
  



De voorzitter verspreidt... 
Tja, daar zit je dan weer achter de computer om iets te schrijven 

voor de Bliksem. Ik had nu gewoon een standaard stuk kunnen 

schrijven om vervolgens weer lekker in te kunnen gaan op de 

evenementen van afgelopen periode. Zoals twee NSK’s in twee 

achtereenvolgende weekenden na elkaar, het NSK Cross en Indoor, 

waren toch ook beiden een succes.  Vooral op het tweede 

evenement voelde ik mij erg thuis! Zeker omdat van mij verwacht 

werd dat ik alle vrouwen die het podium mochten betreden, 

vanwege een 1e 2 of 3e plaats, moest gaan zoenen!  En wie ben ik 

dan om deze verwachtingen niet waar te maken??? 

Persoonlijk ben ik ook erg blij met de actie Voorzitter Zoekt Date. Het wordt eens tijd dat de 

buitenwereld ziet dat het voorzitterschap ook sexy kan zijn!!  Want we hebben het hier wel over het 

ambacht waarin stukken lezen, leidinggeven, visie uitzetten en speechen een veelvuldig 

terugkomstigheid is.  Er gaan nu al meteen stemmen op of er niet een reeks kan worden gemaakt 

voor oud-voorzitters en andere gegadigden, maar laten we daar vooral niet te makkelijk over doen. 

Laten we waken dat het vanaf volgend jaar niet opeens IN is om voorzitter te zijn!! Nee dat doe je 

namelijk met je Hart!!! Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het voorzitterschap straks alleen nog 

maar door snelle gladde jongens en meisjes wordt verricht!! De bedoeling is toch echt om de 

romantische kant van het voorzitterschap te belichten.  Misschien moet er daarom volgend jaar ook 

maar een versie komen van Penningmeester Zoekt Date!! Want laten we nu eerlijk zijn: het imago 

van de penningmeester is toch niet dat het de meest vlotte jongens zijn. Het zijn in het algemene 

beeld, toch een beetje de SGP-ers die vanuit de eerste kamer het rechtse kabinet steun geven om 

hun ding te doen en af en toe eens de voorzitters terug fluiten als de centen op dreigen te raken. 

Dus denk je nu: “Nou! Die aandacht en publiciteit lijkt mij in ieder geval wel heel erg leuk!!!” En heb 

je iets van: “Nou verdorie, het penningmeesterschap is zo veel meer dan dat!!”, dan zeg ik 

vervolgens: wij zoeken er nog eentje voor ZeuS!! 

Uw voorzitter (nog steeds opzoek naar de ware date) 

 

NSK cross 2011, een korte terugblik 
Op zondag 20 februari heeft in het Amsterdamse bos het NSK cross 2011 plaatsgevonden. Deze werd 

georganiseerd door ASAV Aquila in samenwerking met AV Phanos. In de prachtige Amsterdamse 

bossen werd een uitdagend parcours uitgezet, wat voor zowel de korte als de lange cross een hoop 

uitdagingen bood. Ongeveer 80 studenten hadden zich vooraf ingeschreven om aan deze mooie 

wedstrijdloop mee te doen. Zij zijn allen hartelijk ontvangen in de kantine van roeivereniging 

Okeanos alwaar zij een goed gevulde tas kregen met o.a. een kortingsbon van Spa Zuiver en zakjes 

Perskindol.  Met name de douchegel, tevens mogelijk gemaakt door Spa Zuiver, zou later goed van 

pas komen, aangezien het parcours ondanks het droge weer op sommige plaatsen toch in een 

moeras was veranderd. Om 10.30 uur klonk het eerste startschot voor de korte cross voor dames en 

heren. Tien minuten later is na een lange eindsprint Anton Costeris als eerste over de finish gekomen 

gevolgd door Mischa Petie en Maxim Moinat. Bij de vrouwen leek het ook even spannend te zijn, 



want nieuw studenten hardlooptalent Josine Siedenburg dacht op het laatst ingehaald te worden 

door een studente, welke echter buiten mededinging meedeed en dus niet telde voor het 

studentenklassement. De snelle dames Lotte Spraakman en Esther Swart volgden haar op deze 

afstand. 

Om 11.00 verscheen er een flinke groep dames en heren aan de start van de lange cross. Allen een 

beetje bibberend van de kou en gespannen of zij het lastige parcours wel zouden kunnen volgen. 

Helaas is dit ondanks de instructies aan de start en de inzet van al onze dankbare 

parcoursvrijwilligers niet helemaal soepel gegaan. Wat wel als voordeel had dat bij de dames 

hierdoor toch wat onverwacht Aniek Aper uit Tilburg op de eerste plaats is geëindigd. Ook Lucie van 

Oers, die ondanks een korte nachtrust erg goed liep, heeft er een mooie zilveren plak door 

gewonnen.  Bij de heren is het sauna arrangement met gratis sportmassage gewonnen door de ook 

vandaag weer ijzersterke Michiel de Ruiter. Militair Rick Hartogs die speciaal uit Vlijmen was 

afgereisd voor deze race liep een mooie tweede plaats gevolgd door Leon Ineke. Alle andere heren 

hebben zowaar een record op hun 10 km cross gelopen mede doordat het parcours toch wat minder 

lang bleek dan verwacht, maar het was er zeker niet minder zwaar door. 

Na de prijsuitreiking konden er eindelijk wat warme soep en broodjes worden geconsumeerd. 

Daarna was het nog een tijdje erg gezellig in de kantine van roeivereniging Okeanos. Ondanks dat 

iedereen wat vermoeid was door de zware wedstrijd bleven de echte bikkels tot het einde en hebben 

nog meegedaan aan het hilarische ludieke onderdeel, de biatlon op loopskies. Dit blijkt toch altijd 

weer wat lastiger te zijn wanneer je zelf op deze latten staat, dan dat je erbij staat en ernaar staat te 

kijken. Als een stel dominosteentjes viel menig groepje dan ook omver en ook het omver werpen van 

de bierblikken bleek een onderdeel wat velen al sinds hun laatste kermis als 8-jarige niet meer 

hadden gedaan. Hiermee bleken de snelle Hazen met onze Zeus voorzitter door goed teamwork 

iedereen te snel af te zijn. Gelukkig viel er door Aquila ook nog een beetje eer te behalen door er de 

beste jodel van de dag uit te gooien. Hiermee wonnen beide teams een tegoedbond voor een 

persoon voor de sauna. 

De organisatie heeft genoten van deze dag en wij hopen jullie ook. Bij deze willen wij graag al onze 

vrijwilligers, sponsoren en atletiekvereniging Phanos van harte bedanken voor hun bijdrage. 

Met vriendelijke groet, 

De NSK-cross commissie 2011, Annemarieke Krom, Nienke Bijman en Sonja van Oers 

 

Maarten in gesprek met Kuin Sr. 
Deze keer spreek ik af met één van de bekendere gezichten in de studenten atletiek. Ronald Kuin, 

een oud-voorzitter van ZeuS. Ik spreek met Ronald af op het Centraal Station van Amsterdam op een 

fraaie zomerse namiddag. Ronald, moe van een dag Utrecht waar hij de Marathon had gekeken, 

geeft aan dat hij niet te ver wil lopen. Dat is helemaal prima, want laat ik nu net nog een buurt weten 

in Amsterdam, niet ver van Centraal, waar het goed vertoeven is. Nog geen vijf minuten later hebben 

we dus een mooi terrasje in de rosse buurt van Amsterdam.  

Ronald Kuin is een 24-jarige student civiele techniek aan de Universiteit van Twente, woonachtig op 

de campus van de Universiteit die in Enschede gelegen is. Ronald doet ondertussen alweer 17 jaar 



lang aan atletiek. Als pupil begonnen bij Trias, waarna hij als 

student lid is geworden bij één van de oudste studenten atletiek 

vereniging van ons land: Kronos. Nu is hij na een tussenstop bij 

Tion weer terug is als wedstrijdlid van Trias.  

In 2005 begint Ronald met studeren en na het NSK Teams in 

Nijmegen en het NSK cross wordt hij meteen actief bij Kronos. In 

maart 2006 wordt hij dan ook meteen voorzitter van Kronos, 

maar een jaar later verlaat hij het bestuur alweer om plaats te 

nemen in het Bestuur van de Sportraad van Enschede. Voor 

Kronos is hij nog wel in veel commissies werkzaam. Ondertussen 

is Ronald in het ZeuS bestuur als commissaris PR & 

Communicatie commissaris opgenomen.  

Helaas laat de bediening nog wel even op zich wachten en vraag ik Ronald hoe zijn dag in Utrecht 

was. Nog voor is daar een antwoord op kan krijgen rijdt er luid toeterend een scootmobiel met een 

wheely langs. Drie rondjes verder waren de verfrissende drankjes ook eindelijk gearriveerd en werd 

het tijd om het interview te starten.  

Om luchtig te beginnen vraag ik Ronald hoe het met de vrouwen staat. Ronald geeft aan dat het stil is 

met de vrouwen. Op de vraag hoe dat komt antwoord Ronald dat dit aan de vrouwen ligt. Hij heeft 

overigens wel een voorkeur voor één van de kandidaten van Voorzitter zoekt date! Ellen zou 

misschien nog wel eens een uitnodiging voor een date kunnen ontvangen van deze charmante 

vrijgezel. Ronald steekt echter voorlopig liever zijn tijd in de Studentenatletiek. (heel nobel natuurlijk, 

maar scoren doe je er niet mee). 

Via de vrouwen komen we uiteraard al snel in gesprek over de studentenatletiek. Als het aan Ronald 

ligt dan zouden studenten atletiekverenigingen een reële keuze moeten worden voor studerende 

atleten. “Op dit moment kiezen de serieuzere alteten nog steeds voor een burgervereniging, maar ik 

hoop dat in de toekomst ook de serieuzere atleet terecht kan bij een bij een SAV”. Ronald is dan ook 

voorstander voor een studenten-competitie, waarbij de studenten verenigingen het in 

competitieverband tegen elkaar in opnemen.  

Ik vraag Ronald hoe hij kijkt naar zo’n competitie en of dit reëel is voor SAV’s, zeker omdat zijn eigen 

Kronos nu ook veel problemen kent. Kronos had vroeger rond de 80 leden, nu nog ongeveer 35 

vertelt Ronald. Helaas zijn er weinig leden die ook wedstrijden willen doen. Hopelijk is een 

studenten-competitie een manier om deze leden ook meer wedstrijden te laten doen en actiever te 

worden. Ook geeft hij aan dat hij denkt dat de SAV’s er bestuurlijk op vooruit kunnen gaan, doordat 

de contacten op die manier beter zullen worden. Ronald zijn visie daarop is breder: “Ik vindt dat de 

Studentenatletiek in Nederland een aparte doelgroep moet worden”. “Daar zie ik een bindende rol 

voor ZeuS in”. “Elke grote stad een SAV!! “ roept hij volmondig! 

Ik geniet van het gesprek, het is altijd fijn om iemand te spreken die veel passie heeft voor dezelfde 

sport als waar ik zo van houd! En ja, ik zie zo´n studenten-competitie ook wel zitten. Elke keer met 

feest na afloop, vlaggen en mascottes die weer gebrast worden en de tegenprestaties die een SAV 

moet leveren om hem weer terug te verdienen. Studentikoosheid al om! Wat mij betreft zou dat ook 

zeker meer moeten plaatsvinden binnen de studentenatletiek.  



Toch wil ik ook wel weten van Ronald hoe hij terug kijkt op zijn ZeuS-tijd. Ronald zat in het ZeuS-

bestuur toen ik net bij Aquila in het bestuur kwam. Daarin zat hij met een mooi stel heren: Bas, Jan, 

Martijn, Nico en Ronald zelf uiteraard. Kennelijk vond iedereen dat, want opvolging was namelijk nog 

niet zo makkelijk te vinden. Uiteindelijk besloot Ronald dan maar om zelf voorzitter te worden en 

ZeuS kwam in de periode voorzitterschap Kuin 1. Ook kwam zijn jongere broertje Peter in het 

bestuur. “Je weet tenminste wat je aan elkaar hebt, want hij kan best hard werken”. Het zorgde ook 

niet voor problemen en ze zagen elkaar tenminste nog. Ze kwamen elkaar bijna alleen nog maar op 

ZeuS gelegenheden tegen, omdat broerlief ondertussen in Eindhoven was gaan wonen.  

Ronald zijn belangrijkste thema was waarschijnlijk de HBO problematiek. Door het eenzijdig 

opzeggen door de SSN van het convenant mochten er geen HBO´ers meedoen aan NSK’s die niet 

waren aangesloten bij een Studenten sportraad, dat waren dus alle HBO steden waar geen 

Universiteit aanwezig was. Hiernaast heeft hij zich bezig gehouden met de trainingsweken, 

buitenlandreizen en is hij begonnen met de promotie van ZeuS, vooral het veel aanwezig zijn bij 

NSK’s was daar een belangrijk thema bij.  

Zo aan het einde van het interview hebben we het 

over hoe Ronald zijn studie in de atletiek zou kunnen 

gaan toepassen. Zijn er goedkopere manieren om 

atletiekeen baan te maken? Is er betere software om 

een wedstrijd te organiseren? Op onze weg terug 

naar het Centraal Station komen we nog langs een 

Chinese massagesalon, waarvan we ons afvragen of 

het met of zonder happy end is. Eenmaal bij het 

station aangekomen begint het al schemerig te 

worden, Ronald begint aan zijn reis terug naar het 

oosten van het land en ik bedenk me dat we te 

weinig van dit soort mensen hebben binnen de 

studentenatletiek, personen vol met passie, ambitie 

en organisatietalent.  

NSK Meerkamp: goud voor Ronald Kuin en Jolijn Sandbrink 
Tijdens de Asterix Baanwedstrijd op vrijdag 20 mei organiseerde Asterix voor de tweede keer op rij 

het NSK Meerkamp. Het deelnemersaantal was dit jaar behoorlijk groot met 13 deelnemers bij de 

mannen en 9 deelnemers bij de vrouwen. Het was een spannende strijd om de medailles. 

Mannen 

Bij de mannen gingen onder andere Ronald Kuin (vorig jaar 2e) en Stephan Hoeymans (vorig jaar 3e) 

van start. Oud ZeuS-voorzitter Ronald Kuin wist de 100m te winnen in een tijd van 11.71s. Sammy 

Ballak bleef net als Ronald onder de 12 seconden en werd tweede met 11.98s.  

Bij het tweede onderdeel van de avond, het verspringen, zette Stephan Hoeymans de beste prestatie 

neer met 6.02m. Ronald bleef aan de leiding van het klassement met een sprong van 5.79m.  



Bij het kogelstoten bleek Hille Groendijk in vorm, hij stootte een 

pr met 11.26m. Sammy Ballak werd ook op dit onderdeel 

tweede met een stoot van 10.46m. Ronald Kuin verloor bij het 

kogelstoten kostbare punten, doordat hij 7e werd met een stoot 

van 8.72m.  

Het laatste onderdeel van de meerkamp, de 1000m, werd een 

spannende strijd. Er hadden namelijk nog vier mannen zicht op de eerste plek: Sammy Ballak, Duby 

Ballak, Ronald Kuin en Stephan Hoeymans. Ronald Kuin nam direct bij de start de leiding en gaf deze 

de rest van race niet meer af. Hij won dit afsluitende onderdeel in een tijd van 2.38 min, wat ruim 

voldoende was om ook het eindklassement te winnen. Hij werd eerste met 2283 punten, 200 punten 

meer dan in 2010. Dankzij vier constante onderdelen werd Duby Ballak tweede op de meerkamp met 

2130 punten en op de 3e plek eindigde zijn tweelingbroer Sammy Ballak met 2097 punten. 

Vrouwen 

Bij de vrouwen was er een spannende strijd tussen Ellen Duijvestijn, Jolijn Sandbrink en Diede 

Fennema. Ellen wist de 100m te winnen in een tijd van 13.36s, gevolgd door Jolijn die 13.71s liep. Het 

tweede onderdeel, kogelstoten werd gewonnen door Diede met een stoot van 9.29m. Jolijn werd 

ook op dit onderdeel tweede met 8.84m. Bij het verspringen werd Jolijn 

eerste met een sprong van 4.71m. Ellen volgde haar en werd tweede 

met een mooie sprong van 4.50m. Diede hield het gat met Ellen beperkt 

dankzij een sprong van 4.43m.  

Bij de afsluitende 800m werden de prijzen verdeeld. Als eerste kwam 

Ester Janssen over de finish in een tijd van 2.33 min, op de voet gevolgd 

door Diede Fennema, die twee seconden later over de streep kwam. 

Hiermee pakte ze genoeg punten om Ellen voorbij te gaan in het 

eindklassement. Jolijn Sandbrink bleef op de eerste plek staan en won 

het NSK meerkamp met 2236 punten. Diede Fennema werd tweede met 

2130 punten. Op slechts 5 punten achterstand eindigde Ellen 

Duijvestijn. 

Besturendag Wageningen 2011 
Op 9 april was het dan zover: Zeus mocht een nieuwe evenement inluiden: ‘de Besturendag’! Dit 

evenement moet de halfjaarlijkse tegenhanger worden van het fameuze Besturenweekend. 

Natuurlijk is het onmogelijk om aan het legendarische besturenweekend te tippen, maar toch werd 

in het pittoreske studentenstadje Wageningen een poging 

gewaagd. 

De poging begon echter niet voorspoedig gezien het feit dat de 

voorzitter des Angels, oftewel Maarten, het af liet weten. Toch 

werd gekozen om maar vast te beginnen met het eerste spel, 

dan maar zonder onze voorzitter. Vooraf ingedeelde teams 

kregen twee briefjes: één met een kernwoord als ‘jungle’, 

‘Olympische Spelen’ of iets in die trant. Op het andere briefje 

stond op welke manier je dit woord aan het publiek over 



moest dragen. Dit kon zijn door bijvoorbeeld een klein toneelstukje, een mop of een quiz. Nadat alle 

creatieve ideeën ten uitvoer waren gebracht, zat het eerste deel van de dag erop. Ondertussen was 

ook de voorzitter gearriveerd en bracht ons met zijn eigen verhaal op de hoogte van zijn te late 

aankomst. Het werd hem vergeven...  

Na alle ongein van de ochtend was het na een 

overheerlijke lunch tijd voor het echte werk. De ALV! 

Na alle mededelingen, financiële stukken, gevecht om 

de organisaties van het NSK Cross (uiteindelijk heeft 't 

Haasje gewonnen) en smeekgebedjes voor de 

organisatie van het NSK baan (heeft DAV Kronos op 

zich genomen) waren we ruim drie uur verder. Aquila 

was twee prijzen rijker, de Zeus-Bokaal is gewonnen 

door Aquila en de assimilatieprijs ging, geheel 

verwacht, naar voorzitter Wouter Hordijk. De Jan-Roos-Oeuvre Bokaal zal tijdens het NSK teams 

worden uitgereikt aan één van de drie genomineerden.  

Na deze serieuze bezigheden was het hoog tijd voor 

wat sportiviteit! Het tweede spel, de welbekende 

‘Zeus-5-kamp’, werd afgewerkt met een wisselende 

teamsamenstelling; dit natuurlijk om de assimilatie 

tussen de teams te bevorderen. Aangezien we ons op 

een echte, mooie blauwe atletiekbaan van 

Wageningen bevonden, werden er wat nieuwe 

atletiekonderdelen geïntroduceerd: mannensjouwen, 

kruiwagenestafette, tennisbal mikken en variatie-

estafette. Het hoogvrouwen was natuurlijk al bekend van het Besturenweekend het jaar daarvoor, 

nu echter met een mat achter de lat. Bijzonder hoge hoogtes werden daarom bedwongen, 

wereldtoppers zouden hier bang van worden!  

Na deze sportiviteit volgde een presentje voor de 

winnaars en een heerlijke douche in het sportcentrum. 

In een zogenaamde flatkroeg, Annie's kroeg voor de 

locals, werd een heerlijke pastamaaltijd verorberd. 

Daarna gingen velen helaas naar huis. En dat was 

eigenlijk niet de bedoeling! Gelukkig maakte onze 

assimilatieprijs-winnaar Wouter zijn prijs waar, want 

hij bleef als één van de weinigen wel mee-feesten!  Nu 

de taak aan het volgende bestuur om volgend jaar net 

zo'n daverende besturendag te organiseren! Alle besturen bedankt voor hun komst, het was een erg 

gezellige dag!! 



Pheidippidesloop: Een marathon lopen doe je samen! 
Elk jaar wordt er vanuit de studentenatletiek een NSK ekiden georganiseerd, maar wanneer en waar 

kun je als studententeam meten waar je staat in de (maandenlange…) voorbereiding op dat NSK? Dat 

kan op 29 oktober 2011 in Utrecht! AV U-Track organiseert dan namelijk de 32e Pheidippidesloop.  

De Pheidippidesloop is een marathon in estafettevorm. Er zijn twee etappes van circa vier km en vijf 

etappes van circa zeven km. Iedereen die een team van zeven personen (met minimaal twee dames) 

op de been kan brengen, is welkom. Het parcours loopt door het bosgebied van Amelisweerd en 

Rhijnauwen en gaat deels over onverharde paden. Om 12:00 uur klinkt op de geheel vernieuwde 

atletiekbaan Maarschalkerweerd het startschot. Ook de wissels en finish vinden hier plaats, zodat het 

verloop van de wedstrijd voor deelnemers en publiek goed te volgen is. 

Ruim 30 jaar is de Pheidippidesloop bovendien één van de gezelligste estafettes van Nederland. In 

2010 kwamen 55 teams aan de start. Alle teams zijn welkom, of je nu meeloopt voor de sportieve 

prestatie, voor de gezelligheid of voor je bedrijf. Studententeams van SAV’s eindigden in het verleden 

hoog en ook bekende (toen nog student) atleten als Bram Som en Marije te Raa deden mee.  

Nieuwsgierig geworden? Volg ons op Twitter via: @Pheidippides_32 en je krijgt maximaal 3 keer per 

week een update over alles wat met de Pheidippidesloop te maken heeft tot en met twee weken na 

de loop. De inschrijfkosten bedragen 42 euro per team en je kunt je inschrijven via de website van u-

track: www.u-track.nl Mocht je nog meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met Rita 

Verduin - email: secretaris@u-track.nl - mobiel: 06 513 813 99. 

 

Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens op 29 oktober! 

Rianne Vlooswijk 

AV U-Track 

 

  

https://twitter.com/#!/Pheidippides_32
http://www.u-track.nl/
mailto:secretaris@u-track.nl


Wedstrijdverslag van het NSK Ekiden 
Op zaterdag 2 juli stonden er maarliefst 22 studententeams aan de start van het NSK ekiden, voor 

het vijfde jaar op rij georganiseerd door de EUR-Roadrunners in Rotterdam. Gerrit Hiemstra 

voorspelde goed weer voor deze dag en samen met het vertrouwde parcours en alle enthousiaste 

student-atleten beloofde het een prachtige dag te worden.  

Bij de mannen ging Djurre den Heeten voor het team van Aquila uit Amsterdam 

meteen bij de eerste etappe al aan de leiding en Aquila wist deze voorsprong 

gedurende de race knap uit te breiden. Ze finishten uiteindelijk in een tijd van 2 

uur, 28 minuten en 17 seconden en behaalden in hun categorie op maarliefst vier 

etappes de eerste plaats. Ruim zes minuten later kwam Sander Spook, uitkomend 

voor de Spooklopers van Vitalis uit Groningen over de finish. Derde werd Kronos 

in een tijd van 2.38.39.  

Bij de vrouwen was er eveneens een mooie strijd 

tussen Groningen en Amsterdam, maar hier waren de 

rollen omgedraaid. Koens harem, de studentes uit 

Groningen, wonnen de eerste vier etappes 

overtuigend. Sona van Oers, de slotloopster van 

Aquila, wist op de laatste etappe nog zes minuten op 

Groningen in te lopen, maar dit mocht niet meer 

baten. De voorsprong van de Vitalisten was al te 

groot en zij wonnen dus in een tijd van 3.19.23. Door 

de snelle laatste etappe wist Aquila de achterstand 

op Groningen beperkt te houden tot vijf minuten en werd dus tweede in een tijd van 3.24.30. Derde 

in deze categorie waren de Roadrunsters in een tijd van 3.34.56. 

Naast de categorieën mannen en vrouwen was er ook een categorie 

“mixed”. Dit was een team bestaand uit minstens twee vrouwen, 

aangevuld met mannen. In deze categorie pakte Uros uit Maastricht door 

een snelle start van Koen Olijve op de eerste etappe meteen al een 

voorsprong op de rest. De tweede etappe was een 10 km en door als 

enige team ruim onder de 40 minuten te lopen, wist Marco Janssen van 

team S.N.O.T. de eerste plaats over te nemen. Deze voorsprong wisten zij 

gedurende de race uit te breiden en finishten dus als eerste, maarliefst 10 

minuten voor het tweede team. De strijd voor de tweede en derde plaats 

was nog spannend, maar Uros wist zijn voorsprong te behouden en 27 

seconden voor Currimus uit Leiden te finishen.  

Na al deze inspanningen en de huldiging van de winnende 

teams was het tijd voor de barbeque. Nadat iedereen zijn 

buikje had rondgegeten was er voor de liefhebbers nog de 

mogelijkheid om een feestje te bouwen in het centrum van 

Rotterdam. Al met al was het een mooie wedstrijd met een 

goede sfeer en mooie prestaties, organisatie bedankt!  



Aankondiging NSK weg (10 km) 

Op zondag 2 oktober organiseert BRESS in Breda voor de tweede opeenvolgende keer het 
Nederlands Studenten Kampioenschap 10 km op de weg. Na het zonovergoten succes van vorig jaar 
kijken we uit naar de tweede editie.  

Het kampioenschap zal geïntegreerd worden in de Amgem Singelloop, een jaarlijks professioneel en 
internationaal hardloopevenement door het historisch centrum en langs de singels van Breda.  

Wordt jij de snelste student van Nederland? Schrijf je in op: www.bress.nl. Deelname aan het NSK 
kost je slechts €7,50 en is inclusief hardloopverrassing, tijdregistratie en startnummer. 

 

  

http://www.bress.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


