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Van de redactie 

Hij ligt weer voor je! De nieuwe bliksem! Met groot Zeus erop! En net voor het NSK baan, dus wie 

weet wat voor sappige roddels er weer in de volgende bliksem komen! Maar we zullen het nu niet 

over de volgende bliksem hebben. Eerst maar eens deze bliksem introduceren.   

De dames zullen bij het zien van de voorpagina al wel rode oortjes hebben gekregen en de mannen 

kijken natuurlijk met ietwat jaloerse blikken naar de voorpagina van deze nieuw bliksem. Want wie 

wil nou niet zo’n baard? Daarom heeft de eindredactie van dit blad besloten om morgen naar het 

NSK Baan feest te gaan met een echte heuse Zeus-baard en ook de rest zal een griekse outfit zijn! 

Dus schroom niet en komt dat zien morgen!   
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Batavierenrace 

Het grote doel voor alle studenten atletiekverenigingen is ieder jaar opnieuw de Batavierenrace. Dit 

jaar toe aan de 40
ste

 editie, en dus een heus jubileum. Maar zoals elk jaar werd er ook nu weer 

gestart in Nijmegen, en gefinisht op de sintelbaan op de campus van de TU in Enschede. De 

weersverwachtingen voor het weekend waren niet zeer hoog, wat leidde tot het inpakken van de 

nodige regenkleding. De lopers die om  middernacht in Nijmegen vertrokken zullen blij zijn geweest 

dat ze deze spullen bij hadden, gezien de enorme hoeveelheden water die uit de hemel naar 

beneden kwam. Ondanks de regen werd er fanatiek en hard doorgelopen door alle studenten en 

door alle studenten atleten – want ieder jaar blijkt tijdens de Bata dat daar toch echt verschil in zit. 

Die sprinter die zegt niet verder dan 200m te kunnen lopen zit dan toch ineens bij de eerste 50 op z’n 

etappe. En zelfs de werpers van onze SAV’en komen nog bovengemiddeld hoog in de etappe-

uitslagen te staan. 

Ook in de ochtend en de middag liepen alle ploegen de longen uit hun lijf, om een zo goed mogelijke 

uitgangspositie voor de slotetappe te vergaren. Het geluk voor deze lopers was dat het weer een 

beetje beter werd, en de kou en de lichte regen nu de enige spelbrekers waren. Een voor een 

druppelde de lopers binnen in de binnenstad van Enschede, waar de spanning in zowel de 

Universiteitscompetitie als in de algemene competitie hoog opliep. Ploegleiders Rob M. van S.N.O.T., 

Lex V. van het WUR-team en Peter K. van het TU/Eindhoven team stonden met de stopwatches klaar 

om de verschillen te meten. Terwijl Lex werd uitgelachen door twee plaatselijke tieners terwijl hij z’n 

loopster de laatste meters door schreeuwde, bleek het dat Wageningen een grote voorsprong had 

uitgebouwd. In de algemene competitie was het spannender, aangezien S.N.O.T. en Aeolus erg dicht 

bij elkaar lagen. Het zou beslist worden op de sintelbaan in Enschede. 

Duizenden mensen verzamelden zich weer rondom de baan op de campus om het spektakel van de 

Bata te mogen aanschouwen. Nadat de motorrijders met de organisatie commissie achterop het 

stadion hadden betreden was het wachten op de eerste vrouwelijke loopster. De slotloopster van 

Eindhoven kwam met grote passen de baan op, en het was lang wachten op haar eerste 

achtervolgster. Zou het dan toch? Nee, het zou niet, de man van Eindhoven kon de overgebleven 

achterstand niet goedmaken en Wageningen won de Universiteitscompetitie! Van harte gefeliciteerd 

met deze prachtige zege. Het eerbetoon op het podium was indrukwekkend, en volkomen terecht! 

In de algemene competitie ging de strijd nog tussen S.N.O.T. en Aeolus, hier werd het verschil vooral 

gemaakt door de mannelijke slotloper. Waar de loper van het team uit Delft tweede werd op de 

etappe, zakte de loper van Aeolus lichtelijk door het ijs, en de overwinning ging naar het ‘Start 

Nijmegen Overwinning Enschede’ team. Ook dat was een fantastische prestatie, waarvoor hulde! 

 

Overal gezien was het loopgedeelte, ondanks de regen in de nacht, enorm geslaagd. ’s Avonds was 

het weer tijd voor het traditionele Bata-feest. Ben je benieuwd naar de roddels die daar 

geproduceerd zijn? Kijk dan verderop in de Bliksem!
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Uros Teamrace Maastricht 

Vrijdag 23 maart werd voor de tweede maal de Uros Team Race georganiseerd. Met maar liefst 14 

deelnemende teams (72 lopers) was het een groot succes. Doel is om met 4 tot 7 lopers het 5 km 

lange parcours zo snel mogelijk af te leggen, waarbij de tijd van de 4e deelnemer telt.  

 

Voorafgaand aan de wedstrijd werden er duwtechnieken geoefend, haas-tactieken besproken en 

afspraken gemaakt over het te beginnen tempo. Niet alleen lopers gingen van start, ook veel 

studenten sport verenigingen uit Maastricht kwamen met een team om hun benen te testen voor de 

Batavierenrace. Daarnaast namen ook 4 Tukkers, een Amsterdammer, een Nijmegenaar en een hele 

kudde Eindhovenaren de trein om uit te stappen in Maastricht Centraal. En weet je wie ook 

uitstapte… Stoffel! Na een kort avontuur bij Masterix in Londen gevolgd door een tripje naar 

Amsterdam, is onze allerliefste vriend weer terug in Maastricht. 

 

Vooral de deelname vanuit Twente kwam geheel onverwachts. Dan denk je voor de grap, laat ik ook 

wat posters meenemen om tijdens Hide Park Relays nog wat extra reclame te maken. Op de wc-deur 

in de bus hadden kennelijk de jongens uit Enschede de poster gespot, waardoor er een Geoliede 

Machine aan de start stond om met hoog tempo over het heuvelachtige parcours te gaan. 

Indrukwekkend met alle vier in dezelfde kledij! Als organisatie werden we er een beetje bang van... 

Zou het ons echt overkomen al in de tweede editie geen Maastrichts team als winnaar te krijgen?!  

Daarnaast verscheen er ook nog een groot Eindhovens team aan de start. Met maarliefst 7 

deelnemers en grootse praatjes “Bata winnen” “Kei snel” “Pf, alleen een klein bergje” begonnen zij 

aan de wedstrijd. Versnipperd kwamen ze binnen, maar of het ook snel genoeg ging om de 

Maastrichtenaren en Twentenaren voor te blijven…. 

De Maastrichtse mannen mochten natuurlijk niet achterblijven. Als laatste team startten ook zij 

lekker snel, op naar de Sint Pieter. Via smalle crosspaadjes, een stijle afdaling en een mooi slot 

finishten ook zij op de atletiekbaan. Maar was het snel genoeg?  

De felbegeerde cup bleef uiteindelijk nipt in Uros handen. Bas van Hooren, Roman Assmann, Philipp 

Wittrock, Frank Soeters (allen uit Maastricht) en Wouter Hordijk (Amsterdam) bleven het kwartet uit 

Enschede met 6 seconden voor. Het team uit Eindhoven werd derde en bemachtigde zo ook een 

mooi bronzen shirt. Foto’s en uitslagen zijn te vinden op www.uros.nl/teamrace. 
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Dankzij het mooie weer, de vele vrijwilligers en het grote deelnemersveld werd de wedstrijd een 

groot succes. Ook de borrel na afloop was erg gezellig. En raad eens, Stoffel is gewoon nogsteeds in 

Maastricht! 

Namens de organisatie wil ik graag alle deelnemers uit heel Nederland bedanken voor hun tripje naar 

Maastricht en wellicht tot volgend jaar! 
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Roddels 

De grote soap blijft maar voortduren. Zoals sommigen van jullie (eenieder die de bliksem braaf leest) 

weten, is er een aparte vierhoek ontstaan, toen Rob en Rutger (Tartletos) dezelfde smaak in vrouwen 

bleken te hebben. Paula en Suzanne waren de (gewillige) slachtoffers. Nu is Paula echter toch 

gevallen op weer een andere (ook harige) atleet. En alweer een Tartleet! Wie het is? Kijk maar eens 

goed op de deelnamelijst van de 1500m op het NSK Baan. En nee, zijn naam begint niet met een J of 

een L. En wij vroegen ons al af wie die nieuwe Tartleet was die ineens mee wilde doen aan de 

Crossestafette in Nijmegen. 

Tijdens de Hyde Park Relays was er natuurlijk ook de nodige passie te vinden bij alle hardlopers. Zij 

staken alvast hun eigen olympische vuurtje aan daar in London!  

En alweer is er een hoofdrol voor dat tuig uit Wageningen! Blijkbaar zijn ze in Wageningen goed in 

“biologie”. Allereerst is er de voormalig Tartlete en tegenwoordig lid van Currimus: Feike. Zij had er 

geen problemen mee om het hoofd op hol te brengen van Aquilaan Alwin. Zou het daardoor komen 

dat hij ineens zo hard liep voor S.N.O.T. tijdens de Geuzenloop en de Batavierenrace?  

Verder was er natuurlijk nog de snelle Tartlete Marlou! Onze eigen Zeus-bestuurder Bas, 

Eindhovense Gallier Paul en een Currimusser konden geen genoeg van haar krijgen. (De redactie is 

zooo partijdig in deze kwestie, dat de naam van de Currimusser zelfs is vergeten, dus laten we hem 

maar de Londense-Currimus-PHDer noemen). Ook al kreeg Marlou genoeg aandacht en Amsterdams 

grachtenwater van de heren Paul en Bas, ze viel toch voor de Londense-Currimus-PHDer. Wat is er 

mis met de vrouwen van tegenwoordig? Wie valt er nou niet voor wat aandacht en grachtenwater? 

Mannen moeten meteen status en een (academische) titel hebben blijkbaar. Ondertussen lijkt ook 

de vonk met de Londense-Currimus-PHDer weer voorbij, dus heren: doe je best!  

Maar ook de Amsterdamse vrouwen lieten merken dat ze er waren! Josine wist zelfs de naam van 

haar lovers niet meer. Deze roddelredactie heeft uit betrouwbare bron zelfs vernomen dat ze met 2 

heren een audiëntie heeft gehad. Hun namen? De Braziliaan en de “ogen-man” (prins Harry?).  

Ook Lida van Aquila is erg blij met het nieuwe lidmaatschap van Currimus! Blijkbaar doet Currimus er 

alles aan om hun proeflidmaatschap snel over te zetten in een volwaardig lidmaatschap. Want Hugo 

probeerde Lida goed te overtuigen van de kwaliteiten van Currimussers!  

Nienke van Aquila heeft zich in London prima vermaakt met bejaarde Pakistanen. Zou het de baard 

van Djurre zijn waardoor ze bij de bata ineens in hem geïnteresseerd was?  

Bastiaan blijkt een wispelturige te zijn! Ging hij eerst volop voor allerlei Uros-dames en de Tartlete 

Marlou, uiteindelijk vond hij toch Lysanne uit Groningen de leukste van de avond! Een vervolgje Bas? 
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En ook Solomon van aquila wist niet wie hij moest kiezen! Hield hij het binnen de vereniging met 

Maud? Of integreren met Currimus met Kim? Wij als Zeusers stemmen natuurlijk allemaal voor 

integreren! Go Solomon! 

En ook bij de Bata werd er goed geïntegreerd. Zo vonden Wouter van Uros en Marloes van Aquila dat 

de trein een best goede verbinding heeft tussen Amsterdam en Maastricht. Zo zijn ze ook al een keer 

gespot samen in Maastricht na hun avontuurtje in Enschede. Komt er een vervolgje? Verder is het de 

laatste tijd stil wat betreft integrerende tongworstelingen of flirtpartijen vanuit Maastricht. In de 

vorige Bliksems konden we nog een verslag geven over de opbloeiende liefde tussen Peter en Famke, 

maar sindsdien is dat een officiële relatie geworden en is er weinig nieuwswaardigs meer te melden. 

(SAAI!) Wel probeerden Anouk en Marjolein het nog eventjes met respectievelijk Paul van Asterix en 

Bastiaan van Aquila bij de Bata, maar het bleef bij proberen. ZeuS verwacht tijdens het NSK baan dus 

weer iets meer actie vanuit Maastricht! 

Helaas staat er dit keer geen enkele foto van zoenende mensen in deze rubriek. Maar neem maar 

van mij aan, dat er heel wat afgezoend is! Zo was er een foto van Leonie, die nu toch maar voor Krijn 

koos, ipv Wouter tijdens de bata. Helaas zijn onze bronnen niet snel genoeg met het inzenden van de 

foto’s en moeten we jullie die schuldig blijven.  

Dus maak je morgen mooie foto’s tijdens het NSK Baan feest, of volgende week, bij het NSK 

meerkamp, stuur ze dan wel even op naar het bestuur van Zeus. Dan zorgen zij, dat alle roddels 

wereldlijk gemaakt worden. Je fototoestel even laten voor wat het is en toch maar je tong in een keel 

van die leuke atle(e)t(e) stoppen, is ook goed voor de inhoud van deze rubriek, dus sla je slag!  
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NSK Baan Voorbeschouwing 

Hoog niveau verwacht bij Saucony NSK Baanatletiek, 17 en 18 mei, in het FBK-stadion te 

Hengelo 

Op donderdag 17 mei (Hemelvaart) en vrijdag 18 mei organiseert DAV Kronos het Saucony 

Nederlands Studentenkampioenschap (NSK) Baanatletiek in het FBK-Stadion in Hengelo. Het Saucony 

NSK Baanatletiek is het grootste NSK van de atletiek, vrijwel alle onderdelen van de baanatletiek 

komen aan bod. Er zijn meer dan 440 aanmeldingen uit heel Nederland voor de wedstrijd 

binnengekomen en het niveau is dit jaar erg hoog!  

Douwe Amels, Nederlands Kampioen hoogspringen zal deelnemen aan het hoogspringen en met een 

pr van 2.22m maakt hij grote kans op het verbreken van het 22jaar oude Nederlands 

Studentenrecord dat staat op 2.17m. Daarnaast verschijnt ook Cyriel Verberne aan de start, deze 

student werd het afgelopen jaar 4e bij het NK atletiek bij het polsstokhoogspringen. Hij kan met een 

persoonlijk record van 5.40m ook het Nederlands Studentenrecord verbreken, dat staat namelijk al 

20 jaar op 5.20m.  

Een andere sterke atleet die aan de start van het NSK verschijnt is Eva Reinders, zij verbeterde 

afgelopen weekend nog het Nederlands Junioren record bij het kogelslingeren met een worp van 

60,97m. Als ze dat bij het NSK herhaald, krijgt ook zij een Nederlands Studentenrecord in haar bezit 

dat nu al 10 jaar staat op 59.43m. Ook bij het verspringen (mannen en vrouwen), 200m (mannen), 

hoogspringen (vrouwen) en speerwerpen (vrouwen) zijn er kansen op een Nederlands 

Studentenrecord. Het beloofd dus een mooi evenement te worden! De toegang tot het FBK Stadion 

is beide dagen gratis. 

Hopelijk tot ziens op 17 en 18 mei 2012.  

Organisatie Saucony NSK Baanatletiek 2012 
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Vrijwilligershirts 

Ze zijn er! De nieuwe vrijwilligershirts! Deze shirts zijn een deel van de sponsoring van alle 

atletiekevenementen en wedstrijden van Zeus. Hierdoor zul je voortaan op vrijwel alle NSK’s mensen 

zien helpen in deze polo’s.  

Wil jij ze ook zien? Bij het NSK meerkamp zie je voor het eerst alle vrijwilligers in deze mooie nieuwe 

Polo’s lopen. Wil je ze ook eens aan? Word dan vrijwilliger bij het NSK meerkamp! Dan kun je zelfs 

een ongedragen polo aan! Helaas mag je ze niet mee naar huis nemen, dus zul je gewoon bij het NSK 

daarna ook even moeten komen helpen. 

 

Kleuren kiezen is natuurlijk altijd lastig bij zo’n kledingstuk. Want wij als Zeus zijn natuurlijk niet 

partijdig. Daarom kunnen we geen zwart, rood, paars, blauw, groen of geel kiezen. Want die kleuren 

hebben jullie verenigingen allemaal al gekozen! Gelukkig staat het Zeus Logo er mooi groot op, zodat 

alle vrijwilligers toch van ver te herkennen zijn. 
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Aankondiging NSK Meerkamp 

Het Nederlands Studenten Kampioenschap Meerkamp zal weer plaatsvinden tijdens de 

Asterix baanwedstrijd in Eindhoven! Schrijf je snel in voor deze wedstrijd op 25 Mei! 

Voorinschrijven kan nog tot 20 mei. 

De Asterix Baanwedstrijd is een jaarlijks terugkerende avondwedstrijd georganiseerd op 

Sportpark 'de Hondsheuvels' te Eindhoven. De baanwedstrijd, mogelijk gemaakt door 

studentenatletiekvereniging Asterix, wordt gekenmerkt door een combinatie van sportiviteit 

en gezelligheid. Onder andere door de aanwezigheid van een elektronische tijdwaarneming 

en het prachtige nieuwgebouwde complex belooft de wedstrijd ook dit jaar weer een 

grandioos succes te worden.  

 

NSK Meerkamp 

 

Naast de reguliere onderdelen wordt er tijdens de Asterix Baanwedstrijd ook het Nederlands 

Studentenkampioenschap Meerkamp georganiseerd. Deze meerkamp, bestaande uit vier 

onderdelen (sprint, ver, kogel, (middel)lang), zal uitmaken wie 

komend jaar de titel Nederlands Studentenkampioen Meerkamp 

mag dragen. Inschrijven voor dit NSK kan via de website. 

 

Feest 

 

Na de wedstrijd zal er ook nog een feest plaatsvinden in de nieuwe 

kantine van ESAV Asterix. Alle deelnemers zijn hier natuurlijk voor 

uitgenodigd. Mocht je nog een slaapplaats nodig hebben, laat het 

de organisatie dan even weten!  

 

 

Verspringen NSK meerkamp 2011  
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Het laatste woord is dit keer aan Feike Fliervoet. Zij is al enige tijd actief bij de 

studentenatletiek, waarbij ze een bestuursjaar bij Tartletos heeft gedaan, bewoonster van de 

Trimsalon en tegenwoordig is ze actief lid bij een van onze nieuwste leden: Currimus. 

 

Lang, lang geleden (1 maart 2012) in een land hier ver vandaan 

(Engeland) waren er eens een stuk of 120 studenten die 

gemiddeld drie punten hoger scoorden voor aantrekkelijkheid dan 

de lokale bevolking. En dat is, op een schaal van een tot tien en in 

een stad met ruim 7 miljoen inwoners, best een prestatie! Maar 

dit waren dan ook niet zomaar studenten, het was de crème de la 

crème van de Nederlandse studentenatletiek.  Zij waren naar Londen afgereisd met als 

prachtig excuus daar een paar rondjes door Hyde Park te gaan 

rennen/hobbelen/rollen/anders, namelijk … [doorhalen wat niet van toepassing is]. Dat het 

voor velen meer een excuus dan het werkelijke motief was bleek de rest van het verblijf. In 

plaats van een solide wedstrijdvoorbereiding met gezond eten en goede nachtrust werden 

er voor de wedstrijd flink wat kilometers gemaakt (letterlijk dan hè, figuurlijke kilometers 

heb ik niks over gehoord) en gingen tot diep in de nacht de voetjes van de vloer. Hoewel de 

prestaties van sommigen daar wellicht weinig onder geleden hebben, heb ik zelf bar slecht 

gelopen die zaterdag - maar desondanks vond ik de Londenreis geweldig. Sterker nog, ik heb 

het die paar dagen in de Britse hoofdstad zo naar mijn zin gehad dat ik de eerste de beste 

gelegenheid heb aangegrepen weer terug te gaan – en dus vertrek ik volgende week weer 

naar Engeland, dit keer voor drie maanden, voor een onderzoeksstage aan University College 

London.  

Waar ik iets minder goed over nagedacht had, was dat het gezelschap van oude bekenden 

en nieuwe gezichten dat het verblijf in Londen in maart (én alle andere ZeuS-activiteiten) tot 

zo’n succes maakte de komende drie maanden zal ontbreken, en ik dus al die tijd met alleen 

maar lelijke Engelsen opgescheept zit. Bovendien heet ik geen Stefan van Schendel en zit ik 

niet in het ZeuS-bestuur, en is de kans dat er tijdens mijn verblijf weer zo’n 120 

studentatleten naar Londen afreizen dus minimaal. Mochten er nu toch nog mensen zijn die 

mij in Londen een hart onder de riem wil komen steken in zware tijden als de Olympische 

Spelen, dan zijn jullie uiteraard van harte welkom – en hopelijk kan ik jullie dan zelfs 

onderdak bieden waar je luchtbedje niet voor acht uur ’s ochtends opgeruimd hoeft te zijn.  

 

Het volgende Laatste Woord wil ik geven aan Djurre den Heeten.  
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Contact – SAV’s 

ASAV Aquila     ESAV Asterix    

Science Park 306     O.L. Vrouwestraat 1   

1098 XH Amsterdam    5612 AW Eindhoven   

info@asavaquila.nl     bestuur@asterixatletiek.nl     

www.asavaquila.nl     www.asterixatletiek.nl     

 

NSAV ’t Haasje     AV de koplopers 

Heyendaalseweg 141    Mekelweg 8 

6525 AJ Nijmegen    2628 CD Delft 

secretaris@haasjeatletiek.nl   studenten.koplopers@gmail.com  

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     Aspirant lid:  

Blauwborgje 16     LUHV Currimus Leiden 

9747 AC Groningen    Einsteinweg 6 

secretaris@vitalis.org     2333 CC Leiden 

www.vitalis.org     luhvcurrimus@gmail.com  

      www.currimus.nl 

 



Nederlandse Studenten Atletiek Federatie 

 ZeuS 
    Bliksem 2-2012 

 

Nederlandse Studenten Atletiek Federatie ZeuS 
p/a Sportcentrum Nijmegen 

Heyendaalseweg 141  
6525 AJ Nijmegen 

www.studentenatletiek.nl 

 

Contact – Zeus-bestuur 

bestuur@studentenatletiek.nl  

www.studentenatletiek.nl  

 

 

Bestuursleden 

Voorzitter     Secretaris 

Paula Roosendahl    Rob Mulders 

voorzitter@studentenatletiek.nl   secretaris@studentenatletiek.nl  

 

Penningmeester    Commissaris NSK’s & evenementen 

Lex Verhoog     Bastiaan Bretveld 

penningmeester@studentenatletiek.nl   nsk@studentenatletiek.nl  

 

Commissaris PR & sponsoring 

Stefan van Schendel 

pr@studentenatletiek.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


