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En daar ligt dan weer een volgende
Bliksem voor jullie neus. De eerste van
dit jaar en waarschijnlijk ook de laatste
van mijn hand. Want in maart wordt
het nieuwe bestuur gekozen en wie
weet. Maar ik zal niet op de zaken
vooruit lopen, eerst dit exemplaar nog.
Zelf weet ik al wat er in staat, al lees ik
meestal niet alles door wanneer ik aan
het layouten ben. Als eerste de
gebruikelijke vaste stukjes van onze
voorzitter en evenementen
commissaris. Daarnaast Antien die nog
geld van een aantal verenigingen en
personen moet ontvangen. Inclusief
mijzelf, als gebruikelijk!
Verder waren een aantal personen mij
erg dienbaar om wat leuke stukjes te
mailen van een aantal Zeus
activiteiten. Te weten het besturen- en
trainingsweekend.

De puzzel die ik afgelopen zomer heb
gemaakt, alleen Daniël heeft een
oplossing gemaild. Dus je krijgt nog
eenmaal een kans. Daniël had een
klein beetje hulp van mij gekregen
namelijk.
Mijn eigen interpretatie van het
besturenweekend heb ik op het laatste
moment toch maar een beetje
aangepast. Anders word ik helemaal
met een scheef oog aangekeken.
Heinz en een aantal foto's zorgen voor
een nog luchtiger geheel.
Daarom zeg ik maar, veel leesplezier en
goede prestaties op het NSK-indoor.
Zelf ga ik nu de ballonnen opblazen,
ophangen en taart eten, want dat
hoort bij je verjaardag vieren..

Onno  
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Heleen op haar praatstoel.........!
Hallo Allemaal,

Ik begin natuurlijk dit stukje met: Een
gelukkig en sportief nieuwjaar voor
iedereen!
De kerstdagen zijn weer voorbij en
iedereen kan uitbuikend aan het
nieuwe jaar beginnen.
Ik sta altijd met veel verbazing te kijken
in de dagen voor kerst. De
supermarkten worden overstroomt met
stressende huisvrouwen/mannen
achter winkelwagentjes, die zich een
weg banen door schappen vol luxe
vleeswaren en kerstprulletjes. En het
erge is, dat je er zelf ook aan meedoet,
want als je wat moet maken, moet dat
natuurlijk ook wel bijzonder zijn.
gelukkig is het allemaal nu weer even
voorbij. Al moet ik zeggen dat de
kerstdagen dit jaar wel erg gezellig
waren, ondanks het gestress
vooraf.

Ik vind januari en februari altijd
wel fijne maanden, geen
feestdagen meer en veel leuke
wedstrijden in de weekenden. Voor
mijzelf nog even geen crossjes of
indoorwedtrijden, want ik moet weer
even beginnen met opbouwen na een
aantal weken blessureleed. 
Maar het NSK-indoor in Munster staat
wel al een tijdje in mijn agenda, dus
daar hoop ik wel aanwezig te kunnen
zijn. En met mij samen veel anderen
denk ik, want de promotieactiviteiten
van de nsk-indoor commissie waren dit
jaar niet mis. 

Twee weken later kunnen we naar
Wageningen waar het NSK-cross zal
plaatsvinden en de week daarop kan

je een paar dagen Londen
afschuimen. Voor Londen kan je je nog
tot 18 januari opgeven bij je
evenementensecretaris.
Genoeg te doen dus in die eerste
maanden van het jaar.

Ik hoop jullie daar allemaal het zien,
want was is lekkerder dan in de
vrieskou een wedstrijd te lopen?
kleumend voor de startstreep hopend
dat dat schot snel zal vallen, dan kan je
tenminste nog een beetje warm
worden. Na een kilometer voel je je
tenen weer, alleen weet je niet meer of
je nog vingertoppen hebt, en gaat je
neus irritant lopen. Na afloop snel
onder de warme douche en warme
kleren aan. 

Tot ziens allemaal!

grt Heleen

Onderschrift 

uiterst succe

standaard zijn
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De Evenementen commissaris meldt :
Net terug van wintersport, de tassen
staan nog in de woonkamer en Onno
zit me op de huid. Waar blijft het stukje
voor de nieuwe Bliksem is zijn vraag! Zo
heb ik nog niet eens de tijd om een
inventarisatie te maken wie allemaal
meegaat naar Londen.

Waar ben ik als Zeus Evenementen
Commissaris zoal druk mee geweest.
Voor Zeus wel te verstaan, anders kan
de organisatie van de Twente
SUMMERCAMPus ook wel bij.
Het Zeus Trainingsweekend, erg
geslaagd in alle opzichten. Grote
diversiteit aan trainingen, veel
deelnemers en genoeg gezelligheid
passend bij dit type weekend.
Iedereen heeft het als een geslaagd
evenement ervaren en ik zie die van
volgend jaar met veel plezier
tegemoet.

Dat was een klein gedeelte uit het
verleden, nu de toekomst.
De buitenlandreis. Momenteel ben ik
bezig met de organisatie omtrent de
buitenlandreis en zoals jullie wel weten
gaat die dit jaar weer naar Londen. De
Hyde Park Relays om precies te zijn. Als
ik door alle inschrijvingen heen blader
gaan we met ongeveer 100 atleten.
Nuttige info over de reis, het verblijf, de
wedstrijd, etc, staat op de Zeus site. Ter
zijner tijd komen daar ook alle
deelnemers op te staan. Hebben jullie
nog vragen, mail me of spreek me aan
bij de NSK-Indoor in Münster.

De Halfjaarlijkse Zeus AV is begin maart.
En zoals bij elke AV worden er de
diverse NSK's vergeven. Bij deze AV
worden de volgende NSK's verdeelt,
het:
- NSK-Indoor 2005;
- NSK-Outdoor 2005;
- NSK-Cross 2005;
- NSK-Marathon 2005 en de;
- NSK-Ekiden 2005.
Wil een van verenigingen een van
deze wedstrijden organiseren, laat mij
dat dan weten.
Tot zover mijn bijdrage.

groet, Dani

van Sander: de stripfiguur-start-methode bleek

esvol en zal binnen enkele jaren de nieuwe

n.



werd uitgebeeld door enkele
charmante lichaamshoudingen.
Gezelligheid was gemakkelijk uit te
beelden, er was immers bier in
overvloed. Rond een uur of een werd
de drukke, kille vloer van het slaaphonk
opgezocht. De volgende ochtend
deden een aantal mensen een
duurloop door het Hardense Bos. Na
het (verlate) ontbijt werd een zeskamp
georganiseerd. De onbetwiste tweede
bij het tijgeren, voorzitter Allard, was zo
fanatiek dat zijn linkerbeen het moest
ontzien en hij drie hechtingen kreeg als
beloning (NB. Momenteel is hij
herstellende, lopen zit er voorlopig niet
in). Tot hier het verhaal van Cindy.

Na de lunch volgende een zeer
interessante workshop van Bob Willems
(van Kock en Partners) over
bestuurskwaliteiten. Allereerst was er
een algemeen verhaal over bestuur en

beleid. Vervolgens
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Besturenweekend
Dankzij de aantekeningen van
secretaris Cindy en mijn eigen feilloze
geheugen kan ik nog net voor de
afronding van deze WAK een
verhaaltje schrijven over het weekend
dat door ZEUS voor de besturen van
alle Nederlandse S.A.V.'s werd
georganiseerd. ZEUS bestaat in huidige
vorm sinds 1995. Het is een
samenwerking tussen de verschillende
Nederlandse S.A.V.'s en het
Zeusbestuur bestaat dan ook uit leden
van deze verenigingen. En dan nu
(ongeveer) Cindy's verhaal:

Vanaf het station 't Harde maakten wij
een donkere, spookachtige tocht
richting de plaats van bestemming.
Onderweg maakten we al kennis met
enkele andere S.A.V. Bestuursleden,
waarvan een met zaklampje! Midden
in het bos troffen we het 'Gustaaf Adolf'
gebouw aan van de plaatselijke
scouting, waar we het hele weekend
bivakkeerden (NB. Scouts zijn over het
algemeen smerige verwilderde
wezentjes met groene petjes en een
stropdasje. Zij worden doorgaans
grootgebracht door een niet nader
bepaald wild dier, doen hun
behoefte gewoon in hun verblijf en
zijn meesters in het knopen van touw,
maar dat terzijde). Bier vloeide rijkelijk
en een integratiespelletje leverde
leuke nieuwe namen en functies op.
Door middel van een live powerpoint
presentatie stelden de verschillende
S.A.V.'s zich voor. Mieke, Mart en ik
(Cindy) waren bijvoorbeeld de
zwijnen van de Veluweloop en
een bij de Burgerking gejat
dienblad met het Tartlétoslogo
diende als mascotte. De SPTL

Ter wel iedereen op een oor lag, gingen de spoken in
nog even door met feestvieren!



een meer
i n t e r a c t i e f
gedeelte over
het LIFO model,
het samenwerken
binnen een bestuur
of organisatie. Met
name dit laatste
onderdeel was erg
i n t e r e s s a n t .
I n d i v i d u e l e
e i g e n s c h a p p e n
werden getest door
middel van een
vragenlijst. Deze
e i g e n s c h a p p e n
kwamen in meer of
mindere mate
overeen met een
van de vier kleuren: blauw staat voor
structuur (planmatig, analytisch), geel
voor harmonie (enthousiast, creatief),
rood voor actie (doelgericht, resultaat)
en groen voor visie (hulpvaardig,
normen en waarden). Binnen ons

bestuur overheerst het
groen-geel gehalte

(hoewel de voorzitter
momenteel een

aardig hoog bont en
blauw gehalte
heeft). De groen-

gelen kunnen niet tegen
keiharde deadlines en
zijn altijd over te halen
met een biertje... dat zal
wel kloppen dan :-)

De dag werd vervolgd
met een overleg tussen
bestuursleden met
dezelfde functie
(voorzitters bij elkaar,
penningmeesters bij
elkaar, enz), met name ter
vergelijking van het
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takenpakket en het opdoen
van nieuwe ideeën. Die avond aten
we een flinke lading chinees en werd
afgesloten met spelletjes en sloten bier
in overtreffende trap. De nacht was dit
maal warmer door een loeiende
verwarming die voor een droge mond
zorgde (of was dat toch de alcohol).
De volgende ochtend was er een
gezamenlijke training in kleine
groepjes. Het was goed weer om te
trainen: de zon scheen en het was
lekker fris. Het weekend werd
afgesloten met een vergadering. Er
werden zaken besproken als
bespreken van gehouden NSK's, het
toekennen van NSK's, aanpassing van
het huishoudelijk reglement (HR) van
Zeus, enz. Het studentengedeelte van
A.V. Phoenix (Utrecht) werd officieel lid
van Zeus en A.S.AV. Aquila
(Amsterdam) werd aspirant lid.
Conclusie: het weekend was nuttig,
gezellig, interessant en koud.

Mart (en Cindy)

(Uit WAK 2003 / 7)

Tja, vrouwen en dingen besturen!

n het andere huisje
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Notulen AV 13 september 2003
1. Opening om 16.55
Aanwezig: Asterix, ’t Haasje, Kronos, Parcival, Uros en Vitalis.
Afwezig: Eur Roadrunners, Tartletos en De Delvers.
Parcival gemachtigd door de Delvers

2. Vaststelling agenda
Alleen de statutenwijziging zal besproken worden, overige zaken zullen op de ALV
in ‘t Harde besproken worden. 

3. Statutenwijziging
Asterix heeft een vraag:
in de definitieve versie is de passage over het stemrecht van de buitengewone
leden gewijzigd ten opzichte van de afspraken die in maart 2003 op de ALV in ‘t
Harde zijn besproken. Zeus legt uit dat de reden hiervoor is dat het oorspronkelijke
voorstel niet in overeenstemming met de wet zou zijn. Asterix vindt dat dit dan
alsnog beter naar de leden gecommuniceerd had moeten worden. Zeus erkent
dit. 
Verder zijn er wat kleine typfouten in het document gelopen. Deze zullen worden
verbeterd. 

4. Stemming
Er wordt gestemd:
- 5 stemmen voor
- 2 stemen tegen 

Het voorstel is aangenomen. 

5. Sluiting om 17.10
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Notulen AV 19 oktober 2003
Notulen van de AV der NSAF Zeus 19-10-2003 in ’t Harde

1. Opening om 14.10
Aanwezig: Aquila, Asterix, De Delvers, ’t Haasje, Kronos, Parcival, Phoenix, Tartletos,
Uros, Vitalis, Arco Krijgsman en Arnout Smit.
Afwezig: de Roadrunners.

2. Vaststellen agenda
Punt 11 vervalt, in plaats daarvan is er dan pauze.
WVNTTK: 
- N-status wedstrijden
- Beleidsvordering
- Aantrekkelijkste baanwedstrijd
Asterix vraagt of er een puntje over de KNAU competitie kan worden toegevoegd.
Dit staat echter al op de agenda onder punt 15.

3. Mededelingen
- Nieuwsbrief: eens per 1 a 2 maanden zal Zeus een nieuwsbrief sturen, om

iedereen op de hoogte te houden van wat Zeus allemaal doet.

4. Ingezonden stukken
Een aanvraag van Parcival en ‘t Haasje voor het NSK weg 2004, en een aanvraag
van Vitalis voor het NSK-teams 2004. Deze stukken zullen worden behandeld bij het
puntje toewijzen NSK’s. 

5. Goedkeuren notulen vorige vergaderingen
- Notulen AV 9-3 2003: geen opmerkingen, de notulen worden vastgesteld.
- Notulen AV 13-9 2003: Kronos merkt op dat de alv in maart in Nijmegen was, niet

in ’t Harde. 

6. Lidmaatschap AV Phoenix
Phoenix wordt buitengewoon lid. Esther krijgt van het bestuur een mooie statuten-
poster aangeboden. Buitengewoon lid houdt in dat Phoenix nu stemrecht heeft
tijdens een AV en ook de rechten en plichten van een gewoon lid heeft. 

7. Gehouden NSK’s
NSK marathon 2003: georganiseerd door de Roadrunners: helaas is niemand van
de Roadrunners aanwezig. 
NSK-Ekiden 2003 (Parcival): minder deelname dan het vorige jaar, toch nog 12
teams. Het niveau was hoog. Organisatorisch is alles goed verlopen. 
NSK-Outdoor 2003 (Maastricht): +/- 400 deelnemers. Wedstrijd had de N-status.
Goed georganiseerd, leuke wedstrijd. Wenst Eindhoven succes met het
organiseren voor het NSK-Outdoor 2004. 
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NSK-Weg 2003 (Parcival): voor de eerste keer in Tilburg. Weinig deelname. De
wedstrijd was goed, de sfeer was minder. De Tilburg Ten Miles organisatie was
tevreden en ziet er een vervolg in. Er worden vragen gesteld over het
bestaansrecht van het NSK-weg. Probleem is vooral de datum (vroeg in het
najaar). 
NSK-Teams 2003 (Kronos): mooie wedstrijd, 282 voorinschrijvingen, maar wel 50
afmeldingen op de dag zelf. De financiële afrekening mbt eten/slapen komt nog.
1 klassement bevalt goed, door het stedenklassement waren er dit jaar ook meer
deelnemers. Er is geen controle geweest op MBO-studenten. 

8. Toewijzen NSK’s
NSK-Weg 2004: ‘t Haasje wil volgend jaar graag het NSK weg organiseren, en dit
dan samen laten vallen met de zeven heuvelenloop. (in november) Volgend jaar
viert ‘t Haasje haar lustrum, en bovendien is de 7-heuvelenloop later in het jaar dan
de Tilburg Ten Miles. 
Parcival wil na de ervaringen die ze dit jaar hebben opgedaan, ook graag volgend
jaar het NSK weg weer organiseren, tegelijk met de Tilburg Ten Miles. (in september) 
Nadeel van de zeven heuvelenloop is dat de deelnemers aan het NSK weg
waarschijnlijk over allerlei startvakken verdeeld zullen worden, en dat komt de sfeer
van een NSK niet ten goede. Ook kun je dan niet tactisch lopen, en loop je alleen
voor je eigen tijd. 
Er wordt gestemd: Parcival krijgt 2 stemmen

‘t Haasje 7
‘t Haasje krijgt het NSK-Weg 2004. Ze zeggen toe te zullen kijken of het NSK een
apart startvak o.i.d. kan krijgen. 

NSK-Teams 2004: Vitalis wil graag dit NSK organiseren, omdat het nog nooit in
Groningen is geweest, en omdat Vitalis het erg leuk lijkt. Bovendien probeert Vitalis
elk jaar een NSK te organiseren, en nu ze het NSK indoor 2004 niet hebben, willen
ze graag het NSK teams 2004. Aangezien Vitalis de enige kandidaat is, wordt het
NSK teams 2003 aan hen toegewezen. 

Beide verenigingen krijgen de NSK-informer, waar informatie instaat over o.a. het
aanvragen van de n-status, subsidies, draaiboeken etc. Deze informer is ook op
http://studentenatletiek.nl te vinden. 

9. Aanvraag ASAV Aquila tot toetreding tot NSAF Zeus
Aquila stelt zich voor: Aquila is een vereniging die geen trainingen geeft, maar die
zich bezighoudt met het samenstellen van studententeams voor diverse
wedstrijden en het bevorderen van de studentenatletiek in Amsterdam. De reden
dat Aquila geen trainingen organiseert, is dat de meeste studenten reeds bij een
andere atletiekvereniging lid zijn, en er al veel atletiekverenigingen in Amsterdam
zijn. Ooit wil Aquila graag een NSK organiseren. 
Bij Phanos is inmiddels wel een soort van studentengroep ontstaan. Aquila probeert
vooral het middelpunt van de studentatleten in Amsterdam te zijn.

http://studentenatletiek.nl
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Vitalis vraagt hoe het zit met leden die geen KNAU-licentie hebben. Zij kunnen wel
meedoen aan de Batavierenrace en de NSK’s. 
Er wordt via folders aan ledenwerving gedaan, maar het meeste gaat via via. 
De leden van Aquila betalen geen contributie, die wordt door het sportcentrum
betaald. (EUR 10,-). Vitalis merkt op dat de contributie bij Vitalis niet veel hoger is,
terwijl ze wel meer kunnen bieden dan Aquila.  

Aquila wordt als aspirant-lid toegelaten tot Zeus.

10. Zeus financieel
van de afgelopen jaar zijn alle betalingen goed verwerkt.
Bijna alle SAV’s hebben hun contributie al betaald. 
Voor de KNAU-bijdrage die we hebben gekregen is nog geen bestemming.
Overige baten bestaan uit de winst die Zeus heeft gemaakt op Londen 2002 en
Pareis 2003. 
Nog niet alle reiskosten zijn gedeclareerd.
Trainingsweekend: het is de bedoeling dat Zeus niet hoeft bij te leggen voor dit
weekend. 
De lustrumbijdrage is naar boven afgerond. 
Verwacht wordt dat het eigen vermogen aan het eind van het jaar lager zal zijn. 
Asterix vraagt of de SAV’s hun lening terugkrijgen, aangezien het eigen vermogen
groot genoeg is. Antwoord: voorlopig nog niet, dit zal in maart bij de
eindafrekening bekeken worden. 
Ladot: de prijs is verhoogd, is nu 60 euro. De site van het NSK-i (http://www.nksi.nl)
staat nog steeds op naam van ‘t Haasje, zal worden overgeschreven naar Zeus. 
Verenigingen die nog geld terugkrijgen van bijvoorbeeld de Londenreis 2002 of de
Pareis 2003, moeten contact opnemen met Antien.

11. Pauze om 15.00

hervatting om 15.18

12. Aanpassen HR 
Artikel 7 moet verplaatst worden naar een andere afdeling.
Art. 8 lid 4 zal in maart op de AV worden besproken. 
Art. 18 (aantal bestuursleden) blijft zo, 5 personen moet te doen zijn, anders kan de
AV anders beslissen. 
Art. 29 lid 5 komt te vervallen; de NSK-i commissie regelt dat zelf. 
Art. 43 moet ook veranderd worden. 
Art. 40 en 41: dit gebeurt niet meer, omdat het leuker en beter is om de
verenigingen hun aanvraag zelf op de AV te laten presenteren. 
In maart zal hier op terug gekomen worden. (schrappen van het artikel?)
De voorgestelde wijzigingen zijn goedgekeurd.
Asterix vraagt zich af of het HR elke AV aangepast worden. Nee, dit is niet 

http://www.nksi.nl
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13. Trainingsweekend
Al 44 aanmeldingen. Er is nog 2 weken de mogelijkheid om in te schrijven. 
Mochten er niet genoeg trainers zijn, dan zal er een selectie worden gemaakt voor
de deelnemers. 
Zeus zal de treinreis van Enschede naar Munster coördineren.
Het is het handigste als de betaling via de SAV gaat. 
Daniel vraagt de SAV-en te kijken of ze een trainer hebben die op het
trainingsweekend een trainen zou kunnen geven. 

14. Buitenlandreis 2004
Londen: vertrek op donderdag 12-2 2004, terugkomst op maandag 16-2-2004. Het
zal ongeveer 50/55 euro kosten. Waarschijnlijk kan via de universiteiten wel subsidie
verkregen worden. 
Mensen die met eigen vervoer willen komen, moeten dit zelf regelen. 

15. KNAU/competitie
Voor 2004 kan de KNAU niets meer veranderen, er zal in 2005 wel rekening mee
worden gehouden. Iedereen is wel voor een soort van protestactie, maar er moet
wel rekening worden gehouden met de organiserende vereniging. Een T-shirt met
een tekst als “ik liep gisteren mee met de bata” is een goed idee. Zeus gaat kijken
wat er allemaal gedaan kan worden. 

16. WVNTTK
Aantrekkelijkste baanwedstrijd: gepromoot wordt dat leden op NSK’s stemmen. 
Verdeling prijzengeld: 50% voor de organiserende vereniging, 50% voor de
volgende organisator? Er volgt een stemming hierover: met 9 stemmen voor wordt
dit voorstel unaniem aangenomen.

N-status: er wordt overlegd tussen Zeus en de KNAU. Gekeken wordt of het NSK-i elk
jaar de n-status kan krijgen. De moeilijkheid is, dat het NSK-i elk jaar ergens anders
georganiseerd wordt. 

Zeus-vordering: het beleidsplan van dit jaar is Xpansie
interne: NSK feest op het NSK-teams
ook het besturenweekend en de buitenlandreis vallen hieronder
informatieverstrekking naar burgerverenigingen is nog niet gedaan
ook is er nu de nieuwsbrief.
extern:
Amsterdam is aspirant lid, Phoenix is buitengewoon lid. 
In Leiden en Rotterdam is er weinig respons. 
belangenbehartiging:
de n-status van het NSK-i wordt besproken
2 keer per jaar hebben we een gesprek met de KNAU. 
financieel:
we verstrekken dit jaar geen subsidies, de financiële situatie is nu beter, ook gaan
we er van uit dat we dit jaar geen verlies maken op het trainingsweekend. 
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17. Rondvraag
Kronos: 
vanuit Zeus was gevraagd of de door Kronos uitgereikte Zeus-bokaal niet beter een
andere naam zou kunnen hebben, aangezien deze naam zou kunnen leiden tot
verwarring. Kronos vindt dat niet nodig.
Er zijn tijdens het NSK-teams 2 truien gevonden. Niemand herkent de truien, dus ze
zijn nog steeds bij Kronos.
Kronos heeft posters bij zich voor het NSK-indoor, en vraagt of iedereen er wat wil
verspreiden. 

Phoenix: geen vragen

Aquila: geen vragen

‘t Haasje: nodigt iedereen uit om mee te doen aan de crossestafette op 22
november.

Uros: geen vragen

De Delvers: elke 2e woensdag van de maand is er de winterse wippolderloop.

Vitalis: de week na het NSK-indoor is er in Groningen de grote Prijs van groningen,
ook een indoorwedstrijd. 

Parcival: binnenkort is in Tilburg de snertcross.

Tartlétos: nodigt iedereen uit voor het NSK cross in februari.

Asterix:
vraagt of het NSK-i (individueel) niet beter het NSK outdoor kan heten, dit voorkomt
verwarring met het NSK-i (indoor). Vanaf 2005 zal dit veranderen, omdat voor 2004
alles al is geregeld onder de naam NSK individueel. 

Onno zegt nog dat iedereen wedstrijddata naar hem kan mailen, zodat hij ze op
de Zeus-site kan zetten. 

In maart zal gekeken worden of het NSK-individueel het NSK baan of het NSK
outdoor gaat heten. Dit hangt o.m. af van de nog beschikbare url.

18. Datum volgende vergadering
De volgende vergadering zal zijn op zondag 7 maart 2004 in Nijmegen (onder
voorbehoud).

19. Sluiting om 16.15
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Atletiek Puzzel

A B C D E F G H J K L M N O P R S T U W
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Voor de tweede keer staat de puzzel in de Bliksem. Alleen Daniël heeft met hulp de
oplossing gevonden. Jullie mogen het nogmaals proberen. Wel heb ik de vragen
opgesplits in Horizontaal en Vertikaal.
Wie als eerste mij deze doormailt krijgt iets leuks. Wat? dat moet ik nog verzinnen.
Nu iedereen alvast veel plezier.
De oplossing kan je mailen naar pr#studentenatletiek.nl

groetjes,

Onno  
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Horizontaal
Kampioenschap (2)
Wel starten niet finishen (3)
Bij een blesurre op een wedstrijd ga je naar de ........? (4)
Oppergod (4)
Alternatief estafette stokje (5)
Clubkleding (5)
Eindronde (6)
Geldbron voor een wedstrijd (7)
Hulpmiddel om de kracht en richting van de wind te zien (7)
Nieuwste SAV-lid (7)
Hulpmiddel om afstanden te meten (8)
Reglement van het NSK (8)
Waar je je rondjes loopt (8)
Alle onderdelen van de dag (9)
Loopscholingsonderdeel (9)
Een van de vele NSK's (10)
Favoriete onderdeel van Simon Vroemen (13)
Leuke dag waar je strijd tegen andere clubs (13)
Nederlands grootste estafetterace (14)

Vertikaal
Energietransporter in de cellen (3)
Kleur vlag die je krijgt bij een foutsprong (4)
Overkoepelend orgaan (4)
Atletiekschoen (5)
Gebruik je met krachttraining (6)
Plaats van de eerste moderne olymische spelen (6)
Clubblad van een SAV (7)
Nodig voor een N-status (7)
Opwarmen (7)
Moeder der sporten (8)
Vervelend activiteit aan het eind van elk schooljaar (8)
Clubblad van een SAV (10)
Ben Jonhsons ontbijt (8)
SAV (11)
Atletiek onderdeel (14)
Activiteit van Zeus (15)
Soort training (15)

Slagzin:

M2 C5 A8 C12,   H13 M19 M9   W18 L3 E1 N1 O15   A6 B18 P18   J10 K20 C6 T9 K3 L7 T17   U11 F4 P8 C9 H6!!
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Trainingsweekend 2003 Muenster
Vrijdag 28 november
In navolging van het succes van vorig jaar werd ook dit jaar het Zeus
Trainingsweekend georganiseerd. Dit keer verlieten we de vaderlandse bodem om
ons heil te gaan zoeken bij onze Oosterburen, daar zij wel 200 meter indoorbanen
hebben. Zo kwam het dus dat op vrijdagmiddag 3 zwaar bepakte Urosianen (Pijke,
Suzan, Yvonne) hun reis begonnen richting Munster. Dat deze reis uiteindelijk ruim 8
uur ging duren was toen nog niet bekend! Op de plaats van bestemming, vele uren
later, werd dit 3-tal verenigd met het vierde Urosiaantje dat vertrokken was vanuit
een ander startpunt. (En die reis was danig korter! Dat verzeker ik jullie). Tijdens deze
hereniging werden we getrakteerd op een mooi staaltje van rijkunsten van onze
Commissaris Evenementen (alias Dani). Arco en ondertekende gingen samen met
Dani de gearriveerde Urosianen ophalen van het station. Dani dacht wel met zijn
Kadetje over een rand van 20cm hoog te kunnen rijden. Je voelt het wel al
aankomen, dat kon hij dus niet. Daar stonden we dan, voor het station van Munster,
achter ons een langzaam groter wordende rij boze Duitsers, Dani’s auto half op de
busbaan en de overige Urosianen die ons heel hard stonden uit te lachen. Maar
met wat tips en duwhulp van voorbijgangers kregen we Dani’s auto toch nog vlot
getrokken en konden we volgeladen terugkeren naar de sporthal.
We sliepen en aten dit weekend in een sporthal (met eigen portier!) die op een
steenworp afstand lag van de 200 meter indoorbaan met krachthonk. Ideale
situatie! 
Nadat iedereen elkaar had begroet en de matjes/ matrassen/ turnmatten/
speelweides op hun plaats waren gelegd kregen we een speech van Dani die ons
de regels van het weekend vertelde. Kort door de bocht: 2 dagen, 4 trainingen.
Waar zijn we aan begonnen?
In een sporthal kun je niet alleen goed slapen, maar ook… juist, sporten. Of een
willekeurige vorm daarvan. Dus werd de avond al lummelend, handballend en
voetballend doorgebracht. De meer verstandigere mensen spaarden kun
krachten en gingen wat kaarten, lezen of gezellig kletsen, om rond middernacht
richting bed te gaan.

Zaterdag 29 november
Om 8 uur werden we gewekt door de abstehen und aufmachen functie van Dani.
Vandaag ging het dan echt beginnen. Aan het ontbijt konden we ons inschrijven
voor de verschillende trainingen die ons aangeboden werden. Technische
trainingen voor mila’s en sprinters, hordes, werpen, krachttraining, duurloopje,
starttraingen. Een greep uit de mogelijkheden.
De eerste training ving aan om 10 uur en stond vooral in het teken van het
technisch en coördinatief goed lopen. Gelukkig voor de lappers was er voor hen
een aparte groep, zodat ze niet uitgelachen konden worden door de sprinters. De
trainingen werden verzorg door Michael (van het Haasje/Nijmegen) en Jan
Heusinkveld (Kronos/Enschede) Al huppelend, hinkelend en hoppend verplaatsten
de atleten zich door de hal. Met als klap op de vuurpijl natuurlijk de video-
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opnames! Nu werd het echt hilarisch.
Deze eerste training toch redelijk goed doorgekomen togen we richting de
Italiaan, alwaar we onze lunch zouden krijgen. Koolhydraten! Met onze maagjes
goed gevuld met allerlei soorten pasta’s konden we nog eventjes rusten voordat
training nummer 2 zich aankondigde. Tijdens deze pauze werden we
beziggehouden met een video van de KNAU over looptechniek en daarna
verschillende voorbeelden van hoe het dus niet moest in de vorm van onze eigen
videobeelden. 
Ook ‘s middags waren er weer verschillende
trainingsmogelijkheden. Yvonne, Suzan en ik
besloten de krachttraining te gaan volgen
van Jeroen (Kronos). Pijke ging rondjes
rennen met de mila’s. Ik zal niet heel lang
blijven stilstaan bij de krachttraining, want
volgens mij hebben jullie daar wel al genoeg
over gehoord op de training na het weekend.
Maar voor de mensen die geen idee hebben
waar ik het over heb, een korte uitleg. We kregen
een krachtrating die vooral gebaseerd was op
de romp. Oftewel: buikspieren! Bij de training die
we hier kregen vallen de sit-upjes van Stef in het
niet. Het kwam er uiteindelijk op neer dat we om
en nabij de 640 (!) buikspieroefeningen hebben
gedaan. “Maak me niet aan het lachen want
dat doet pijn!” Een veel gehoorde uitspraak the
day after.
Na de tweede training werd het tijd voor daar
waar ieders lijf schreeuwende behoefte aan
had: massages. Massages in alle soorten en
maten. In duo’s, in trio’s, met massagemelk,
massageolie, op een stoel, op een luchtbed. Alles werd geprobeerd om de hevig
gespannen spieren weer in normale ruststand te brengen. Al een stuk soepeler
moesten we vervolgens richting Munster down town lopen/strompelen. Hier kregen
we ons diner voorgeschoteld in een soort studentenkroeg/eetcafe met een
bediening waar de sollicitatie-eis “langharig en vaag” leek te zijn. Vrouwen als wel
mannen! De keuken leek niet helemaal berekend te zijn op 50 uitgehongerde
atleten wat zich etaleerde in het feit dat de helft van mensen hun maaltje al lang
op had en de overige helft hongerig toe keek.. Maar de sfeer was goed, dus
waarom klagen? Honger is relatief! Na dit culinaire intermezzo splitste de groep zich
op in een gedeelte dat terug ging, een gedeelte dat het centrum van Munster
ging verkennen en een kansloze groep die zich richting 1 of ander Russisch feest
begaf. Maar uiteindelijk kwam toch weer iedereen samen in de sporthal waar we
ons wederom zoet hielden met dezelfde activiteiten als tijdens de vrijdagavond.
Met dat verschil dat er dit keer wel redelijk wat alcohol vloeide. Hier hebben
sommige mensen de dag erna hele erge spijt van gekregen! Speciale gelegenheid
die avond was dat Suzan om 12 uur jarig was. Na voor haar gezongen te hebben

Het resultaat na twee dagen
trainen, bedankt Daniël...!
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kreeg ze van Zeus een cadeau
aangeboden: een satijnen nachthemd
met tijgerprint. Grrrrr!
Rond 1 uur vonden we het toch wel
welletjes worden en maakten we ons klaar
om te gaan slapen. Morgen was er immers
weer een lange trainingsdag.

Zondag 30 november
En toen was het 12 uur en dus 30 november.
Hier zal ik verder gaan met het stukje over het
trainingsweekend. Zodra de klok 12 sloeg
begon iedereen die op dat moment
aanwezig was in de eetzaal te zingen omdat
ik jarig was. Ik moest op de stoel gaan staan
en even later kwam het Zeus bestuur me
feliciteren. Ze hadden een heel mooi cadeau
uitgezocht, zo zeiden ze. Ik vermoedde al iets
aan die blikken van hen en dat bleek terecht:
zodra ik het papier van het cadeau scheurde
zag ik de tijgerprint al…ja hoor; een gewaagde satijnen nachtjapon die ik al jaren
had willen hebben!!! Op de voorkant stond een mooi plaatje van een vrouw die
aan het poseren was. En nadat iedereen AAN, AAN, AAN bulderde heb ik hem ook
maar even over mijn kleding heen getrokken. Tja, je moet wat hè? Het was de
bedoeling die nacht vroeg te gaan slapen aangezien er nog een trainingsdag aan
zat te komen, maar vreemd genoeg werd het toch weer te laat waardoor
iedereen de volgende morgen met een duffe kop aan het ontbijt zat. Wederom
konden we ons inschrijven voor een tweetal trainingen die dag, hoewel sommige
dit onder voorbehoud deden. Eerst maar eens zien hoe de eerste training zou
verlopen… Na het ontbijt werden de spullen ingepakt en mochten we nog een
uurtje niksen. (De favoriete bezigheid van ons sprinters…).

Tamara en ik hadden gekozen voor de sprint-starttraining, Pijke en Yvonne voor de
looptechniek training, maar de laatste haakte al na 20 minuten af. 
Gelukkig viel de training qua zwaarte mee. Het eerste uur was bedoeld voor een
uitgebreide warming-up om de spierpijn eruit te tripplen en te rekken. Daarna
werden de startblokken tevoorschijn gehaald en mocht iedereen wat proefstartjes
maken. Vervolgens werd onze starttijd elektronisch gemeten. Voor velen werd het
een PR op de 15 meter, wat aan het eind van de training verbetert diende te
worden. Dan zou blijken of de aanwijzingen van de trainer geholpen zouden
hebben. Aan de overzijde startte iedereen vervolgens weer 5 keer en hierna werd
de starttijd wederom elektronisch gemeten. Helaas bleken de aanwijzingen voor
mij niet echt bevorderlijk voor mijn starttijd, maar menigeen slaagde er toch wel in
zijn of haar tijd te verbeteren. Daniël Krant van Kronos zette de snelste tijd neer: 3.73
seconden.

Dit heet trainen? De sprintgroep dus!
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Na de training was er een lunch in de eetzaal. Ditmaal geen
warme maaltijd zoals de dag ervoor, maar het Duitse brood

ging er bij iedereen toch erg goed in. Ook de yoghurtjes (die met
een mes moesten worden gegeten bij gebrek aan lepels) gleden
lekker naar binnen.
Wederom een siësta voor de 4e en laatste training begon. Er werd
druk geoefend met het masseren van verkrampte kuiten; dat de
hoogspringmat daarna volledig glibberde van de massageolie
nam een ieder voor lief. Onze trainer (sorry, ben even zijn naam
kwijt) was behoorlijk ziek geworden waardoor iemand van Kronos
(mijn geheugen is echt een zeef, vergeef me…) ons les zou geven. 
Na de warming-up waren er voor de sprinters 2 programma’s te
kiezen: ofwel 6x een 300 meter op flinke snelheid, ofwel 3x een 150-
100 bijna voluit. Liever lui dan moe kozen Yvonne, Tamara en ik voor
dit laatste programma. Pijke waagde zich aan de 300 meter series. 
Al snel bleek dat de 3 voorgaande trainingen toch iets teveel van
het goede waren geweest: menigeen kreeg een ontzettende
kramp in zijn kuiten of andere spieren waarvan geen mens wist dat
je die ook gebruikte bij het rennen. Ik moest na 2 series toch echt
afhaken, anders zouden mijn kuiten echt ontploffen. Ook wat

anderen lagen inmiddels knock-out op de mat. De laatste fanatiekelingen
voltooiden het hele programma en daarna zat het er voor iedereen dan toch echt
op. Uitgeput stortte bijna iedereen zich op de hoogspringmat, om daar de
komende 2 uur niet meer vanaf te komen, behalve om even te douchen. Dat
iedereen niet echt helder meer was bleek wel uit het feit dat Yvonne niet eens

meer wist welke kant de klok nu ook weer opging toen ze de kraan wat
kouder wilde zetten.
Haar excuus; “sorry
hoor, maar ik heb geen
secondewijzer op mijn
horloge…”. Daniël
Hofman kwam na het
douchen terug naar
de hoogspringmat en
vroeg of er nog wat
spannends was
gebeurd in de tijd dat
hij weg was geweest.
Pijke antwoordde: “ik
heb me 5 minuten
geleden van mijn buik
naar mijn rug

omgedraaid…” Tja,
het niveau daalde
zoals je wel merkt
en onze energie

Jij daar achterse rij vierde van links. Graag eerst je mond

leeg eten voordat je wat zegt!
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ook. Het enige wat ons nog in beweging kon zetten was het woord Burger King. Met
z’n allen vertrokken we rond 6 uur naar deze superketen. Speciaal voor ons had
Zeus de halve toko afgehuurd. Iedereen had van tevoren zijn bestelling
opgegeven en direct konden we met een dienblad naar de toonbank om deze af
te halen. Na het harde trainen stouwde iedereen zijn frieten en burger naar binnen.
Ziezo, de magen waren ook weer gevuld. 

Nadat Daniël Hofman werd bedankt voor de perfecte organisatie van het
trainingsweekend, gingen we een voor een op huis aan. Gelukkig had Antien van
Parcival aangeboden om ons tot Eindhoven mee te nemen in haar auto. Dat
scheelde ons in ieder geval een aantal uren reizen. In Eindhoven aangekomen
kwamen we tot de conclusie dat onze trein op het punt stond te vertrekken. Al
kreunend en vloekend van de spierpijn mochten we nog eenmaal onze
sprinttalenten laten zien. En ja hoor; de trein had bij aankomst een vertraging van
ongeveer 10 minuten….. Pijke bestelde alvast zijn privé-masseuse in Maastricht
waar we na iets meer dan een uur arriveerden. Doodmoe strompelden we naar
huis. Nog de hele week heb ik kunnen nagenieten van dit weekend. Ik heb voor het
eerst in mijn leven de lift genomen om op de eerste verdieping te komen vanwege
de barstende spierpijn in mijn kuiten. Lachen is ook dramatisch na 650
buikspieroefeningen en tja, dan moet je natuurlijk de hele dag lachen: AU!! Toch
was het weer een geweldig weekend. Gelukkig hoef ik de mooie indoorhal niet
lang te missen, want in januari is daar weer het NSK-indoor. Munster, auf
wiedersehen!!

Tamara en Suzan
MSAV Uros 
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Sponsoring deel 2
In de vorige Bliksem werd aangegeven dat er een aantal stappen zijn die leiden tot
goede sponsoring:
stap 1: het sponsorbeleid;
stap 2: vaststellen van de te sponsoren objecten;
stap 3: opstellen van een sponsorpakket voor een specifieke potentiële sponsor;
stap 4: benaderen sponsor en;
stap 5: behouden van een sponsor.

In deze Bliksem wordt dieper ingegaan op de eerste twee stappen, Stap 3,4 en 5
zullen in het volgende exemplaar aan de orde komen.

Het sponsorbeleid
Voordat er sponsors gezocht kunnen worden is het belangrijk dat er een
sponsorbeleid is. Wat wil de vereniging met sponsoring? De vereniging kan kiezen
om te proberen een verenigingssponsor te vinden die alles en nog wat sponsort.
Ook kan gekozen worden om een aantal sponsors voor verschillende zaken te
zoeken. Hier moet wel duidelijkheid over bestaan. Het is niet handig om de ene
sportzaak als verenigingssponsor te hebben en een andere te laten adverteren in
het clubblad.
Wie is er vernatwoordelijk voor de sponsoring? Er kan bijvoorbeeld een
bestuursfunctie voor bestaan. Ook kan er een commissie ingesteld worden. De
commissie kan natuurlijk goed onder leiding staan van één van de bestuursleden.
Indien er een commissie is ingesteld moet de vernatwoordelijkheden van de
verschillende commissieleden duidelijk zijn. Is ieder bestuurslid bijvoorbeeld
verantwoordelijk voor een (aantal) bedrijven? Heeft iedereen zijn eigen
sponsorobject om te verkopen (clubblad, wedstrijd enz.). Misschien zijn er nog wel
andere taakverdelingen. De boodschap is dat het goed is om duidelijk te hebben
wie waar verantwoordelijk voor is. Bedrijven vinden het vaak fijn om met één
persoon te onderhandelen. Het is dus niet handig zomaar iedereen sponsors te
laten zoeken zonder daar een lijn in aan te brengen.

Sponsorobjecten
Wat kan een studenten atletiekvereniging laten sponsoren? Om deze vraag te
beantwoorden moet je bedenken wat voor soort bedrijven interesse zouden
kunnen hebben in het sponsoren. Sponsoring moet voor beide partijen iets
opleveren. De vereniging wil uiteraard geld binnenhalen. De bedrijven hebben
echter ook een doel voor ogen. Bedenk dus goed wat het doel is van een bedrijf
om te sponsoren. Sponsoring moet een Win-Win situatie opleveren. Winkels,
restaurants en cafés zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in atleten als klanten. Dit soort
bedrijven is mogelijk te interesseren voor een advertentie in een verenigingsblad,
de sponsoring van wedstrijden en mogelijk als kledingsponsor. Sportzaken zien
atleten ook als klanten. Dit soort bedrijven is uiterst geschikt voor de sponsoring van
wedstrijden. Ook een advertentie is het clubblad is vaak wel mogelijk.
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Grote bedrijven en met name ICT-bedrijven zijn geïnteresseerd in studenten als
werknemers. Deze bedrijven zijn dan ook meer geïnteresseerd in het sponsoren van
studentenevenementen als NSK's.
De moraal van dit verhaal is dat je als vereniging goed moet bedenken wat
allemaal gesponsord kan worden. Waar kun je de naam van het bedrijf kwijt.
Daarna moet je bedenken welk type bedrijf in welke zaken geïnteresseerd zal zijn.
Beidt een bedrijf dan ook een sponsorpakket aan waar het bedrijf zijn doelen mee
kan bereiken.
In de volgende Bliksem het laatste deel.

Al die enorm leuke en gezellige Zeus-activiteiten zijn natuurlijk niet voor niks,
helaas vergeten veel mensen nogal eens te betalen. Ik heb (na enige mailtjes) dan
ook de volgende debiteuren nog openstaan. Wil je op de komende NSK’s hierover
niet door mij aangesproken worden, zorg dan dat het zo snel mogelijk op reknr
7324604 tnv NSAF ZEUS wordt gestort! 

Naam Omschrijving Vereniging Bedrag
Delvers Besturenweekend Delvers € 6,00 
Uros Besturenweekend Uros € 69,00 
‘t Haasje Besturenweekend ‘t Haasje € 12,00 
Asterix Besturenweekend Asterix € 15,00 
Onno van der Mark Trainingsweekend Delvers € 39,00
Wouter Hoefsloot Trainingsweekend ‘t Haasje € 39,00 
Heleen Plaatzer Trainingsweekend ‘t Haasje € 39,00 
Freerk Boeltje Trainingsweekend ‘t Haasje € 39,00 
Daniel Hofman Trainingsweekend Kronos € 39,00 
Eelco den Boer Trainingsweekend Parcival € 39,00 
Tamara Aipassa Trainingsweekend Uros € 39,00 
Ellen Kuiper Trainingsweekend Uros € 10,00 
Arco Krijgsman Besturenweekend Kronos € 23,00
Arco Krijgsman Terugbetaling Kronos € 26,07 
Uros NSK-I site 2003 Uros € 49,00 
Jeroen Grooten Terugbetaling Roadrunners € 17,20 

Mocht je het bedrag ondertussen overgemaakt hebben dan kun je dit natuurlijk als
niet geschreven beschouwen. Denken jullie bij deze ook aan het geld voor
Londen????

Bedankt!!!!!!
Groetjes Antien 

Er moet betaald worden, en vlug wat!!!
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Kort verhaal omtrent het Zeus besturenweekend op
een iets andere manier geschreven dan gebruikelijk is.
Is de - 't Harde psycho killer - weer actief. Speciaal
geschreven voor deze Bliksem. Veel plezier met lezen!

Heb ik alles ingepakt gaat er door me hoofd heen.
Zitten mijn sportschoenen wel in mijn tas? Tuurlijk, dat
heb ik al twee gecheckt. Tijd om mijn bagage in de
auto te kiepen. Misschien moet ik toch eens de
achterbak schoonmaken bedenk ik me. De klusspullen
van de verhuizing bij Martin liggen er nog steeds in. Als
ik de puinzakken optil zie ik mijn hamer liggen, ah daar
was die dus. Geen tijd, eerst mijn bagage. Opruimen
komt volgende week wel en wie weet komt die hamer
nog van pas dit weekend. Onder het vol laden zie ik het lieve kleine poesje van de
buurman achter een blaadje aanhollen. Ik denk meteen aan Kareltje, de poes van
mijn vorige buurvrouw. Erg vertederend wanneer zij in de ochtendglorie tussen de
met dauw bedekte grassprietjes rond trippelde achter van alles en nog wat aan.
Nadat ik de auto heb volgeladen bedenk ik me dat ik me pillen ben vergeten. Mijn
moeder had hierover nog gebeld. Als ik naar binnenloop zie ik in mijn ooghoek een
lichtgrijze BMW wegrijden. Apart, in deze buurt rijdt nooit iemand met die grijze kleur
rond. Nu, zeker iemand die op familie bezoek is geweest. Piiiiiep, ik draai me om en
zie het kleine poesje op straat liggen. Ach, ze had laatst ook tegen mijn fiets gepist
en ik stap de hal in om het pillenpotje uit de badkamer te pakken. Wanneer ik het
juiste potje heb gepakt, loop ik naar buiten, doe de deur op slot en stap in mijn
auto.
Het Zeus besturenweekend in 't Harde staat op punt van beginnen en moet nog
ruim 100 kilometer rijden om er te komen. Om precies te zijn, een tweetal hutten
weggestopt tussen veel naaldbomen in een donker bos. De ideale locatie voor
leuke dingen!
Als ik de snelweg opdraai is het gelukkig redelijk rustig, kom ik in ieder geval op tijd
aan. Maar het noodlot staat toe. Bij Zoetermeer is het al raak, een file. Ik druk de
radio aan en meteen is de file info op. Op de A12 richting Den Haag 4 km file.
Wegens kijkers op de andere rijbaan, richting Utrecht 2 km langzaam rijdend
verkeer. Dat kon er ook nog wel bij denk ik. Ik pak een kauwgumpje, maar als ik me
voorover buk valt het potje met pillen uit mijn jas. Verdomme ook dat nog. De
deksel is open gesprongen en de meeste pilletjes liggen bezaaid over de vloer.
Straks maar opruimen denk ik als ik in de spiegeling van de voorruit een auto zie die
me langzaam aan het inhalen is. Misschien moet ik ook maar naar de rechterbaan,
daar rijdt het tenminste nog. Heh, een lichtgrijze BMW. Toch niet.........en kijk nog een
keer goed. Er zit een vrouw achter het stuur, donkerblond. Ik kijk nogmaals en zij ziet
mij kijken. Ze knipoogt en wenkt me. Zal ik? Gezien de veiligheidsgordel die enige
contouren in haar kleding prijs geeft en haar kleur haar. Ja.

Gugg vertelt: het Besturenweekend
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Toeeeeeeeeeeeet,
ik kijk verschrikt in mijn spiegel en zie dat ik te ver ben afgeweken naar de andere
baan. Ik stuur mijn auto weer de juist kant uit en kijk waar de lichtgrijze BMW is
gebleven, nergens. Mijn kans gemist.
Langzaam komen de blauwe lampen me tegemoet. Het ongeval aan de andere
kant. En voordat ik het in de gaten heb is de file opgelost. Even wat gas erbij en snel
door naar het 't Harde.
Het is iets over 10uur als ik het 't Harde binnen rij. Op de radio is het nieuws. Aan het
eind wordt door de verslaggever gemeld dat op de A12 richting Utrecht bij
Zoetermeer een auto over de kop is geslagen en dat de 25 jarige bestuursters
onderweg naar het ziekenhuis is overleden. Toch niet haar! Ik pink een traan weg.
Onno niet sentimenteel worden en zeg tegen me zelf, daar is de weg naar de
hutten van de Scouting vereniging al. Ik druk de radio uit en sta verder niet meer bij
stil bij het nieuwsbericht.
Als ik bij de hutten arriveer zie ik in het schijnsel van mijn koplampen al een aantal
auto's staan. Het is echt donker buiten. Geen sterren of maan en met al die
naaldbomen, echt beter weer. Ik parkeer mijn auto, raap de pilletjes van de vloer
en stop ze terug in het potje.
Wanneer ik de mijn tas en slaapzak uit de auto heb gehaald zie ik het
clownsmasker liggen. Waar is die ook weer van, o ja. Dat feestje van laatst.
Misschien toch maar in mijn jaszak stoppen, komt misschien nog van pas met het
bosspel. Dat organiseer ik namelijk. In me eentje. Dat heb ik een tijdje terug al
bedwongen. Ik het bosspel 's avonds laat en andere de rest van de spelletjes.
Als ik het huisje binnenstap blijkt dat kennismakingspel als bijna weer is afgelopen.
Ik ben duidelijk te laat. Niet heel erg, ken de meeste toch al en roep naar Daniël
waar het bier is. Er wordt naar de keuken gewezen en inderdaad, in de koelkast
liggen de flesje al klaar. Ik maak er een open en neem een teug. Lekker, wat had
ik een dorst. Als ik de ruimte weer binnenstap zie ik ineens alles voor me draaien,
blauwe, rode, groene bollen wisselen elkaar af en ik heb het gevoel of ik in een
draaimolen zit. Voordat ik het besef is de hallucinatie alweer voorbij. Klopt, de pillen
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en alcohol mogen niet samen gebruikt worden dat hadden ze nog zo gezegd en
zet dan ook snel me flesje weg. 
Tijd voor het bosspel wordt er geroepen. Ik stap naar voren en probeer uit te leggen
wat de bedoeling is. Vuur, water & spons heet het. Niemand snapt de uitleg, ik zelf
ook niet. Ik roep dat het buiten koud is en trek als een goochelaar m'n jas aan, voel
een bobbel in een van de zakken en weet wat dat is.

Buiten aangekomen deel ik de groep in drieën op. De rode groep voor vuur, de
gele voor spons en de blauwe staat voor water. Als ik me omdraai, zie ik iets langs
de boomrand bewegen. Het is volgens mij een vleermuis. Niemand merkt het op.
De bedoeling van het spel is voor iedereen nog steeds een beetje wazig net als
mijn hoofd. Maar dat is gebruikelijk. Als ik op mijn fluitje blaas rent iedereen
verschillende kanten uit. Ik kijk het groepje na welk meteen het struikgewas in duikt.
Behalve dat laatste meisje, blond en wat een kont. Waarschijnlijk zoveel
geconsumeerd dat een binnenvaartschip erop zou kunnen drijven! Geen idee hoe
ze heet, dat ik maar eerder bij het kennismakingspel moeten zijn!
Ik val bijna van het kratje waar ik op sta. Het staat niet zo stevig. Komt dat door mij
of het kratje. Het laatste waarschijnlijk, wie haalt er ook bier van het merk Schutters?
Dan zie ik weer van de ballen, alle kleuren van de regenboog. En mijn lichaam, het
zweet komt uit al me poriën. Ik krijg het gevoel dat ik zweef en ter wel ik dat denk,
val ik wederom bijna van het kratje. Ik vloek hardop. Sommige kijken verschikt op.
Ik zie ze denken, “waarschijnlijk loop het spel niet zoals het hoort”. Ik ben wel
meteen nuchter. Zou het toch die pillen zijn. Ik bekijk het potje en zie dat ik de
verkeerde mee heb. Dit gaat niet goed komen vanavond. Ik wil me fluitje pakken
om op te blazen maar pak per ongeluk mijn clownsmasker uit mijn jaszak. Meteen
is de hallucinatie terug, en heftiger dan voorheen. Ik ren het bos in achter die eerste
groep aan. Als ik tussen de bomen sta zie ik bijna niks, zo donker is het is. Dan hoor
ik geritsel, het is links van mij. Ik stap om een boom om en zie het meisje van der net
staan. Zij heeft mij ook gehoord en zet het op lopen. Zover dat gaat in het donker,
ren ik er achteraan, het meisje staat plotsklaps stil. In een beweging heb ik me
hamer uit me jas en binnen een fractie van een seconden boven me hoofd. Als ik
wil toeslaan, struikel ik over een boomwortel en val languit, hard op de grond en
ben in een klap klaarwakker en voel het zweet van me lichaam aan mijn slaapzak
plakken. Ik kijk op en zie Antien naast me liggen, ze glimlacht en vraagt of ik lekker
geslapen heb. Ik mompel wat, kijk verder om me heen en zie alle andere
bestuursleden nog in hun slaapzak liggen. We zijn duidelijk in het huisje van de
Scouting en ik denk terug aan die levensechte droom als ik wat in mijn hand voel.
Ik open mijn handpalm en kijk: een raar stukje met lange donkere blonde haren!
Het zou toch niet............

Vertrouw nooit de PR-Commissaris, wie weet wat hij nog meer in zijn kofferruimte
heeft liggen!

Onno 
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SAV-atleten in de nationale ranglijsten
Als ik zo door de bestenlijsten van afgelopen wedstrijdseizoen heen scroll valt het
me op dat er veel studenten in staan. Alleen zijn bijna alle studenten die ik ken lid
bij een niet-SAV. De atleten die wel in de lijst staan en lid zijn bij een SAV zijn op een
hand te tellen zoals je hieronder kan zien. Altijd weer de makkelijkste weg kiezen,
dus alleen de atleten die lid zijn bij een SAV heb ik opgenomen. Wel jammer, want
mijn goeroe Rick W. komt bijvoorbeeld vaak voor, alleen lid bij de verkeerde club!

800 mtr
18. 2.11,62 Lorraine van Summeren 't Haasje 

3.000 mtr
23. 8.21,85 Erik Niemeijer Vitalis

24. 9.55,82 Heleen Plaatzer 't Haasje
25. 9.58,99 Pauline Claessen Haasje 

5.000 mtr
12. 16.54,19Pauline Claessen 't Haasje 
15. 17.03,93Heleen Plaatzer 't Haasje 

10.000 mtr
15. 31.12,78Alex van der Meer Tartlétos

400 mtr horden
9. 63,16 Marjolein Jongmans 't Haasje 

3.000 mtr Steeple
19. 9.53,43 Marcel Fekkes Kronos

hinkstapsprong
17. 11,11 Marjolein Jongmans 't Haasje

hoogspringen
14. 2,01 Onno van der Mark De Delvers 

23. 1,69 Marjolein Jongmans 't Haasje 

speerwerpen
24. 38,44 Brenda Pouw Kronos

4 x 100 mtr
14. 50,23 Nijmegen 't Haasje

Zweedse estafette
20. 2.32,3 Groningen Vitalis
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Verbroken studentenrecords
Het is alweer enige maanden terug dat het NSK-teams heeft plaatsgevonden. Een
geweldige wedstrijd met een behoorlijk niveau. Tijdens deze wedstrijd zijn er ook
een aantal studenten records gebroken. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen.

Outdoor
1 Eng. Mijl     4.18.27 min. Wijnand Rijkenberg Hengelo 13-09-2003 HvAmsterdam
1 Eng. Mijl     5.08.55 min. Lesley van Miert Hengelo 13-09-2003 UV Tilburg
4 x 100 mtr   41.49 sec. Stadsteam Groningen Hengelo 13-09-2003 - 

We zullen zien wat het NSK-indoor dit weekend gaat brengen. Als ik zo naar de
deelnemerslijsten kijk gaan er zeker een aantal records sneuvelen. En niet alleen
omdat bepaalde onderdelen nog een prestatie vacant hebben staan!

mvg, Onno  
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Adressenlijst leden en contactpersonen
A.S.A.V. Aquila (aspirant lid sinds 19 okt 2003)
Voorzitter Thijs Feuth
Secretaris Annika Huys
Penningmeester Marcel Geurtsen
WOC Jelle Kok

E.S.A.V. Asterix
O.L.Vrouwestraat 1, 5612 AW Eindhoven; asterix#stack.nl
Voorzitter Joost van Montfort
Secretaris Rolf van Strien
Penningmeester Mark Venner
Wsecr. Arno Mulderij
PR-funct. Reinier van Mourik

D.S.A.V. de Delvers
Mekelweg 8, 2600 AE Delft; info#delvers.tudelft.nl
Voorzitter Onno van der Mark
Secretaris Hans Bergers
Penningmeester Olaf Willemse
Wsecretaris Mark-Willem Jansen
Acti. Com. Sietze Meijer

N.S.A.V. ‘t Haasje
Heyendaalseweg 141, 6525 AJ Nijmegen; haasje#student.kun.nl
Voorzitter Maaike Wijting
Secretaris Michiel Kallenberg
Penningmeester Viktor Siepers
Wsecr. Yvonne van Haperen
Even.com. Wouter Hoefsloot
PR-funct. Marleen Rennings

D.A.V. Kronos
Postbus 217, 7500 AE Enschede; kronos#student.utwente.nl
Voorzitter Wendy Ooms
Secretaris Gijs Leussink
Penningmeester Daniël Krant
Wsecr. Jeroen Ros
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T.S.A.V. Parcival
Academielaan 5, 5037 ET Tilburg; parcival#uvt.nl
Voorzitter Ceiloi van Deutekom
Secretaris Anne Leendertse
Penningmeester Tom Smits
Wsecr. Lieke Stroucken
PR-funct. vacant
Evenementen vacant

E.U.R. Roadrunners
SB-Postbus 16 Brug. Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam; eur_roadrunner#yahoo.co.uk
Voorzitter Pieter de Bruijn
Secretaris Stefan Jansen
Penningmeester Aagje Engel
Wsecr. Steven van de Veire
COAC vacant ?

W.A.V. Tartlétos
Bornesteeg 2, 6708 PE Wageningen; tartletos#wur.nl
Voorzitter Allard Keizer
Secretaris Cindy van den Akker
Penningmeester Fabianne Huis in ‘t Veld
Wsecr Mieke Plaatzer
Com.Publ. Mart Kwakkel

M.S.A.V. Uros
Postbus 616, 6200 MD Maastricht; besturos#yahoo.co.uk
Voorzitter Tamara Aipassa
Secretaris Pijke den Ambtman
Penningmeester Joep Meelkop
WOC Yvonne Groenen
PR/Sponsoring Charlotte van den Beuken
I-co Ellen Kuiper

G.S.A.V. Vitalis
Blauwborgje 16, 9747 AC Groningen; secr#vitalis.org
Voorzitter Jelly van der Kloet
Vice-voorzitter Hendrikjan Heijerman
Secretaris Marijn Snoek
Penningmeester Fedde Geelen
Wsecr.T Siem Uittenhout
Wsecr.U Liselotte de Wit
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Zeus kalender
2004
datum wedstrijd / activiteit organisatie plaats
zat. 24 jan. NSK-Indoor Kronos Münster (D)
wk 31 jan/ 1 feb Grote prijs van Groningen SIAG Zuidbroek
zat. 7 feb. NSK-Cross Tartletos Wageningen
woe. 11 feb. Winterse WippolderLoop Delvers SC Delft
zat. 14 feb. Hyde Park Relays Londen (GB)
zat. 21 feb. NK indoor  KNAU Gent (B)
zon. 29 feb. NK-veldloop Holten
zon. 7 maart Zeus AV NSAF Zeus Nijmegen
woe. 10 maart Winterse WippolderLoop Delvers SC Delft
zon. 14 maart NSK-Ekiden Parcival Vught
zon. 14 maart NK-Ekiden PH Vught
zon. 28 maart Hoge Lage Torenloop Kronos Enschede e.o.
zon. 4 april NSK-marathon Rotterdam
zat. 10 april CRIC Parijs
zat. 24 april Batavierenrace Van Nijmegen naar Drienerlo
zon. 25 april 1e Competitie 2e div.
do/vr 20/21 mei NSK-outdoor Asterix Eindhoven
zat. 19 juni Baanwedstrijd Asterix Eindhoven
za/zo 10/11 juli NK-senioren Utrecht Utrecht Overvegt
zat. 11 sept. NSK-teams Vitalis Groningen
zon. 21 nov. NSK-weg ‘t Haasje 7heuvelen

bron : http://studentenatletiek.nl (19-01-2004)

Studentencie A.V. Phoenix
pa Cambridgelaan 519, 3584 DG Utrecht; studentencie#avphoenix.nl
Lid Marloes Scheek
Lid Elsbeth van der Voort
Lid Lisa Kruisheer
Lid Esther van den Pol
Lid Wietske Pijpers

Contactpersoon Leiden Atletiek
Lid Jaco Luijendijk

Contactpersoon Rotterdam Atletiek / PAC
Lid Peter Spiering

http://studentenatletiek.nl







