2017-2018  
After a year of going to swimming and water polo practices regularly, it would be a shame to let your 
beautiful Viking body deteriorate terribly over summer. The first NSZK will be on the 21st of October, 
water polo competition starts halfway through September already, and during summer, you want to 
stay at least a little bit in shape. That is why we will send you some swimming programs along with 
some core exercises every two weeks! We hope this gives you some inspiration if you ever want to 
go swimming on  your own.  
 
For those of you who really cannot wait: you can block the date of the first practice next season in 
your agenda already! This will be wednesday the 24th of August. From monday the 28th on, all 
practices will be as usual. The water polo practices will start again at the start of the new academic 
year, on September 5th and 6th, and start at 20.45 and 22.15, respectively.  
 

Ter Apel 

Although this newsletter marks the end of this season, we still have one more water polo 
tournament coming up for you! On August 25th to 27th we will travel of to Ter Apel for a weekend 
full of water polo and parties! Ter Apel is one of the biggest Dutch water polo tournaments, last year 
over 110 teams joined, who played more than 450 matches in 22 different poule. Besides that there's 
a party on both Friday and Saturday evening. All in all, the perfect opportunity to become the first 
Viking in next season’s Viking Stories! Sign up via the following link: 
ttps://goo.gl/forms/oANHbe31dN9lV5M62 and insure to stay updated by joining the Facebook 
event: https://www.facebook.com/events/2026830084009116/ 
 

 

https://goo.gl/forms/oANHbe31dN9lV5M62
https://www.facebook.com/events/2026830084009116/


 

Review 
Ragnar Camp 
In the weekend of 13 may, we finally went to our annual Ragnar camp! This year’s theme: 
Superheroes! Friday night started off with an intense speeddate session to get to know each other 
better to be followed by the very first Ragnar Beer Cantus (with its necessary penalties). Saturday 
was the day to shine off the Superhero theme. We started in the morning with a quest in which we 
had to discover the culprit of the mystery of Bear Thijs’s assault… We tested our superhero physical 
powers in the afternoon with some interesting challenges. The last aspect of a superhero’s abilities is 
the mental one. The superheroes tested their mental skills in a Pubquiz where different areas of 
knowledge were tested, a Superhero round included! After a nerve-wrecking beerpong final, team 5 
turned out to be the best! You are the true RagnarSuperHeroes!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NSWK 4 Amsterdam 
On May 21ste the last NSWK of this season took place. 
With four matches to fo per team it was exciting to see if 
Ragnar 1 would really win the first place and if Ragnar 2 
would manage to stay ahead of the other teams and 
assure the second place. With 23 Vikings we travelled of 
to Amsterdam and fought hard to win the last matches. 
We are proud to say that this season's work payed of and 
that Ragnar became both FIRST and SECOND at the 
NSWK!! 
 
 
Goffert 
On May 26, we again went to the annual Goffert tournament. With 40 Vikings and 3 teams this 
weekend was nothing but a fun (sporty?) weekend! With over 130 Liters of beer this weekend 
became (un)forgettable for many… For more juicy details, look into the Viking Stories ^^.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NSZK 4 Delft 
On the 10th of June, the fourth and last student 
swimming competition (NSZK) of this year was held 
in Delft, and what a day it was! Not only did we 
conquer the 5th place in Delft, 8 club records and a 
Stichting NSZK record were set as well. 
 
In the first relay, fast Bram broke the record for the 
50m butterfly (25.84). Also, after swimming the 50 
breaststroke in 30.19, Bram finally has his record all 
to himself. As if this were not enough, his 200m 
breaststroke time (2:30.32) was not only a Ragnar, 
but also a Stichting NSZK record! 
With a time of 2:53.91, Karlien managed to break 
the 200 breaststroke club record as well! Dian swam 
to Ragnar fame on the 50m backstroke (33.83). 
Lastly, all three relays set new records or improved existing ones! The 4×50 butterfly (Bram L, Veerle, 
Hondelmark and Dian) set a time of 1.58.70, and Karlien, Dian, Laura and Maxime set a new record 
on the 4×50 freestyle (2:05.33). Last but not least, our 4x100m medley men’s relay (Hondelmark, 
Ionut, Bram and Derrick) improved the 6-year old record by 12 seconds, setting a time of4:27.57. 
 
 
With these great performances, and those of the previous three NSZK’s, 
Ragnar claimed a SIXTH PLACE in this year’s final ranking! To celebrate this, 
our Vikings did what they do best: party until the early hours. We had a 
great weekend and would like to thank DSZ WAVE for organizing the event! 
 
 
 
 
 
 
 

End Activity  

On the 28th of June, the last activity of the season was 
organised. This evening was a special one because our Vikings 
were tested if they got what it takes to be calling themselves 
Vikings. During the swimming practices they had to complete a 
couple of tasks to show if they have the swimming/polo skills 
and afterwards they were tested if they have the skills a Viking 
needs when being ashore during the pubquiz organised by 
BergPolder.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Moby Dick  

Last weekend 22 Vikings travelled off to the annual Moby Dick tournament. Although the weekend 
started off wet, it wasn’t less fun, on the contrary, our Vikings warmed in each others company. Both 
the ladies and men played some good, icy, matches and both deserve a price for team spirit! We 
hope the tournaments left you longing for more and to see you at Ter Apel! 

 

General 
Unsubscription  

Unfortunately the year has come to an end. If you cannot or do not want to stay a member at Ragnar 
next year, please do not forget to unsubscribe before the 1st of August. You can unsubscribe by 
sending an email to bestuur@ragnar-rotterdam.nl. If you do not send an unsubscription email before 
this date, your membership will be renewed and Ragnar will be authorized to depreciate the 
contribution for 2017-2018. If you are planning to unsubscribe but still want to get all the 
information of what happens in our association, be sure to become a member of the Old Ragnar 
Member’s group on Facebook.  
Sign up for the Facebook Group via this 
link:https://www.facebook.com/groups/287841854932725/?fref=ts  
 
Eurekaweek  
Ragnar will be present at the Eurekaweek at the Information market on Tuesday the 22nd of August 
from 10:00 until 17:00. On Wednesday in the afternoon (11:00 - 14:00) Ragnar will be promoting 
during the sport’s afternoon. You are very welcome to help us! 
 

Thank you all! 

‘Time fly when you are having fun’, is a common saying and we experienced it to be true. As a board 
we enjoyed your attendance and seeing your performances at the activities and matches. Not only 
we enjoyed this year, we are also proud of all that was achieved this year, which could not have 
happened without you!  Therefore, we would like to thank you for your attendance and 
commitment, which we really appreciate!  
Our tasks as XXVII board is over and we want to wish the candidate board all the best for next 
season. Take good care of Ragnar, and more importantly, enjoy! 
 

mailto:bestuur@ragnar-rotterdam.nl
https://www.facebook.com/groups/287841854932725/?fref=ts


 

  

We hope everyone has had an epic season and to see you again at Ragnar after the summer! 
Love, XXVII Board Loes, Mark, Alicia, Veerle, Laura en Iris 
  

Viking Stories 

My dearest Viking, 

I am finally back! I have heard all the outcries and requests for my final stories and here they are – 

the last Viking stories of this season. Doesn’t time fly by fast? It seems like yesterday I told you the 

tales of the legendary questionmark, some short and cheesy fairytales and stories about fishing 

moles – yet months have passed since I began those stories (and unfortunately, none of these 

legendary Vikings are part of today’s stories). But, don’t be scared my lovely reader, the past months 

have brought more than enough gossip to fill these stories even without those actors. 

Let me begin in the picturesque meadows of Albergen where more than 30 Vikings went to confuse 

the people of the innocent east in mid-may. The camp-weekend started with the legendary Ragnar-

beercantus – without question the best, and probably only,  beercantus Albergen had ever seen – in 

which no Viking could escape being completely showered by beer at least once. Not without 

hangover, but with a lot of competitive spirits, those same Vikings dressed up as heroes the next 

morning to solve the big mystery of the weekend: who had attacked Bear Thijs overnight? After 

solving many riddles and even speaking to a lost German, it was clear to all groups that only one 

Viking could be made responsible for this terrible crime (shame on you, my dear waterpoloCo). Yet, 

the weekend also proved very useful for our Viking’s education in terms of drinking games. Flunkyball 

and Rage Cage became forever part of Ragnar’s game inventory, and turned out to be detrimental to 

some Vikings. Our Luxemburgish Flash enjoyed his first bierbarfje, and our very own chairman as well 

as the moneywolf of the NSZK-committee saw some late-night consequences to their losses in rage 

cage – and went to bed in a state that may have left one or the other Viking in their room in rage. 



 

At the end of May, it was time for the next 

highlight: the Goffert tournament!! 

Although the tournament as well as 

national Goffert Friday had been hyped like 

no other event, it exceeded all expectations 

(except maybe our sportive ones..). With 

more than thirty degrees Celsius, more than 

35 participants and more big tents than 

ever, one can truly say that this tournament 

was more better! And of course, when it 

gets hotter outside, our Vikings get a little 

more, let’s say…, ‘slutty’, and more gossip evolves. Hence, on Friday a group of Vikings could not 

withstand the heat anymore, and went skinny dipping in the darkness. It so happens, that two 

Vikings even had their private night-swimming session. Rumour has it that our Kooij carp had 

escaped the Fisher’s fishing rod prior to Goffert, and went back into open water, until she got lost in 

a Plas.  

Being so tall, so handsome, so nice, so sportive, this specific Viking had even more than that to offer 

at Goffert. He took matters into his own hands and showed the waterpolo-world everything he got 

through the selfie-cameras. Our Spanish waterpolo-queen could not get enough of the skinny dipping 

on Friday, and went for another session on Saturday, in the company of a mysterious German. 

Additionally, Vikings whisper rumours that leave the smell of Pizza in the air: during Goffert, not one 

but two Vikings burned their fingers on a Steenoven. Speaking of smell, not as pleasant as pizza 

though: our future secretary proved that he cannot handle all beer as well as he handles Hartogh-

Jan, and emptied his troubled stomach into our bin in front of many sympathetic but gleeful eyes on 

Sunday noon. 

The Goffert experience – an eye-opening experience for many new Ragnar members. Especially so 

for one new Viking – he’s truly a keeper – who decided to become a free man after he burned his 

fingers at Goffert.. And, only one week after that, he lured another Viking-lady into his arms. At the 

NSZK pre-drink pre-party (i.e. a Thursday in de Vrienden live, where else), spectators soon knew that 

he would score. Unfortunately, too early – that is, just two days before it should have counted for the 

bingo, but being a new member, we cannot blame him too much. Anyways, you do not have to be an 

astronomist to understand that he found his nadir that evening.. 

From the NSZK pre-drink pre-party to the real 

NSZK party: of course, our Vikings gave their 

very best to secure us the integration-trophy. 

Although this mission failed, Ragnar worked 

hard and created a lot of gossip on the way. 

The night began with our activities 

commissioner playing Beethoven’s bagatelle 

no. 25, as an encouragement for the rest of 

the Vikings to lose their inhibitions. Our very 

own secretary took this encouragement to his 

heart, and set this year’s NSZK-party record at a whooping 6 kisses in one night. Rumour has it that 

one of them involved not two, but three people at once. As there are plenty more fish in the sea, I 

hear that some were heijsted by one of our visiting waterpolo-ladies.  

 



 

But fish are not all you can find in the deep water. Our zwemco, the vegetarian that she is, went on a 

hunt for other sea-creatures. And she was successful: the king of all sponges should be her prey of 

the night. 

As time flies by, we now reached the last of this seasons adventures: Moby Dick. In a kingdom far far 

away from civilisation, 20 brave Vikings went to camp in the wilderness and played some water-polo. 

Luckily, even continuous rain and the terrible cold cannot stop Vikings from making mischief, and the 

Saturday brought many new stories for me to tell. Obviously, I am not the only Viking that likes to tell 

stories though, and therefore I want to take a moment to honour another great storyteller here. 

Although his stories have very different contents than mine, a Viking that is so tall, so handsome, so 

nice, so sportive, manages to get many others to listen to him. Many were fascinated by his stories 

about, let’s say, body confidence, and some others may try to experience the enthusiasm of singing 

“you never walk alone” to specific body parts after his advice. After this interesting inspiration, the 

night began. 

 The party had not gone on for too long, when the news hit that it was our pauerwoman who 

brought a shark into her tent. Rumour has it that this shark was then sighted in our camp the next 

morning – wearing a Ragnar sweater! And the gossip kept on florishing, although this Viking, despite 

being lost for the night, claimed that he merely held hands with his eastern conquest. 

My dearest reader, this was the last gossip that I will bring to you this season. In a few months, new 

stories will emerge and new legends will be created. I, for my part, cannot wait to hear more stories 

about the mischief of Hartogh-Jan, and cannot wait to hear what is bossible next year. I am curious 

for moors gossip, about simonised tales and I cannot wait to find out what happens if life gives you 

lemmens. But these stories are for another time. Today, oh dear Viking, I part from you with a half-

smile and one crying eye.  

Do not despair, the Viking storyteller may return next year, yet, his voice may be a different one. But 

fortunately, it is not the voice that makes the storyteller – it’s the eyes and ears of the many Vikings 

that, like little birds, carry the stories of mischievous Vikings forward. Nevertheless, I hope that this 

year of stories will remain present in your memory. Let me end these last Viking stories with a 

reminder that I borrowed from my one true Idol: You know you love me. Xoxo 

  

 


