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De voorzitter verspreidt:( mijn eerste keer...) 

Nee ik ga niet verspreiden hoe mijn eerste keer was!!! Ook niet waar, 

wanneer , en met wie! Nee!! Het idee is om een aantal worden te wijden 

aan het feit dat ik, voor het eerst, in de functie van voorzitter in een 

clubblad of nieuwsbrief een stuk op papier moet gaan zetten. Nu is de 

functie van voorzitter mij niet geheel onbekend. Ook het bestuur van 

A.S.A.V. Aquila heb ik in het jaar 2008-2009 een half bestuursjaar 

voorgezeten, omdat mijn voorganger er mee stopte. Die SAV had 

overigens geen clubblad.   

 

Aangezien ik nu voorzitter ben van een federatie met een nieuwsbrief, wil ik natuurlijk ook deze eer 

graag vervullen.  Het zou me dan ook sieren als ik nu van deze gelegenheid gebruik zou maken om 

mij aan alle protocollen te houden.  

 

Zoals:  

 Mijn voorganger bedanken en de ambitie uitspreken voor een goed en bruisend  

bestuursjaar waarna ik kan plaats nemen in het rijtje van ZeuS-voorzitters.  

 Mijn waardering uitspreken voor alle organisaties van NSK’s van afgelopen jaar en de 

komende organisaties succes wensen. 

 Een motiverende tekst schrijven over waarom het zo leuk is voor een SAV om een NSK te 

organiseren. 

 Zeggen dat ik enorm uitkijk naar het trainingsweekend in Munster. 

 Of als het al is geweest: dat ik er een fantastische tijd heb gehad.  

 Mijn tekst moet aanpassen op actuele gebeurtenissen. 

 En tot slot mijn spelling moet laten controleren door mijn secretaresse in verband met mijn 

Dyslexie. 

 

Maar nee, dat was ik eigenlijk totaal niet van plan.  Ook ga ik niet vertellen dat ik ondanks weer ben 

begonnen met trainen, omdat nu eindelijk mijn blessures over lijken te zijn. Of dat ik weer een 

wedstrijdje heb gedaan. Of een anekdote over het laatste NSK waar ik aanwezig was waarbij ik een 

voorbeeld kies waarin blijkt waarvoor we dit als bestuur allemaal doen! en waar de legitimiteit van 

ZeuS in naar voren komt.  Nee, nee, nee.   

 

Waar ga je het dan over hebben vraagt u zich misschien af? Nou dat is een hele legitieme vraag wat 

mij betreft. En ik vraag mij op mijn beurt af! Worden dit soort stukjes überhaupt wel gelezen? Of 

schrijf ik dit voor de kat’s zijn viool?   

 

Hoe kom ik daar nu beter achter door een hele hoop worden te wijden aan helemaal niets!! De kans 

dat er nu iemand naar me toe komt en zegt: “nou dat stuk van jou dat sloeg helemaal nergens op !!!” 
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is vrij groot! Maar dan weet ik tenminste wel dat het is gelezen. Daar in tegen weet ik dat niet als 

iemand zegt ja, dat heb ik gelezen inderdaad, leuk!.  Nu weet ik als iemand uit beleefdheid zegt “ja, 

was weer erg leuk die Bliksem!” die heeft hem niet gezelen!! Want het eerste stuk van mij als 

voorzitten in dit blad of nieuwsbrief was geen moer aan!! En toch hoop ik dat jullie zullen denken 

“leuk stuk!”. Een hoop worden over totaal geen inhoud  

 

Maarten 

 

NSK Trappenloop 2010 

Het Nederlandse Studentenkampioenschap (NSK) 

Trappenloop, ooit geïnspireerd door een trappenloop in 

het Empire State Building, is al jaren een traditie in het 

twintig verdiepingen tellende Erasmusgebouw in 

Nijmegen. De beheerders van het Erasmusgebouw 

stonden eind jaren tachtig niet direct te juichen bij het 

idee, maar uiteindelijk mocht het toch, op voorwaarde 

dat voorafgaand aan het evenement het gebruik van de 

trap bij medewerkers werd gestimuleerd. Na een paar 

jaar bleef alleen de wedstrijd over. Die wedstrijd heeft 

trouwens ook nog bestaan uit eerst 600m op de campus 

lopen voordat de deelnemers het trappenhuis in gingen, 

om te voorkomen dat na het startschot iedereen 

tegelijk de trap zou bestormen. Tegenwoordig starten 

de deelnemers onderaan de trap, veilig na elkaar met tussenpozen van een minuut en worden hun 

tijden netjes opgenomen met de bekende aan de schoen bevestigde gele chips. Het record op de 

twintig-verdiepingenrace staat nog steeds op naam van Jan van Crey, die in 1991 in 1 minuut en 53 

seconden boven was. Laten we hopen dat hij dit toevallig leest. 

 

Nadat het NSK in 2009 een keer in Enschede had plaatsgevonden en wij van NSAV ’t Haasje alsnog 

een eigen trappenloop hadden gehouden in maart dit jaar, was het NSK Trappenloop donderdag 16 

december 2010 weer terug in Nijmegen. Voor de trappenloopcie (Ken Madlener, Lotte Bosma, Timon 

Pieck en ondergetekende) betekende dit een aantal weken voorbereiden, vergaderen en promoten. 

Ondanks dat het een NSK betrof en er inderdaad ook voornamelijk studenten meededen, hadden we 

de deelname opengesteld voor iedereen. Voor de hoofdrace over twintig etages, de sprintrace over 

tien etages en de estafette van vier maal vijf verdiepingen waren er 81 inschrijvingen (op een paar 

mensen na die aan meer dan één onderdeel meededen) uit verschillende steden. Tussen de 

deelnemers bevonden zich atleten, roeiers, triatleten, surfers en wielrenners. Ook ‘the world’s only 

professional stair climber’ Stefan Minten uit Bonn mag niet onvermeld blijven. 
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Na de na-inschrijving ging de wedstrijd van start met de tien-verdiepingenrace, waar zowaar al vrij 

gauw een nieuw record werd gelopen door Benjamin Tannelek (0:52.30). Een estafetteteam (Jelle 

Verschuur, Coen Buiting, Femke de Boer en Rob Binner) kwam vervolgens nog in de buurt van het 

twintig-verdiepingenrecord voor estafetteteams, maar deed er met een tijd van 1:40.40 tachtig 

honderdsten te lang over. Daarna was het tijd voor de race der races, waarin iedereen die zich ooit 

had afgevraagd hoeveel traptreden het gebouw eigenlijk heeft daar zelf achter kon komen: de 

twintig-verdiepingenrace. Ik moet zeggen dat ik, na zelf nog even de tien-verdiepingenrace te 

hebben ervaren, blij was dat ik me daar niet voor had ingeschreven. De kampioenen waren Vincent 

Aengevaren (2:04.50) en Rianne Klein Brinke (2:45.40). Links naar foto’s en de volledige uitslag zijn te 

vinden op trappenloop.haasjeatletiek.nl. 

 

Na deze prestaties werd de ‘S’ in NSK uiteraard nog eer aangedaan: zo was er naast de normale 

prijzen de traditionele taart voor het ludiekst uitgedoste estafetteteam en werd er na afloop nog 

gezellig in de stad geborreld. Niet alles verliep zo gestroomlijnd als wellicht had gekund, maar 

misschien hoort dat ook wel een beetje bij een relatief klein NSK als de Trappenloop. Wij kijken in 

ieder geval tevreden terug op een mooie avond en bedanken bij deze nog eens alle deelnemers, 

sponsoren en vrijwilligers! 

 

Namens de Trappenloopcie, Joost Rommers 
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Besturenweekend 

Eindelijk is het dan zover... mijn eerste besturenweekend! Zoals de traditie is, hebben we ook dit jaar 

weer het scoutingsgebouw in ’t Harde gereserveerd voor al onze bestuursgenoten. Met een 

deelnemerslijst van 35 personen en een mooi programma belooft het weer een legendarisch 

weekend te worden! 

 

Op station Utrecht tref ik onze voorzitter en een paar atleten van Uros, waarmee ik in het 

stoptreintje naar station ’t Harde stap. Na enige tijd treinen zijn we dan eindelijk in ’t Harde. Gelukkig 

staat de buurtbus al voor ons klaar en met behulp van een kaart van de omgeving (die ik last-minute 

nog mee had genomen uit het ZeuS-archief...) kunnen we duidelijk maken waar we uit moeten 

stappen. De buurtbus rijdt blijkbaar alleen maar door de bewoonde ‘buurt’, dus we mogen nog een 

stukje lopen naar onze eindbestemming. Maar ach, daar word je hard van! 

 

Eenmaal aangekomen maken we, onder het genot van Guus Meeuwis en Kinderen voor kinderen,  

het gebouwtje vast een beetje warm en gezellig en wachten op onze bestuursgenootjes. Als Maarten 

is gearriveerd met de boodschappen maken we snel eten en ondertussen komen de eerste atleten al 

binnen. Als we onze eten op hebben, de afwas is gedaan en iedereen binnen is beginnen we met een 

speeddate-sessie. Met sommige personen ben je na een minuut wel uitgepraat en met anderen 

praat je na de tijd nog even verder. Ons programma is vrij strak die avond en we gaan dus meteen 

verder met een brainstorm. Eerst worden er wat onderwerpen besproken in kleine groepjes, die later 

tot soms nog hevige discussies leiden tussen heel de groep.   

 

Samen met de Amsterdamse mannen blijf ik nog even in het achterste gebouwtje zitten, terwijl de 

rest al op bed ligt in het andere (slaap)gebouw. Wouter en Rob opperen het idee om de volgende 

dag vroeg te gaan hardlopen en daar kan ik natuurlijk geen nee tegen zeggen! Om 4 uur wordt het 

daarom wel eens tijd om te gaan slapen, zodat ik de volgende dag weer uitgerust ben voor de 

duurloop. Die nacht doe ik geen oog dicht en als Wouter om 7 uur al helemaal aangekleed naast m’n 

bed staat, ga ik er ook maar uit. Snel kleed ik me ook aan en samen met Rob en Wouter vertrek ik 

voor een uurtje duurloop. Terwijl de zon opkomt en de wereld langzaam ontwaakt rennen wij door 

de bossen en over de zandvlakten van ’t Harde, wat wil je nog meer?! 



Nederlandse Studenten Atletiek Federatie 

 ZeuS  
  Bliksem I-2011 
 

Nederlandse Studenten Atletiek Federatie ZeuS 

p/a SSC Eindhoven 
O.L. Vrouwestraat 1  

5612 AW Eindhoven 
www.studentenatletiek.nl 

 

Terug in de boerderij ligt iedereen nog in bed, dus begin ik maar vast met het klaarzetten van een 

ontbijtje. Het idee om twee waterkokers te gebruiken, koffie te zetten en tegelijkertijd een lekker 

muziekje te luisteren was misschien iets minder handig, want het volgende moment sta ik in het 

donker. Gelukkig kwam Peter, onze technische ex-voorzitter net binnen, dus die stop was zo 

verwisseld! 

 

De rest van de ochtend spelen we levend stratego en een lange partij voetbal en als we daarna 

onze buikjes rond hebben gegeten, gaan we met het ZeuS-bestuur de onderdelen voor de zeskamp 

klaarzetten. Aangezien Maarten wat atletiekmaterialen heeft meegenomen, kunnen er nieuwe 

onderdelen ingevoerd worden. We bedenken onder andere ‘hoogvrouwen’, een onderdeel waarbij 

een vrouw over een zo hoog mogelijk lijn getild moet worden en hindernisbaan. Uiteraard komt de 

winkelwagenrace er ook weer in voor en alle teams strijden volop mee voor de absolute eer. Na een 

mooie strijd mag ons team zich de gelukkige winnaar noemen.   

Na het eieren gooien spring ik snel onder de douche en kruip nog eventjes mijn bedje in. Als ik een 

uurtje gelegen en een goede pasta-maaltijd gegeten heb, kan de ALV beginnen. Peter neemt afscheid 

van het bestuur en Maarten neemt zijn plaats als voorzitter in. Danielle is de opvolger van de oude 

functie van Maarten en zo zijn Maarten en zijn angels weer compleet! 

 

Iedereen heeft zijn party-outfit al aan en daarom kunnen we meteen 

vertrekken richting de ‘New Break’ wanneer de ALV afgelopen is. 

Gewapend met al mijn bestuursgenootjes en een, inmiddels lauw 

geworden, BVO’tje lopen we richting de place-to-be van ’t Harde. Hier 

aangekomen zijn we zeker niet de enige en we kunnen aansluiten 

achter de vele, hoogstens, zestienjarige locals. Als iedereen binnen is 

en de blauw-glitterende consumptiemunten zijn gekocht, kunnen we 

ons eindelijk uitleven op de dansvloer. Ook de echte ‘Hardenaren’ doen 

dit en tonen elkaar hun net ingestudeerde moves. Na een tijdje naar de 

die avond aanwezige TMF-DJ te hebben geluisterd, vinden Danielle en 

ik het tijd om naar beneden te gaan. Hier schijnt nog een zaaltje te zijn, 

waar veelal Nederlands-talige muziek wordt gedraaid. Beregezellig 

uiteraard, dus de rest van de avond brengen we hier voor een groot 

deel door en steeds meer studentatleten komen hier ook heen. Op een gegeven moment is het tijd 

om naar huis te gaan en we lopen met z’n allen terug en eenmaal terug in de boerderij val ik, na het 

tandenpoetsen en lenzen uitdoen, meteen in slaap! 

 

Zondagochtend word ik even wakker als een paar Vitalisten op staan te ruimen, maar val meteen 

daarna weer in slaap. Wanneer ik vervolgens weer, voor mijn gevoel een paar seconden later, mijn 

ogen open doe zijn ze al vertrokken en zie ik alleen nog maar lege ruimte om mij heen. Iedereen is 

inmiddels wel ongeveer wakker en we gaan rustig ontbijten en vervolgens doen we een relaxt 
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duurloopje met alle secretarissen. Als we terug komen gaan we lekker douchen, onze tassen pakken, 

aan de schoonmaak en dan lopen we weer richting station ’t Harde. Dit was mijn eerste 

besturenweekend alweer en ik kan zeker zeggen dat hij geslaagd was! 

 

Door: Lotte Spraakman  

 

Trivigala 
Het Trivigala werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door Vitalis en Tritanium (de triathlon 

vereniging). De site met het Galamos bracht het Gala tot onderwerp van gesprek op en buiten de 

baan. Ook andere SAV’s waren genodigd én aanwezig.   

 

Hoewel we geen band hadden, mocht dat de pret niet drukken, menig atleet ging met de voetjes van 

de vloer. Daarnaast zorgde Enno Achterhof voor –niet van professioneel te onderscheiden- 

portretten van de nieuw gevormde stelletjes.  

 

Het viel ons op dat iedereen zijn best had gedaan om er goed uit te zien. In combinatie met de 

fusten, die er wel erg snel doorheen gingen, kon het Trivigala een zeer geslaagde avond genoemd 

worden.  

 

Met een mooie herinnering voor op de koelkast op zak, restten alleen nog de memoblaadjes op het 

gouden vel met teksten als “Jurre is een lekkertje” en “Daar moet geen rem op! Iedere maand gala!”. 

 

Door: Kirsten Jansen 

 

Roddeltjes... 
Dat het er in Groningen er wild aan toe kan gaan, wisten we allemaal. Maar dat het gala van Vitalis 

uitliep op een waar zoenfestijn, wist niemand. Naast alle aanwezige koppels, vormden zich 5 nieuwe 

(tijdelijke) koppels. Onze voorzitter, Maarten, zocht zijn genot buiten de atletiekwereld om, een 

vriendinnetje van Vitaliste Alicia bleek naar aanleiding van een foto interesse te hebben, die 

interesse was niet eenzijdig bleek op het gala. Deze jongeman was pas bij het ontbijt weer present op 
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zijn logeeradres. Dit gold niet alleen voor Maarten, maar ook voor Wadse van Aquila die een wilde 

nacht met Janet van Vitalis doorbracht. Hiernaast had onze secretaresse flink beet. Onze 

secretaresse werd al door Jurre van Vitalis gespot op het besturenweekend, maar was een maand 

later op het gala de date van Rob. Jurre heeft haar desondanks toch kunnen veroveren en mee naar 

huis genomen. Daarnaast werd er onderling bij Vitalis nog wat geïntegreerd tussen de nieuwe leden, 

Sander, Vitalis' toekomstige voorzitter, zag in nieuw Vitalislid Suzanne wel wat. Of er nog 

vervolgdates zijn ontstaan, hoort u in een volgende Bliksem. 

 

Op het besturenweekend ging het er verder verdacht rustig aan toe, of er nu uiteindelijk wel of niet 

iets is gebeurd in de o zo beruchte new break kan ik niet anders dan in het midden laten.  

Overig nieuws: Ronald Kuin is weer vrijgezel, dus meiden, grijp die kans! 

 

Door: Margo Pigmans 

 

Nieuwe commissaris PR en sponsoring!: Danielle Koopman 

Hoi allemaal! 
 
Ik ben Daniëlle Koopman, geboren op 20 januari 1990 in 
Hengelo. Daar woon ik op dit moment nog steeds en in 
Hengelo ben ik ook begonnen met atletiek en wel in het 
mooiste stadion van Nederland: het FBK stadion. Van m’n 
7e tot m’n 16e heb ik met veel plezier atletiek beoefend bij 
de Hengelose Atletiekvereniging MPM. Ik deed altijd alle 
onderdelen maar hoogspringen werd al snel m’n favoriete 
onderdeel. Één keer stond ik op het podium met 
hoogspringen bij de D-spelen, maar kort daarna raakte ik 
geblesseerd aan m’n enkel en was mijn atletiekcarrière 
voorbij. Sindsdien trainde ik nog wel, maar er zat nog 
maar weinig verbetering in. Zodoende ben ik op m’n 
zestiende gestopt met atletiek om me o.a. te gaan 
concentreren op het uitgaansleven in Hengelo… 
 
Sinds m’n 12e ben ik actief als vrijwilliger bij MPM, onder 
andere help ik in het wedstrijdsecretariaat bij het 
organiseren van atletiekwedstrijden in het FBK stadion. 
Ook ben ik elk jaar vrijwilliger bij de FBK-Games. Op dit 
moment ben ik tijdens de FBK-Games verantwoordelijk 
voor de mandjesploeg! 
 
In juni 2008 haalde ik m’n VWO diploma en werd het tijd 
om een studie te kiezen. Sinds september 2008 studeer ik 
Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. 
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Hoewel ik al twee jaar niet meer getraind had, besloot ik om 
eens te gaan kijken bij de studentenatletiekvereniging 
Kronos. Dit was zo gezellig dat ik lid ben geworden en in 
april 2009 ging ik samen met Anton en Viktor in het 
Kronosbestuur. Dit heb ik ruim een jaar met veel plezier 
gedaan! Ondertussen maakte ik kennis met ZEUS tijdens het 
besturenweekend en ook ging ik mee met de Barcelonareis. 
De leuke ervaringen met ZEUS hebben ertoe geleidt dat ik 
sinds oktober 2010 in het ZEUS Bestuur zit als Commissaris 
Communicatie. Ik zie het als uitdaging om de website te 
gaan verbeteren, de communicatie tussen de ZEUS-
bestuursleden en SAV’s te verbeteren en voor een grotere 
bekendheid van ZEUS te zorgen.  
 
Groetjes, 
Daniëlle 
 
 

Aankondiging: NSK-cross 

Fanatieke hardlopers opgelet! De winter staat weer voor de deur en dat kan maar een ding 

betekenen, dat het cross-seizoen weer van start gaat!  

Dit jaar zal de Amsterdamse Studenten Atletiekvereniging Aquila het NSK-cross origineren in de 

prachtige bossen onder Amsterdam. In samenwerking met atletiekvereniging Phanos wordt deze 

prachtige wedstrijd geïntegreerd met de Phanos bos cross en zal plaatsvinden op 20 februari.  

Zowel de korte als de lange cross staan deze dag op het programma. Dit houdt voor de mannen in 5 

of 10 km en voor de vrouwen  2,5 of 5 km.  

De dag zal in een passende sfeer en gezelligheid worden afgesloten zoals men dat met een NSK 

gewend is.  

Durf jij het aan om onder barre winterse weersomstandigheden met mede studenten de strijd aan te 

gaan in het Amsterdamse bos? Neem dan vast een kijkje op onze website www.nskcross.nl. 

Namens Aquila en de NSK-cross commissie, bestaande uit: 

Nienke Bijman 
Annemarieke Krom 
Sonja van Oers 
  

http://www.nskcross.nl/
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Aankondiging: NK indoor studenten 

Beste studentenatletiekvrienden, 

Op zaterdag 26 febrauari staat weer een mooi studentenatletiekevenement op het programma: het 

NK indoor voor studenten! Voor de 3e keer op onze mooie indoorbaan in Apeldoorn georganiseerd 

en wie weet voorlopig voor de laatste keer in deze hoedanigheid. Dus mis het niet! Onderdelen 

wiselen van 60 m tot 3000m en van kogelstoten tot hinkstapspringen. Dus voor ieder wat wils! De 

dag zal weer worden afgesloten met de mooie 4x200m, hoewel de echte afsluiting natuurlijk pas veel 

later plaats zal vinden: na het heerlijke eten kunnen alle atleten hun danskunsten vertonen op de 

dansvloer. Onder begeleiding van een professionele DJ zal een mooi feest worden gehouden. Op de 

feestlocatie kan men blijven slapen zodat je geen rekening hoeft te houden met (de) 

alcohol(beperkingen)! 

 Mocht je niet mee kunnen of willen doen, dan kun je je natuurlijk ook inzetten als vrijwilliger! Want 

zonder vrijwilligers geen wedstrijd! Vrijwilligers die deze hele dag meehelpen, kunnen gratis mee-

eten achteraf! Ook worden de vrijwilligers verwend met een lekkere lunch en koffie en thee 

gedurende de hele dag én een mooie wedstrijddag! 

Op www.nkindoor.nl staat meer informatie. 

We hopen jullie allemaal te verwelkomen de 26e! 

 

 
 

Sportieve groet, 

NK Indoor commissie van AV Phoenix 

 

  

http://www.nkindoor.nl/
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Als navolging op het legendarische besturenweekend 

willen we alle besturen graag uitnodigen voor een 

nieuw evenement: het besturenweekend. Dit zal plaats 

vinden op 9 april in Wageningen! 

 

Voorlopig programma:  

Tijd Activiteit 

10.30 – 11.00 Welkom 

11.00 – 12.00 Kennismakingsspelletjes 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 15.00 ALV 

15.00 – 17.00 ZeuS teamspel 

17.00 – 20.00 Eten 

Mee nemen: 

- Nette kleding ALV 
- Sportkleren 
- Mascotte 
- Plezier! 
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Maarten in gesprek met...: Jasper Behnken 

Op weg naar mijn volgende Interview voor 
“Maarten in gesprek met...”, bedenk ik me 
hoe bijzonder deze persoon voor mij is. Ik 
ben namelijk op weg naar Jasper Behnken. 
Voor velen in de Studenten Atletiek een 
onbekende naam. Voor wie al wat langer in 
deze wereld bekend is, herinneren ze hem 
als Oud-voorzitter van Aquila. Maar voor 
mij is hij meer! 
Jasper Behnken is zonder twijfel en 
schaamte: Mijn leermeester in de 
Studentenwereld.   

Jasper is alweer 31 jaar, bijna 1 jaar getrouwd, afgestudeerd in Communicatie Wetenschappen aan 
de UvA, heeft een hond en woont in Amsterdam Oost / Watergraafsmeer vlak bij de Atletiekbaan van 
av’23.  Om 12.53 krijg ik een sms dat de deurbel het niet doet en dat ik moet bellen als ik voor de 
deur sta. Tot mijn grote spijt moet ik Jasper bellen dat ik mijn reisschema iets te optimistisch heb 
gepland en dat ik te laat ga komen. Waar ik me enorm om schaam, omdat op tijd komen juist het 
enige ding is wat ik Jasper heb geleerd! Om 13.25 bel ik Jasper op en komt hij van twee hoog naar 
beneden om voor mij de deur te openen. De knop waar het automatisch kan, werkt ook niet geheel. 
In de Aquila tijd zou dit betekenen dat ik de drankrekening op me zou moeten nemen, maar 
aangezien we bij Jasper thuis blijven, neemt hij er genoegen mee dat ik het thee water opzet. Wel 
moet ik zo stil mogelijk zijn, omdat zijn vrouw bezig is met haar studie Nederlands( iets wat mij van 
nature natuurlijk heel gemakkelijk afgaat:). Om 13.36 gaan we aan tafel zitten en wordt de thee 
ingeschonken. Nog voor ik de eerste vraag kan stellen, staat hij op en bezorgt geheel liefdevol een 
kopje thee aan zijn studerende vrouw, die zich in de slaapkamer heeft terug getrokken. Ik zelf kijk 
even tevreden om me heen, want dit is de plaats waar Jasper, Wadse  en ik zijn begonnen aan ons 
Aquila avontuur.  

Jasper is van huize uit een roeier! In 2000 toen hij begon met studeren en is lid geworden bij de 
meest prestigieuze Studenten Sport Vereniging in Amsterdam (en misschien wel van Nederland): 
A.S.R. Nerues.  In de periode 2000-2006 is hij op verschilde vlakken actief geweest. Eerst als roeier in 
de competitie, daarna in de Barcommissie. In 2006 deed hij aan wedstrijdroeien in de acht en tot slot 
is hij ook coach geweest. Van 2006 tot 2007 heeft Jasper deel uitgemaakt van de Amsterdamse 
Studenten Sportraad van de UvA en zijn de eerste contacten gelegd met Aquila, die onder zijn 
communicatie-verengingen viel. In 2007 doet Jasper voor het eerst mee voor Aquila aan de NSK 
Ekiden.  

“we doen net alsof ik met je memoires heb gelezen en ik je daar wat vragen over stel” 

Voor dat we echt beginnen vertel ik Jasper dat het voor mij ook vreemd voelt om hem te 
interviewen, omdat ik veel antwoorden al weet en soms een situatie schets en hem daar zijn mening 
om vraag. Dus stel ik voor, “we doen net alsof ik net je memoires heb gelezen en ik je daar wat 
vragen over stel”. Jasper herkent het gevoel en stemt in met deze methode. Ik vraag aan Jasper 
waarom hij bestuurslid wilde worden, want vraag ik: “ik weet dat je nee hebt gezegd bij Nereus”. 
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Jasper beantwoordt de vraag eerst door te zeggen “Ik heb het idee gehad dat ik werd gepolst voor 
het bestuur, officieel ben ik nooit gevraagd”, maar hij wilde toch nog graag en jaar bestuurservaring 
opdoen voor zijn CV. Ondertussen was Jasper al in september 2006 gestart bij de ABN – AMRO.  
Omdat Jasper Aquila de leukste vereniging vond onder zijn verantwoording bij de sportraad, heeft hij 
geïnformeerd naar de mogelijkheden voor het bestuur. Jasper werd meteen uitgenodigd voor een 
borrel waar al meteen werd medegedeeld dat hij in het nieuwe bestuur zou komen. Hier was volgens 
Jasper ook de eerste kennismaking met mij en Wadse. Ik zelf houd het er op dat ik toen nog in het 
gips zat en pas kennismaakte in dit huis tijdens een bestuursvergadering van het oude Aquila 
bestuur.  

In november 2007 was het zover. Jasper werd voorzitter (veurzitter voor Wadse en mij) van Aquila. 
Op dat moment bestond Aquila uit de oprichters plus vrienden en toen het stokje werd 
overgedragen bestond Aquila uit vier mensen. Het bestuur en Harreld. “Er kon gezegd worden dat 
Aquila op sterven na dood was. Wij hebben met zijn drieën toen besloten om Aquila nieuw leven in 
te blazen”. “Aquila was voor die tijd alleen maar een organisatie die leden van bestaande 
atletiekverenigingen in Amsterdam of studerende in Amsterdam samen kon brengen op NSK’s en de 
BATA  en soortgelijke evenementen”. “Ons doel was om opvolging te vinden, commissies te vullen, 
een team voor de BATA samen te stellen en het belangrijkste: te zorgen voor binding binnen de 
vereniging”.  

“Het wachten is nu alleen nog op de eerste Aquila Baby” 

Jasper zag een gouden formule in de Vondelpark training. Door het aanbieden van een training en 
een goedkope maaltijd van maximaal 3,5 euro na afloop, hoopte Jasper de studenten te binden met 
Aquila en zo de club veilig te stellen voor de toekomst. “Dit was niet meteen een succes”. “Ik kan me 
nog goed herinneren dat ik alleen met Christina op een regenachtige donderdag avond aan het 
trainen was, filosoferend over de toekomst van Aquila ,waarbij ik soms toch wel dacht: als we er nu 
mee stoppen is het ook gebeurd met Aquila”. 

Maar Jasper bleef volhouden. Naarmate de BATA steeds dichterbij kwam, werd de training ook 
steeds beter bezocht. Het eerste stelletje ontstond. Frank en Thomas zijn zelfs gaan samenwonen 
(als vrienden weliswaar). “Het wachten is nu alleen nog op de eerste Aquila Baby” grapt Jasper .  

Als ik hem vraag wat zijn grootste successen waren als voorzitter, wil hij graag onderscheid maken in 
zijn persoonlijke- en Aquilasucces. Zijn persoonlijk succes is zonder meer het opzetten en het 
volhouden van de Vondelpark training, waarbij nu 15 – 20 deelnemers een gewoonte gaat worden.  
Voor Aquila is Jasper er trots op dat hij met zijn bestuur, Aquila een nieuw leven heeft weten in te 
blazen. Hierdoor heeft Aquila met het organiseren van het NSK indoor zich weer op de kaart van de 
Studenten Atletiek gezet. Waar Jasper ook blij mee is, is de recentelijk benoeming van voorzitter van 
de Raad van Advies.  

“Toen we nog met drie mannen waren hebben we erg veel plezier gehad, maar met vrouwen erbij 
waren we toch een stuk productiever”.   

Als ik Jasper vraag terug te kijken naar Aquila zegt hij dat hij dit lastig vindt, omdat hij zich nog 
betrokken voelt bij de vereniging. Als hij terug kijkt op zijn bestuursperiode heeft hij mooie jaren en 
veel plezier beleefd.  Ik knik toestemmend mee, aangezien ik het ook allemaal met hem heb beleefd 
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en ja! dat waren mooie momenten. Toch wil ik ook van hem weten wat hij van die perioden heeft 
geleerd. “Ik  heb geleerd dat je niet altijd alles hoeft te weten” vertelt hij. “Als je een goed klimaat 
weet te creëren, daarbij een goede visie hebt en die ook uitstraalt, dan geeft dat vertrouwen en 
volgen mensen je in je besluiten en ideeën”. “Ook is een goede verhouding man / vrouw van belang”. 
“Toen we nog met drie mannen waren hebben we erg veel plezier gehad, maar met vrouwen erbij 
waren we toch een stuk productiever”.  Zelfs ik moet dat beamen.   

Ik vraag Jasper tot slot hoe Aquila er uitziet in het jaar van het 4e Lustrum (nog z’n 12 jaar vanaf nu) 
en welke rol hij nog voor zich zelf daarin ziet? Aquila over ruim 10 jaar ziet er volgens Jasper als volgt 
uit: De eerste Aquila baby gaat bijna naar de middelbare school. Aquila is de spil in Amsterdam 
tussen de studenten die atletiek doen. De eerste Aquileet die door Aquila in de atletiek is gekomen 
staat op een groot toernooi, eigen huisvesting, het actieve ledenaantal is ruim verdubbeld, goede 
prestaties op de NSK’s .Tot slot is de BATA minimaal 1 keer gewonnen.  Voor  zichzelf ziet Jasper de 
komende twee jaar nog een rol als voorzitter van de Raad van Advies, daarna wil hij zich toeleggen 
als voorzitter van Oud Aquila en wil hij betrokken zijn bij het opzetten van een coachkader.  

Uiteraard wil ik van Jasper weten wat hij van dit interview met mij vond? “Leuk!” zegt hij meteen 
volmondig. “Ik realiseer me nu pas door al die vragen die je stelde, dat Aquila een blijvend iets wordt, 
waar ik nog lang niet mee klaar ben”. Na het interview hebben we het nog even over koetjes en 
kalfjes en vertel ik over de geslaagde Nieuwjaarsborrel. Na een stevige handdruk en een wederzijdse  
schouderklop loop ik terug naar de trein en  denk: “Het was een toch een mooie tijd met Aquila!” 

Door: Maarten Bouwman 

Trainingsweekend Munster  
Vroeger, toen de mannen nog van staal waren en de boten nog van hout en niet andersom, toen 
Pino nog een kuiken was, toen trainden we nog gewoon buiten in de winter! Maar ergens in een grijs 
verleden begon ik toch met het deelnemen aan het trainingsweekend van Zeus. Als een schuchtere 
jongeman liep ik binnen in een indoor-atletiekbaan in het verre Munster. Voor de deur van de 
slaapzaal stond pils en lemonbier en eigenlijk is er sindsdien niets veranderd. Nog steeds schuchter 
en jong, help ik nu ieder jaar toch weer mee met het organiseren van een van de mooiste zeus-
evenementen. Dit jaar ging dat met z'n vieren. En daarmee hadden we die inschrijflijst van 50 
deelnemers wel heel snel vol! Het weekend wordt al enkele jaren in Munster gehouden. De meesten 
van jullie kennen de hal waarschijnlijk wel. Maar slechts een handvol mensen weet ook hoe fijn je op 
de polsstokhoogspringmat in die hal slaapt. En niet alleen ligt de mat fijn, de gezelligheid houdt niet 
op tussen vrijdagavond en zondagmiddag. 
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Als organisatie wil je natuurlijk als eerste aankomen, dus voor ons vieren begon dit jaar alweer 's 
ochtends met het afreizen naar Munster. Na wat boodschappen en klusjes, was het wachten op de 
resterende deelnemers. En na wat biertjes, een zeus-quiz, het speeddaten en taart voor de jarige 
Caressa om middernacht gingen om iets over 1 dan toch de lichten in de zaal uit. Want de volgende 
ochtend stond ik alweer vroeg samen met andere schuchtere mensen als wek-service op 
hoogspringmatten te springen. Helaas kan ik niets vertellen over de eerste training in de hal, want de 
echte bikkels trainen toch af en toe nog buiten in de winter. Het enige dat ik weet over deze training, 
is dat de voorzitster van 't Haasje heeft leren polsstokspringen en dat er slechts een compleet duits 
voetbalelftal naast die mat nodig is om haar verlegen te maken. Gelukkig hadden we dit jaar Janine 
bij ons, die al het eten tot in de puntjes weer verzorgd had, waardoor we 's middags ook weer naar 
La Casa gingen voor een lekkere pizza of pasta. De rest van de avond bestond voornamelijk uit: pils 
en zingen onder de douche, heerlijk eten in de youth hostel en een invasie van het zwarte schaap. 
Gelukkig heeft Janine zo’n lieve glimlach dat ze daarmee al onze jonkies soepel langs de uitsmijter 
loodst. Helaas zorgt het zwarte schaap altijd voor nog meer problemen met wakker worden, maar de 
volgende ochtend lag een hele delegatie toch om kwart voor 9 al in het zwembad. De 2e dag valt kort 
samen te vatten: trainen, alweeeer uit eten, opruimen, nog meer afzien, wakker blijven in de auto en 
slapen in de trein. En de week erna? Slapen! 
 
(noot: Waarschijnlijk heb je na het lezen van dit prachtige epos een volledige beeldvorming van dit 
tot in het puntjes verzorgde, supergezellige topweekend, maar als je er ook nog muziek bij wilt, dan 
moet je maar eens kijken op de facebookpagina van het trainingsweekend. Daar staat bijna 40 
minuten film, door leden van Kronos voorzien van muziek!) 
 

Door: Rob Mulders 



Nederlandse Studenten Atletiek Federatie 

 ZeuS  
  Bliksem I-2011 
 

Nederlandse Studenten Atletiek Federatie ZeuS 

p/a SSC Eindhoven 
O.L. Vrouwestraat 1  

5612 AW Eindhoven 
www.studentenatletiek.nl 

 

Contact – SAV’s 
ASAV Aquila     ESAV Asterix    

Science Park 306     O.L. Vrouwestraat 1   

1098 XH Amsterdam    5612 AW Eindhoven   

info@asavaquila.nl     info@asterixatletiek.nl     

www.asavaquila.nl     www.asterixatletiek.nl     

 

NSAV ’t Haasje     AV de koplopers 

Heyendaalseweg 141    Mekelweg 8 

6525 AJ Nijmegen    2628 CD Delft 

info@haasjeatletiek.nl    studenten.koplopers@tudelft.nl 

http://haasje.ruhosting.nl   www.delvers.tudelft.nl   

 

DAV Kronos     TSAV Parcival  

Postbus 217     Academielaan 5 

7500 AE Enschede    5037 ET Tilburg 

bestuur@kronos.nl     voorzitter@parcivalatletiek.nl  

http://kronos.studenten.utwente.nl   www.parcivalatletiek.nl  

 

AV Phoenix     EUR Roadrunners 

      SB-postbus 16 

      Burgemeester Oudlaan 50 

      3062 PA Rotterdam 

studentencie@avphoenix.nl    voorzitter@eur-roadrunners.nl  

www.avphoenix.nl     www.eur-roadrunners.nl  

 

WAV Tartletos     MSAV UROS 

Bornsesteeg 2     Postbus 616 

6708 PE Wageningen    6200 MD Maastricht 

tartletos@wur.nl     besturos@yahoo.co.uk  

www.tartletos.wur.nl     www.uros.nl  

 

GSAV Vitalis      

Blauwborgje 16 

9747 AC Groningen 

secretaris@vitalis.org  

www.vitalis.org  
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mailto:info@asterixatletiek.nl
http://www.asavaquila.nl/
http://www.asterixatletiek.nl/
mailto:info@haasjeatletiek.nl
mailto:studenten.koplopers@tudelft.nl
http://haasje.ruhosting.nl/
http://www.delvers.tudelft.nl/
mailto:bestuur@kronos.nl
mailto:voorzitter@parcivalatletiek.nl
http://kronos.studenten.utwente.nl/
http://www.parcivalatletiek.nl/
mailto:studentencie@avphoenix.nl
mailto:voorzitter@eur-roadrunners.nl
http://www.avphoenix.nl/
http://www.eur-roadrunners.nl/
mailto:tartletos@wur.nl
mailto:besturos@yahoo.co.uk
http://www.tartletos.wur.nl/
http://www.uros.nl/
mailto:secretaris@vitalis.org
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Contact – Zeus-bestuur 
Postadres 

p/a SSC Eindhoven 

O.L. Vrouwestraat 1 

5612 AW Eindhoven 

bestuur1@studentenatletiek.nl  

www.studentenatletiek.nl  

 

 

Bestuursleden 

Voorzitter     Secretaris 

Maarten Bouwman    Lotte Spraakman 

voorzitter@studentenatletiek.nl   secretaris@studentenatletiek.nl  

 

Penningmeester    Commissaris NSK’s & evenementen 

Margo Pigmans     Maaike Groendijk 

penningmeester@studentenatletiek.nl   nsk@studentenatletiek.nl  

 

Commissaris PR & sponsoring 

Danielle Koopman 

pr@studentenatletiek.nl  
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