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VAN DE REDACTIE 

Lieve atleten, 

Voor jullie ligt de nieuwe editie van de Bliksem! Met veel genoegen hebben we de ledenaantallen 

van de studenten atletiekverenigingen weer zien groeien afgelopen periode. Een heleboel nieuwe 

atleten die staan te popelen om een gooi te doen naar de studententitels op veel atletiekonderdelen. 

De Bliksem is het communicatieorgaan van ZeuS, de Nederlandse studenten atletiek federatie. Wij 

hopen jullie op deze manier op de hoogte te houden van alles wat speelt en van belang is binnen de 

studentenatletiekwereld. 

Jullie zien buiten de bladeren al van de bomen vallen. De eerste hardlopers hebben hun schuifpartij 

over het dikke bladerendek waarschijnlijk al gemaakt terwijl de sprinters zich wat meer gaan 

verbergen in de krachthonken. En kom je een keer doorweekt van de regen thuis na een training? 

Geeft niets! Een mooie reden om achter je computer te kruipen, met een warme kop thee, 

chocolademelk of cappuccino, om de Bliksem te lezen. 

In deze editie van de Bliksem blikken we terug op het voor Groningen zeer succesvol verlopen NSK 

Teams! Maar ook op NSK weg, georganiseerd door de EUR Roadrunners uit Rotterdam. Een verslag 

van het besturenweekend in Amersfoort zal ook niet ontbreken in deze editie! Hier is namelijk een 

nieuw bestuur voor ZeuS gekozen, het nieuwe bestuur zal zich in deze Bliksem aan jullie voorstellen! 

Daarnaast ook aankondigingen zodat je alvast je agenda vol kunt plannen. We sluiten af met het 

laatste woord, deze keer van Loes Keurentjes van NSAV ‘t Haasje. 

Veel leesplezier! 

Maico 

Secretaris N.S.A.F. ZeuS 
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WOORD VAN HET BESTUUR 

De Sinterklaaslootjes in de binnenzak, al peinzende wat je nu toch voor surprise moet gaan maken. 

Welke gebeurtenissen van het afgelopen jaar terug moeten komen in het gedicht? De kerst zit al 

bijna in onze gedachten, zo her en der kom je de kerstbomen in de winkels alweer tegen. 2016 is 

inmiddels alweer vele malen dichterbij dan 2014. Juist in die tijd, waarin iedereen weer terugkijkt op 

een mooi, spannend of enerverend jaar, staan wij aan het begin van een nieuw jaar!  

 

Inmiddels alweer zo'n drie weken geleden zijn wij benoemd als bestuur van ZeuS. Met z'n vijven, 

David, Maico, Larissa, Merle en Jelger, mogen wij ons best gaan doen er net zo'n mooi jaar van te 

maken als afgelopen jaar. We gaan ons ervoor inzetten dat alle NSK's weer fantastisch worden 

georganiseerd. Daarnaast zullen er weer verschillende ZeuS-activiteiten plaatsvinden waar iedereen 

aan mee kan doen! Ook gaan jullie dit jaar vaker een bericht ontvangen over waar het bestuur van 

ZeuS mee bezig is. Na ieder NSK volgt er een update van de ZeuS Bokaal om de strijd nog heviger te 

laten losbarsten! Maar ook gaan we ons inzetten voor dingen die jullie minder direct terug zullen 

zien: o.a. het brasreglement onder handen worden genomen.  

 

Echter, in de tussentijd dat wij hier hard mee aan de slag gaan, staan er ook twee NSK’s op het 

programma. Tussen al het feestgedruis van Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw door, is het NSK 

Traplopen natuurlijk het letterlijke hoogtepunt van de maand december! Op 11 december zal deze 

wedstrijd plaatsvinden. Het mag inmiddels een traditie heten dat iedereen hiervoor naar Nijmegen 

dient af te reizen, maar waar dit maal wel hele bijzondere gebeurtenissen op ons staan te wachten. 

Allereerst is de kans groot dat, door het nieuwe onderdeel 'de DUO-loop', er twee mensen een hele 

winter lang een lichtpuntje zullen overhouden aan dit NSK. Maar nog veel belangrijker, tijdens het 

NSK Trappenloop zal de beslissing vallen voor de ZeuS-Bokaal! Na het NSK Weg is Tartlétos nog 

sterker aan kop gekomen in het klassement en is alleen Vitalis nog in de gelegenheid Tartlétos naar 

de kroon te steken. Om daarna meteen goed aan de slag te gaan met de goede voornemens, kunnen 

we zondag 17 januari opnieuw afreizen naar Nijmegen voor het NSK Cross! Het NSK Cross zal 

onderdeel zijn van de Leemkuilcross waarbij je meerdere malen de beruchte trap dient te 

bedwingen. Voor dit NSK geldt: ‘een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de 

helft'. Naast dat je voor jezelf namelijk goed kan beginnen aan je goede voornemens, kan jij samen 

met alle anderen van jou SAV namelijk ook beginnen aan de verovering van de ZeuS Bokaal 2016! 

 

Tot slot zouden we in dit voorwoord het oude bestuur willen bedanken voor hun bewezen diensten. 

Het afgelopen jaar hebben zij zich volledig ingezet om ZeuS nog beter op de kaart te krijgen! Wij 

zullen ons best gaan doen dit het komende jaar voort te zetten. Joanne, Milou, Luuk, Fynn en Martijn 

bedankt! Als nieuw bestuur hebben wij ontzettend veel zin in het nieuwe jaar en hopelijk gaan we 

elkaar allemaal ontmoeten! Voor nu: hopelijk zien we elkaar voor die tijd nog bij het NSK 

Trappenloop, maar voor alle anderen: We wensen iedereen, en hopelijk zijn we de eerste, een fijne 

Sinterklaas, prettige Kerstdagen en een gelukkige jaarwisseling! 

 

David, Maico, Larissa, Merle & Jelger 
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HET BESTUUR STELT ZI CH VOOR 

VOORZITTER –  DAVID VAN LOGCHEM  

Wie had dat een jaar geleden gedacht. In de trein, onderweg 

naar Rotterdam voor het NSK Weg, een stukje moeten 

schrijven om me voor te stellen als de nieuwe voorzitter van 

ZeuS. Echter, na een jaar in het bestuur van NSAV 't Haasje te 

hebben gezeten ben ik helemaal aangestoken met het 

bestuursvirus. Zoals ik bij de wissel op het Besturenweekend 

al zei: 'Na tien dagen bestuursloos te zijn geweest, nadat we 

waren gewisseld bij 't Haasje, vond ik het wel weer genoeg 

geweest, en ga ik graag verder als voorzitter bij ZeuS!' 

 

Nu goed, mijn naam is David van Logchem (die lange uit Nijmegen). Met mijn 21 jaar, het broekie van 

het bestuur. Ik ben derdejaars Bestuurskunde student aan de Radboud Universiteit en vanaf het 

eerste moment een fanatiek lid bij 't Haasje. Na jaren gezwommen en gevoetbald te hebben, loop ik 

inmiddels toch alweer zo'n 6 jaar hard. Wat begon met een grap van: 'Die 10 kilometer bij de Halve 

van Texel, dat kan ik ook', is tot een voorzitterschap bij ZeuS geworden. Waar is het mis gegaan zou 

je kunnen stellen?! Nou, nergens! Inmiddels heel wat wedstrijden verder, van de Batavierenrace tot 

de Roparun en 1500 meters op de baan, heb ik het plezier helemaal gevonden in de atletiek! Met 

veel plezier doe ik mee aan de NSK's, meestal op de middenlange afstand, maar ik heb me zelfs ook 

al eens gewaagd aan een 4x100m, op gewone hardloopschoenen welteverstaan. Trouwens nog over 

de Halve Marathon van Texel gesproken. Texel, daar kom ik vandaan. Ik kan helemaal met je 

meepraten als je het over het eilandgevoel hebt! 

 

Naast atletiek zijn er nog meer dingen waar ik druk mee ben. Sowieso houd ik me veel bezig met 

muziek, ook al speel ik zelf geen instrumenten en zing ik alleen onder de douche. Graag kom ik wel in 

Doornroosje, het poppodium in Nijmegen, en in de zomer ga ik naar festivals als Rock Werchter. Ook 

werk ik zo nu en dan als een ambassador van de RU, waarbij ik aankomende studenten enthousiast 

probeer te maken over de universiteit. Daarnaast zal ik het komende jaar, net als afgelopen jaren, 

natuurlijk aanwezig zijn op zo veel mogelijk NSK's en andere studenten atletiekwedstrijden. Daar 

hoop ik een ieder van jullie natuurlijk tegen te komen!  

 

Inmiddels bijna aangekomen in Rotterdam, schrijf ik laatste zinnen van mijn voorstelstukje. Voor 

vragen, opmerkingen, adviezen of bijvoorbeeld of jij ook op vakantie bent geweest op Texel en last 

hebt gehad van die wind, spreek me aan op NSK's of andere gelegenheden waar we elkaar 

ontmoeten! Voor nu, ik heb heel veel zin in het komende jaar en hoop jullie allemaal tegen te 

komen! Tot dan! 
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SECRETARIS –  MAICO SUIJKERBUIJK  

Daar staan ze dan; twee grote plastic zakken vol met de historie 

van ZeuS. Dit jaar zal mijn kamer in Nijmegen het administratieve 

hoofdkwartier van ZeuS zijn. Vele uurtjes zullen gestoken moeten 

worden in het uitwerken van notulen van bestuursvergaderingen 

en ALV’s. Het hoofdbureau van de Bliksem is voor een jaar 

gevestigd in mijn kamer en ik zal regelmatig onze voorzitter van 

een voedzame maaltijd moeten voorzien. Kortom, dit jaar zal ik 

jullie secretaris zijn! 

Atletiek is mijn tweede leven. Vanaf dat ik jong ben heb ik mijn ouders gevolgd bij de verenigingen 

waar zij training gaven. Uiteindelijk ben ik in Roosendaal bij het FIRST Running Team (valt onder 

THOR) terecht gekomen. Hier heb ik veel zweetdruppels op de atletiekbaan achter gelaten. Het is dat 

de steeplechase niet mijn ding is, anders had ik hier mijn eigen waterbak kunnen vullen. Vanwege 

mijn studie ben ik naar Nijmegen verhuisd en bij NSAV ’t Haasje gaan trainen. Na een jaar actief 

lidmaatschap was het voor mij duidelijk dat ik de vereniging verder wilde helpen en me aanbood om 

het bestuur in te gaan. Na een leuk en leerzaam bestuursjaar zag ik ZeuS als een mooie vervolgstap 

van mijn bestuurscarrière. Het verschil met ZeuS? Allereerst is ZeuS een federatie en geen vereniging 

wat de omgang met onze ‘leden’ anders zal maken. Alles gaat net even iets anders en sommige 

doelen zijn lastiger om te realiseren, maar bieden een mooie uitdaging! Merkwaardig genoeg heb ik 

naast atletiek ook nog een studie lopen. Momenteel ben ik tweede jaars master student human 

geography en volg ik de master migration, globalisation and development. Na mijn onderzoek in 

Marokko afgelopen jaar hoop ik in de komende maanden mijn diploma in ontvangst te mogen 

nemen. Echter lijkt het erop dat aan mijn studententijd nog geen einde is gekomen… de educatieve 

master aan de docentenadacemie lonkt nog… 

Ik hoop op een prachtig bestuursjaar met vele hoogtepunten: succesvolle NSK’s, een voor Nederland 

grandioos EK Atletiek in Amsterdam en de stappen die ZeuS als overkoepelde federatie maakt voort 

te kunnen zetten! Ik heb er zin in en hoop jullie allemaal tijdens de komende NSK’s (traplopen en 

cross) in de mooiste studentenstad van Nederland te mogen begroeten: Nijmegen! 

PENNINGMEESTER –  LARISSA MARS 

Lieve atleten! Ik ben Larissa, 21 jaar oud en ik ben een 1e jaars master 

student Biomedical Engineering aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast 

al dat gestudeer ben ik een enorme sportfan. Als klein meisje groeide ik op 

in het mooie Heino waar ze helaas geen atletiekbaan hebben. Gelukkig 

kon ik mijn energie kwijt op het voetbalveld. Toen ik verhuisde naar 

Groningen wilde ik weleens een andere sport gaan proberen. Via via kwam 

ik in contact met G.S.A.V. Vitalis en inmiddels ben ik alweer ruim vier jaar 

verslaafd aan atletiek.  
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Ik train in de MLA groep voor de langere loopafstanden, mijn doel is om ooit de marathon te lopen in 

een mooie tijd. Daarnaast vind ik het leuk om ook de andere atletiekonderdelen te proberen, zoals 

verspringen of de steeplechase. Buiten de trainingen om ben ik ook actief in verschillende 

commissies van Vitalis. Zo was ik afgelopen jaar mede-organisator van het NSK Teams en heb ik in 

2014 een bestuursjaar gedaan als wedstrijdsecretaris. Op dit moment ben ik actief in de 

wedstrijdcommissie en barcommissie. Toen mij werd gevraagd om in het ZeuS bestuur te gaan, was 

de stap dan ook niet zo groot meer. Samen met mijn sportieve en gezellige bestuursgenoten hoop ik 

er een succesvol jaar van te gaan maken. Ik heb er zin in! 

COMMISSARIS NSK’S –  MERLE SCHOTS 

Ik ben Merle, ik ben 23 jaar en zal komend jaar de NSK 

commissaris van ZeuS zijn. Ik ben op mijn 6e lid geworden van 

een atletiekvereniging, AV Pallas ’67 in Wageningen. Daar heb 

ik heel wat jaren fanatiek en met veel plezier getraind en 

wedstrijden gedaan maar aan het einde van mijn middelbare 

schooltijd vond ik het wel mooi geweest. Ik ben mijn 

studententijd wat atletiek betreft dan ook een beetje met een 

valse start begonnen. Ik ging in Nijmegen studeren en ging 

roeien in plaats van lid te worden bij ’t Haasje. Mijn eerste 

atletiek-NSK was wel in dat jaar, het NSK Trappenloop. Ik heb 

tijdens het NSK Trappenloop nog tegen een Haasje gezegd dat 

ik jaren aan atletiek gedaan had maar niet van plan was om 

daar ooit nog verder mee te gaan, want nu roeide ik en dat was 

veeel leuker. 

Maar die mening dat roeien ‘veeel leuker’ was, kwam ik twee jaar later weer op terug, want toen 

kwam ik er langzamerhand achter dat ik atletiek toch eigenlijk wel echt de mooiste sport vind. Omdat 

ik inmiddels een andere studie was gaan doen in Wageningen ben ik lid geworden van Tartlétos. Aan 

het begin had ik nog wat opstartprobleempjes en moeite om regelmatig te komen trainen maar sinds 

september vorig jaar ben ik weer helemaal om. Zodoende ben ik het afgelopen jaar de 

wedstrijdsecretaris-uit geweest in het bestuur van Tartlétos en heb ik het NSK Indoor georganiseerd. 

Van beide heb ik ontzettend genoten en ik kan me haast niet meer inbeelden dat ik er ooit aan 

getwijfeld heb hoe leuk het is om lid te zijn van een atletiekvereniging. Ik heb er dan ook heel veel zin 

in om me komend jaar, samen met mijn bestuursgenootjes, weer een jaar in te zetten voor de 

studentenatletiek en er een heel mooi jaar van te maken!  
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COMMISSARIS EVENEMENTEN EN PR –  JELGER ELINGS 

HoiHoi, 

Aangezien (nog) niet iedereen me kent, maar ik toch een 

jaartje de baas mag spelen leek het sommige mensen een 

goed idee dat ik mezelf voorstel. Dus hier het standaard 

voorstelstukje dat elk bestuurslid met frisse tegenzin 

schrijft. 

Ik ben Jelger Elings, een gespierde roodharige jonge god 

van 22 lentes jong en studeer Bos- en Natuurbeheer. Elke 

keer als ik dat vertel is de standaardvraag: “Word je dan 

boswachter?” Ja, soort van Boswachter+ om precies te 

zijn. Verder ben ik ook nog vrijgezel, dan hebben we de 3 

standaardvragen ook weer afgewerkt. 

Ik zit al sinds mijn zesde op atletiek. Lang geleden begon ik bij de burgervereniging Pallas ’67 in 

Wageningen en toen ik ging studeren ben ik lekker makkelijk doorgestroomd naar WAV Tartlétos. Ik 

‘specialiseer’ me tegenwoordig op de tienkamp. Maar in het verleden heb ik me ook tijdelijk 

gespecialiseerd in verspringen, hoogspringen, sprint (kort én lang), polsstok, hordelopen en heb me 

zelfs een aantal maanden aan het MiLa-lopen gewaagd. 

Nu vragen jullie je natuurlijk ook af waarom ik in godsnaam gevraagd ben om het ZeuS-bestuur in te 

gaan. Ik eigenlijk ook wel, maar zo’n twee jaar geleden heb ik mijn bestuursjaar voor Tartlétos 

afgerond, en daarna heb ik nog wat commissies voor deze mooie vereniging gedaan. Waarschijnlijk 

heeft het hele verhaal daar wat mee te maken. 
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VERSLAG BESTURENWEEK END AMERSFOORT 

Door: Luuk Wijering 

 

Het ZeuS-besturenweekend vindt sinds jaar en dag plaats in ’t Harde bij de Gustaaf Adolf groep. 

Ondanks de altijd legendarische besturenweekenden en de New Break daar, gingen we dit maal naar 

het scoutinggebouw van Scouting Mondriaan te Amersfoort. 

 

Hoewel het ZeuS-bestuur de weg naar de nieuwe locatie snel gevonden had, bleken de besturen hier 

toch enige moeite mee te hebben. Misschien lag dat ook wel aan het feit dat het al donker was, toen 

de besturen arriveerden. Ook het donkere bos van 4 ha rondom het scoutinggebouw hielp niet mee. 

Zo kwam het ene bestuur van de achterkant het terrein op, belde een ander op of ze opgehaald 

konden worden of bleek weer een ander dwars door een bungalowpark en prikkeldraad een weg 

naar het scoutingterrein hebben gevonden. 

 

Eenmaal aangekomen in het scoutinggebouw wachtte een pastamaaltijd. Waarna het 

kennismakingsspel gespeeld werd met de belangrijkste vraag: ‘Heb je een relatie of ben je vrijgezel?’ 

En toch zaten er ook dit jaar weer verrassende antwoorden tussen. De eerste biertjes werden 

geopend en onder leiding van Martijn vond een pubquiz plaats. Het team dat won kreeg een prijs 

uitgereikt; de eerste (chocolade)letter van ZeuS. Na de pubquiz vond de bierestafette plaats en kreeg 

het winnende team de letter ‘E’ in hun bezit. 

 

 
 

De volgende dag was het vroeg opstaan. Het scoutinggebouw zou bezet gaan worden door een 

heleboel kinderen, dus het was snel je slaapspullen opruimen en voor het ontbijt nog weg. Vanuit het 

scoutinggebouw was het niet al te ver lopen naar een groot bos. Hier werd ontbeten en de groep 

werd gesplitst door te kiezen voor een duurloopje of allerlei balspellen. Verderop in het bos was een 

grote zandvlakte waar het eerste spel van de ZeuS-zeskamp werd gedaan: de ‘Kratjesrace’. Met het 

mulle zand en een redelijke heuvel, was het een stukje zwaarder dan in ’t Harde het geval was. Het 

spel duurde langer dan gepland en daardoor was het na het spel meteen tijd om te lunchen.  
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Na de lunch kwamen ‘Hinkelworstelen’, het ‘Komkommer en Appelspel’, ‘Voetjes van de Vloer’, ‘Ei-

werpen’ (en vangen) en ‘Eitje Preitje’ aan de beurt. De oud-bestuursleden zullen ‘Voetjes van de 

Vloer’ niet kennen. In dit spel moet je met je team met zo min mogelijk strafpunten de overkant 

halen. Strafpunten werden toegekend als een voet op de grond kwam. Het was de eerste keer dat dit 

spel gespeeld werd op het besturenweekend. De regels waren dan ook nog niet erg scherp opgesteld 

en daar maakten de teams met hun creativiteit goed gebruik van. 

 

 
 

 

Teruggekomen bij de scouting was er kort tijd om te gaan douchen en voor de start van de ALV 

werden eerst de prijzen nog uitgereikt van die middag. Het team dat won met de balspellen kreeg de 

letter ‘U’ en de winnaar van de zeskamp de letter ‘S’. De ALV werd in tweeën gesplitst, zodat we 

tussendoor konden eten en in het tweede deel van de ALV vond de bestuurswissel plaats. 

 

Na de serieuze zaken besproken te hebben, was het tijd om te gaan stappen. Ook al moesten we het 

doolhof vol spoken en zombies van de New Break dit jaar missen, ook in Amersfoort kwamen we een 

aantal skeletten en andere enge figuren tegen die ons schrik wilden aanjagen. We belandden in 

Shots!, een gezellige shotjesbar. Een leuke nacht volgde, waarin de roddels in de late uurtjes 

geschreven werden.  
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VERSLAG NSK TEAMS GRONINGEN 

Door: Wendy Albada en Maico Suijkerbuijk 
 
Op zaterdag 5 september was het NSK Teams. De dag begon een beetje regenachtig, maar 

iedereen had er zin in. De stad Groningen was goed vertegenwoordigd met drie teams, één 

mannen team en twee vrouwen teams. Ze hadden als doelstelling om de beker in Groningen te 

houden. Ook vanuit de andere uithoeken van het land waren de studentensteden massaal naar 

Groningen getrokken om zich in de strijd te mengen. 

De dag begon met een vlaggenparade. Een vaag zonnetje kwam de atleten vergezellen bij de 

vlaggenparade. De atleten uit verschillende studentensteden maakte zich klaar voor een mooie dag 

atletiek op de atletiekbaan in Groningen. De weersomstandigheden waren niet altijd even ideaal, 

echter hadden we meer geluk dan pech en hebben de meeste atleten onder droge omstandigheden 

hun onderdelen kunnen beoefenen. 

Team Groningen gingen voor prolongatie van hun overwinning tijdens het NSK Teams 2014 in 

Utrecht. De verschillende teams uit Groningen wonnen verschillende onderdelen. Het dames team 

van Groningen 1 won het kogelslingeren, speerwerpen, hoogspringen, 100 meter horden, 800 meter, 

1 Engelse mijl, 3000 meter en de Olympische estafette. Na de winst van zoveel onderdelen kon het 

ook bijna niet anders dan dat het dames team Groningen 1 eerste werd met een dikke overwinning 

ze hadden 23 punten meer dan de nummer 2, het damesteam uit Nijmegen. Op de derde plaats bij 

de dames kwam wederom een team uit Groningen. Het tweede damesteam werd knap derde. Dit 

geeft de breedte van de atletieksport in Groningen goed weer! 

Ook bij de mannen mengde het team uit Groningen zich volop in de strijd voor de eerste plaats. Het 

mannen team uit Groningen deed het deze dag uitstekend. Ze behaalde de winst op het 

polsstokhoogspringen, 1 Engelse mijl, 3000 meter steeplechase, 5000 meter en de Olympische 

estafette. Het mannen team behaalde met 19 punten voorsprong op de nummer twee, team  

Eindhoven, dikverdiend het goud. Het team uit Nijmegen behaalde de derde plaats op een zeer 

kleine achterstand op het team uit Eindhoven. 
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VERSLAG NSK WEG ROTTERDAM 

Door: Floris Hager (Erasmus Magazine) 

RSM-student Marc Serralonga Arcués en de Nijmeegse Geneeskundestudente Marleen Meij hebben 

zaterdag de Nederlands Studenten Kampioenschap hardlopen op de tien kilometer gewonnen. 

Afgelopen weekend (7 november 2015, red.) stonden er in Kralingen maar liefst twee grote 

atletiekwedstrijden op het programma. Naast de Erasmusronde, die jaarlijks wordt georganiseerd 

door de studentenhardloopvereniging EUR-Roadrunners en Erasmus Sport, streden studenten ook 

om het Nederlands Studenten Kampioenschap Weg (10 kilometer). Op de mooie baan van 

atletiekvereniging PAC in Kralingen verzamelden zich enkele honderden atleten en atletes voor de 

start van de Erasmusronde. 

Na 35 minuten en 5 seconden was het RSM Master-student Marc Serralonga Arcués uit Barcelona die 

voor de winnende tijd van het NSK zorgde. ‘Voor de wedstrijd had ik de resultaten van vorig jaar 

bekeken. Ik dacht dat ik de winnende tijd misschien wel zou kunnen verbreken.’ De student Business 

Administration gaf aan dat hij naast zijn studie veel tijd besteedt aan trainingen: ’Ik train vijf keer per 

week. Studeren in de UB, naar huis gaan, trainen, zo zien veel van mijn dagen eruit.’ Die 

inspanningen hebben dus wel resultaat opgeleverd, want de Catalaan mag zich nu officieel de snelste 

student van Nederland noemen. Wouter Jansen en Quinten Lainert complementeerde het podium. 

Marleen Meij (Geneeskunde in Nijmegen) was de eerste studente die over de finishlijn kwam en won 

daardoor het Nederlands Studenten Kampioenschap voor de vrouwen. Met een knappe tijd van 

00:40:52 won de triatlonloopster met gemak haar eerste NSK titel. ‘Er was niet zo heel veel 

tegenstand vandaag. Ik verwachtte dat ik nog wel zou worden ingehaald door andere studentes, 

maar dat gebeurde niet.’ Meij werd vorig jaar en het jaar ervoor twee keer tweede op het NSK, dus 

ze was gebrand op succes: ‘dit jaar wilde ik wel eens winnen. Dat is gelukt, dus dat is natuurlijk 

hartstikke leuk!’ Naomi van Hierden en Joanne Siccama (Tartlétos) werden tweede en derde. 

 
Links: NSK Podium bij de vrouwen. Rechts: Studentenkampioen Weg Marc Serralongo Arcues. Beeld: Noah van Dongen 
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HART VAN BRABANT EN VELUWELOOP 

Veluweloop (Wageningen) – 12 september 2015 

De 35e editie van de Veluweloop gaat over een afstand van ongeveer 80 kilometer door de bosrijke 

omgeving van Wageningen. Zoals de naam al verklapt is de route pittig door de hoogte verschillen 

over het natuurgebied de Veluwe. De estafetteloop bestaat uit 12 verschillende etappes: 5 vrouwen- 

en 7 mannenetappes. Elke loper wordt begeleid door een fietser. Op verschillende plaatsen zijn 

wisselpunten ingericht waarbij de lopers het hesje doorgeven aan de volgende ploeggenoot. Na een 

grote ronde door de groene omgeving lopen de laatste lopers naar de finish op de atletiekbaan van 

de Bongerd in Wageningen. 

 

Uitslagen Veluweloop SAV´s (  80 km) 

1 Tartlétos Dreamteam 5:58.12 

3 GSAV Vitalis 6:15.56 

7 De Galliërs  6:32.37 

12 WAV Tartlétos  6:53.03 

20 Currimus 7:09.09 

23 Tartlétossaurussen  7:11.10 

 

Hart van Brabantloop (Tilburg) – 26 september 2015 

Onder luid gejuich vertrokken de eerste lopers om 7.30 uur van het Universitaire Sportcentrum in 

Tilburg. De eerste lus ging via Tilburg Noord, Loon op Zand, Drunense Duinen en Udenhout naar het 

Leipark. Vervolgens trok de wedstrijd naar het groene zuiden: via de Beekse Bergen, Middelbeers, 

Oirschot, Oisterwijk en Berken-Enschot liepen de lopers naar het centrum van Tilburg voor de 

slotetappe. Massaal trokken de lopers vanuit het centrum naar het TiU Sports Centerom onder luid 

applaus binnengehaald te worden! Hieronder vind je de uitslagen van de verschillende teams van 

SAV’s. 

 

Uitslagen Hart van Brabantloop SAV´s (  105 km) 

2 Uros Turbo Team 6:32.57 

3 Parcival 6:36.25 

5 Asterix en de Sexy Beesten 6:40.21 

6 Brabanthazen 6:49.42 

7 Currimus Leiden 1 6:50.32 

10 Currimus Leiden 2 7:26.17 

11 Currimus Leiden 3 7:37.32 

14 Asterix en de Gallische Gezelligheid 7:52.21 

15 EUR-Roadrunners 7:56.16 

26 Uros Party Team 8:19.06 
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HOE GAAT HET INTEGREREN? 

Door: Maico Suijkerbuijk (met dank aan de administratie van Jelger) 

 

De ZeuS Integratie Bokaal, oftewel het levenswerk van de vorige commissaris evenementen 

Martijn van der Vis, komt weer helemaal tot leven. De Integratie Bokaal houdt bij hoe de leden van 

de verschillende SAV’s met elkaar aan de haal gaan op diverse contactmomenten. Dankzij jullie 

integratiegedrag is deze Bliksem van roddels te voorzien. 

 

De puntentelling gaat als volgt: er wordt geteld per vereniging. Per persoon van een andere 

vereniging waarmee je op de lip gaat krijgt je SAV een punt. Op verschillende avonden dezelfde 

persoon regelen levert geen extra punten op. Samen de lakens delen in je tentje levert je twee 

punten op! Afgelopen jaar heeft ZeuS besloten dat als je twee mensen van het andere geslacht in je 

tentje krijgt dat je 3 dubbele punten krijgt (6 punten). 

 

Aquila is het jaar goed begonnen! De puntentelling staat sinds het begin van het besturenweekend 

weer 0. Aquila dacht hier direct gebruik van te maken want hun bestuur heeft het puntenaantal van 

vorig jaar als ver vijfvoudigd! Onder de bezielende leiding van Martijn van der Vis zet Tartlétos de 

achtervolging in op Amsterdam. Ook een speciale vernoeming voor de Roadrunners uit Rotterdam 

die hun eerste puntje in de recente geschiedenis van de ZeuS bokaal hebben behaald! 

 

De scheidsrechter van dit jaar is Jelger (Commissaris Evenementen en PR). Wil jij kans maken op deze 

bokaal? Jelger is je man voor de puntentelling. Hij zal het komende jaar tot in de vroege uurtjes 

opblijven om de administratie goed bij te houden. Echter kan ook Jelger wel eens wat missen. Mocht 

je ervan overtuigd zijn dat je een geldig punt hebt weten te behalen, neemt contact op met Jelger om 

de punten officieel te laten registreren! Om discussie te voorkomen: bij onduidelijkheden besluit het 

bestuur van ZeuS of er daadwerkelijk punten toegekend kunnen worden! 

 

Tussenstand: 

1. Aquila 5 

2. Tartlétos 4 
3. Astérix, NSAV ‘t Haasje en de 

EUR-Roadrunners 
1 

6. Currimmus, Kronos, Parcival, 
Phoenix, Uros en Vitalis 

0 

 

 

 

                 Bewijsmateriaal van het besturenweekend…  
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AANKONDIGINGEN 

10E  NSK TRAPLOPEN 2015 TE NIJMEGEN 

Op vrijdagavond 11 december 2015 vindt de jubileumeditie van het Nederlands Studenten 

Kampioenschap Trappenloop plaats in het Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Ben jij er klaar voor om de Erasmustoren te bedwingen? 

 

Je kunt je voor de volgende onderdelen opgeven:  

 Individueel 10 verdiepingen. 
 Individueel 20 verdiepingen. 
 Estafette (met z’n vieren 20 verdiepingen). 
 Nieuw onderdeel: duo-loop (met z’n tweeën 10 verdiepingen). 

 

Het nieuwe onderdeel is ter eren van het jubileum van de Trappenloop. Met een partner, 

samengesteld door de organisatie, trotseer je in estafettevorm 10 verdiepingen en halverwege zullen 

jullie bij het wisselpunt samen een ludieke opdracht uitvoeren. Voor het verrassingseffect kun je je 

individueel opgeven voor de duo-loop. Het NSK Trappenloop is er voor iedereen: studenten, niet-

studenten, atleten en bankhangers. Voorinschrijven kan tot 8 december, dus schrijf je snel in via 

www.trappenloop.haasjeatletiek.nl en sluit 2015 af met een hoogtepunt! Om deze wedstrijd 

mogelijk te maken is de commissie nog hard opzoek naar vrijwilligers. Wil je zelf ook je steentje 

bijdragen aan deze wedstrijd? Schrijf je dan in als vrijwilliger via de website 

www.trappenloop.haasjeatletiek.nl. 
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AGENDA N.S.A.F. ZEUS 

Datum Wedstrijd/Evenement Organisatie 

27-29 november 2015 Indoor Trainingsweekend te Gent N.S.A.F. ZeuS 
11 december 2015 NSK Trappenloop te Nijmegen NSAV ’t Haasje 
17 januari 2016 NSK Cross te Nijmegen NSAV ’t Haasje 
24 januari 2016 Zac Freudenbergcross te Groningen G.S.A.V. Vitalis 
22 februari 2016 Cross Estafette te Nijmegen NSAV ‘t Haasje 
5 maart 2016 NSK Indoor te Apeldoorn G.S.A.V. Vitalis 

 

Ook jouw wedstrijd hier? Stuur een mail naar secretaris@studentenatletiek.nl en je wedstrijd zal in 

de volgende editie (medio februari) van de Bliksem worden meegenomen. Voor een vermelding op 

onze website kan je mailen naar evenementen@studentenatletiek.nl. Let op: wedstrijden moeten 

door een SAV georganiseerd worden om een vermelding op de website te krijgen. 

 

  

Start NSK Weg te Rotterdam 
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DEZE KEER NIET IN DE BLIKSEM… 

 Een interview met de drijvende kracht van Aquila 
achter de succesvolle start voor de Integratie Bokaal… 

 Hoe Aquila ineens aan 5 punten komt… 

 Hoe de constitutieborrel van Aquila de eerste punten 
voor ’t Haasje opleverde… 

 Waarom Saskia niet aan de vereniging liet weten dat 
de eerste punten binnen waren… 

 En waarom Vitalis nog geen punten heeft gehaald 
voor de Integratie Bokaal… 

 En dit niet aan Eric ligt… 

 Hoe Sebastiaan al bluffend het NSK Teams 2016 
binnenhaalde voor ’t Haasje… 

 Hoe Pien Peen aandacht krijgt van naakte mannen 
tijdens het NSK Weg in Rotterdam… 

 Het oude bestuur van ’t Haasje liefdevol met Pien 
Peen omgaan tijdens het NSK Weg… 

 En het huidige bestuur van ’t Haasje hun mascotte 
zonder blikken of blozen ruilen voor een vlag… 

 Een kennismaking met de nieuwe mascotte van de 
Roadrunners… 

 Dat wij uit betrouwbare bron hebben wij vernomen 
dat Menno helaas de strijd om mascotte te worden 
verloren heeft… 

 Dat sommige mannelijke bestuursleden op 
besturenweekend hun vrouwelijke kant tonen… 

 Een ‘bestuur, wat doe je nu’ item… 
 Hoe David speeches houdt als voorzitter van ZeuS… 

 
Heb jij leuke suggesties of roddels die zeker het vermelden 
waard zijn in de Bliksem? Stuur een bericht naar 
secretaris@studentenatletiek.nl De redactie houdt haar 
bronnen geheim!  
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HET LAATSTE WOORD DOOR LOES KEURENTJES 

Dank aan Annemiek voor het overdragen van het laatste woord-stokje aan mij. Op het moment van 

schrijven ben ik al een tijdje van “bestuurshaas” terug naar “haas” gegaan, maar aangezien ik 

fantastische momenten heb om op terug te kijken (en niet alleen in mijn bestuursjaar), vind ik het 

leuk om hier nog wat over te schrijven. 

 

In het prachtige Brabant liggen mijn stevige atletiekwortels. Na het 

behalen van mijn zwemdiploma’s wist ik niet zo goed in welke sport ik 

carrière wilde maken, ik vond te veel leuk. Op een dag organiseerde 

mijn basisschool een soort sportinstuif waarbij je kennis kon maken 

met verschillende sporten. Ik kwam bij atletiek terecht en was meteen 

verkocht. Misschien lag het aan het enthousiasme van de trainer, 

misschien aan de mooie rode baan, maar ik wist het zeker: hier wilde 

ik groot in worden. Groot geworden ben ik zeker, de lengte van de 8-

jarige mini-Loes is ondertussen wel verdubbeld, maar die sportcarrière 

heeft er helaas niet van mogen komen. Het studentenleven begon en 

mijn kans om frequent te kunnen trainen bij mijn oude club zakte als 

een plumpudding in elkaar.  

 

Na een kleine pauze van twee jaar waagde ik de stap om in het grote Nijmegen te gaan wonen 

(vanuit het boerendorp-perspectief dan, he?). Vrijwel meteen typte ik op Google atletiekvereniging 

Nijmegen in en de rest is geschiedenis. ’t Haasje doemde op mijn scherm op en twee trainingen later 

stond ik met het een ingevuld inschrijfformulier op de baan. De ambitie om de nieuwe Dafne 

Schippers te worden heb ik lang geleden al laten gaan, maar toch doe ik met erg veel plezier nog een 

wedstrijdje. Ondertussen sta ik twee keer in de week met een speer in mijn hand op de baan, maar 

zoals het een echte Haas betaamt heb ik me ook ingeschreven voor de Zevenheuvelennacht. Het 

blijft helaas bij de inschrijving, want als mijn mede-Hazen en –studentenatleten zich in het zweet 

werken, zit ik te zweten op een terrasje in Madrid. Sorry allen, de keuze was snel gemaakt toen dit 

kansje zich voordeed. ;)  

 

Vorig jaar besloot ik naast een speer ook de voorzittershamer te handen te nemen. Met twee van 

mijn bestuursleden nu in dit ZeuS-bestuur kan ik natuurlijk moeilijk iets negatiefs daarover zeggen, 

maar gelukkig zijn er ook vrijwel alleen maar positieve momenten om op terug te kijken. We hebben 

weer een mooi NSK-trappenloop gehad en ook het NSK Weg ter ere van ons lustrum was een 

succesje. Als vers aangesteld bestuur vielen we meteen in de festiviteiten van het 7e lustrum. Een 

aantal activiteiten en een groot feest later, hadden we onze officiële vuurdoop achter de rug. Los van 

door ’t Haasje georganiseerde dingen hebben we ook gelachen tijdens het Besturenweekend van 

ZeuS en heb ik ook voor het eerst meegelopen met de Bata, wat ook een groot succes was. Genoeg 

om op terug te kijken dus! Ik ben benieuwd hoe het laatstgehouden NSK in Rotterdam is gegaan. Ik 

geef dan ook graag het stokje voor deze rubriek door aan Rosanne Baars, voorzitter van de 

Roadrunners!  
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LEDENLIJST N.S.A.F. ZEUS 

ASAV Aquila 
Science Park 306 
1098 XH Amsterdam 
info@asavaquila.nl 
www.asavaquila.nl 
 

ESAV Asterix 
O.L. Vrouwestraat 1 
5612 AW Eindhoven 
info@asterixatletiek.nl 
www.asterixatletiek.nl 
 

NSAV ’t Haasje 
Heyendaalseweg 141 
6525 AJ Nijmegen 
info@haasjeatletiek.nl 
www.haasjeatletiek.nl 
 

DAV Kronos 
Postbus 217 
7500 AE Enschede 
bestuur@kronos.nl 
www.kronos.studenten.utwente.nl 
 

TSAV Parcival 
Academielaan 5 
5037 ET Tilburg 
parcivalatletiek@gmail.com 
www.parcival-atletiek.nl 
 

EUR-Roadrunners 
SB-Postbus 16 
Burgemeester Oudlaan 50 
3062 PA Rotterdam 
www.eur-roadrunners.nl  

AV Phoenix 
C. van Bourbondreef 17 
3561 ET Utrecht 
studentencie@avphoenix.nl 
www.avphoenix.nl 
 

WAV Tartlétos 
Bornsesteeg 2 
6708 PE Wageningen 
tartletos@wur.nl 
www.tartletos.wur.nl 
 

MSAV UROS 
Postbus 616 
6200 MD Maastricht 
besturos@yahoo.co.uk 
www.uros.nl 
 

GSAV Vitalis 
Blauwborgje 16 
9747 AC Groningen 
secretaris@vitalis.org 
www.vitalis.org  
 

LUHV Currimus Leiden 
Einsteinweg 6 
2333 CC Leiden 
luhvcurrimus@gmail.com 
www.currimus.nl 
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“BYE BYE, ZWAAI ZWAAI” 
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