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Van de redactie 
 

Beste atleten, 

Voor je ligt een nieuwe editie van de Bliksem! In deze Bliksem blikken we terug op de afgelopen NSK’s in de 

kou. Onze razende reporters hebben uitgebreid verslag uitgebracht van deze wedstrijden. Ook is er een verslag 

van het ZeuS trainingsweekend in Gent waar lekker binnen getraind is. Daarnaast kijken we vooruit naar 

zonnige NSK’s! Je kunt al je onderdelen uitoefenen op het NSK Baan, samen marathons lopen op het NSK 

Ekiden en je veelzijdigheid tonen op het NSK Meerkamp. De vooraankondigingen van deze wedstrijden zijn te 

vinden in deze Bliksem. Daarnaast kijk ik natuurlijk uit naar de besturendag. Naast samen sporten zal dan ook 

de ALV van ZeuS worden gehouden met die altijd spannende NSK verdeling. In deze Bliksem geen roddelpagina 

maar een ‘deze keer niet in de Bliksem…’ pagina (waar wel wat hints worden gegeven over roddels). In het 

laatste woord kan je het verhaal van Vincent Witmond lezen. Kortom een hoop te zien! 

Veel leesplezier! 

Met sportieve groet,  

Milou Schuurbiers 

Secretaris NSAF ZeuS 2014-2015  
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Lieve atleet, 

 

Bliksemsnel gaat de tijd! Voor je ligt alweer de tweede Bliksem van de hand van onze secretaris Milou. De 

afgelopen tijd is er ook ontzettend veel gebeurd, dus genoeg stof voor een dikgevulde Bliksem.  

 

Hierbij een korte greep van recente evenementen.  

Begin februari is een groep atleten naar Londen afgereisd om deel te nemen aan the Hyde Park Relays. Deze 

reis zou in eerste instantie georganiseerd worden door de ZeuS-commissie, helaas moest deze reis op het 

laatste moment afgelast worden, omdat we in tegenstelling tot voorgaande jaren niet meer met alle studenten 

op de Londense universiteit ‘Imperial College’ konden slapen. Je kan je waarschijnlijk wel voorstellen dat last-

minute een hostel zoeken in Londen voor zo’n 100 man niet makkelijk én niet goedkoop is. Buiten ZeuS om zijn 

nog wel een aantal atleten van the Roadrunners, Aquila, Currimus en ’t Haasje op eigen houtje naar Londen 

gegaan en hebben een paar hele mooie dagen beleefd! 

 

Terug naar Nederland, gezelligheid en competitie kan ook vlakbij huis! Drie weekenden op rij waren er 

studentenwedstrijden. De eerste wedstrijd was de Champion Chip Crossestafette in Nijmegen. Met een team 

van 5 personen in totaal 15x 1km rennen. Als estafette stokje wordt traditiegetrouw een wortel gebruikt, ja 

SAV ’t Haasje hè! ZeuS penningmeester Luuk legde overigens het parcours met een hele snelle outfit af: in 

hazenpak.   

 

Een week later konden we afreizen naar Rotterdam voor het NSK Cross. Kan dat een cross in Rotterdam? 

Absoluut!  Het parcours was ontzettend gevarieerd. Na de start rende je over een strandje vervolgd door een 

zigzaggend modderig parcours in het bos waar ook niet uitgeweken werd voor een paar boomstammen. Graag 

maak ik nu even gebruik van het moment om trots te vertellen dat ik met de gouden plak op de Lange Cross 

naar huis ben gegaan :-)  

 

In de week erna snel mijn spikes schoongemaakt, want met smerige spikes kan je natuurlijk niet de Indoorhal 

van het Omnisport betreden. De derde wedstrijd in de reeks was namelijk het NSK Indoor in Apeldoorn. Naar 

mijn mening het NSK met de hoogste allure, dit komt ook mede door de locatie en de sfeer. Zo viel mijn 

waming-up voor de 3000m samen met die van de 60m lopers. En ik kan vertellen 60m lopers hechten veel 

waarde aan hun warming-up. De meest ingewikkelde oefeningen kwamen langs of je zag de atleten op de 

grond liggen in een complexe stretch posities. Sommigen waren in zichzelf gekeerd met muziek op voor pure 

concentratie. Dit verhoogde mijn eigen wedstrijdspanning lichtelijk. Voor de start moet je je melden in ‘the 

Callroom’, dat dit stiekem gewoon een stinkende gang is nemen we voor lief, het klinkt immers wel erg 

professioneel.  

Om alles in goede banen te leiden hebben ruim 50 vrijwilligers zich ingezet: materiaalploegen, 

wedstrijdsecretariaat zelfs mandjesdragers ontbraken niet. Vrijwilligers, bedankt voor jullie inzet!  

’s Avonds werd er nog lekker gefeest onder het thema ‘Rock and Roll met de jongens en meisjes van de 

Landbouw Hogeschool’, waarna iedereen z’n klompen uitschopten en zijn/haar matje opzocht.   

 

Voorlopig is het helaas weer even wachten op het volgende NSK, maar er komen nog genoeg andere 

wedstrijden aan: de eerste twee competitiewedstrijden en uiteraard de Batavierenrace!  

Succes met de voorbereidingen en tot snel weer! 

 

Met sportieve groet, 

Joanne Siccama - Voorzitter ZeuS 2014-2015  
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Het NSAF ZeuS Indoor Trainingsweekend te Gent 

Door Vera Kooiman 

Daar stond ik dan. Rond een uur of vier op het station van Groningen. Gelijk vanuit mijn tentamen 

naar het station gehaast, want tja….. Ik wou de trein natuurlijk niet missen! Een treinreis van bijna 

vijf uur voor de boeg. Gelukkig was ik niet alleen. Een groepje Vitalisten begon zich langzaamaan te 

verzamelen en maakte zich klaar voor HET indoortrainingsweekend van het jaar.  

Voor ons begon de gezelligheid gelijk al. Met veel geklets en veel gepraat ging de tijd zo voorbij, 

dachten we. Opeens de opmerking: ‘We zijn pas in Assen! Tjesus dan moeten we nog vier uur.’ 

Waarop de rest van de groep in het lachen uitbarsten. De stemming was al gelijk gezet. De rest van 

de treinreis naar Roosendaal, van waar we naar Gent zouden gaan, kwam de ene naar de andere 

grappige situatie. Van de ene Vitalist, die elke keer bij het woord eten op schrok, tot het moment 

waarop een mede treinreiziger aan ons vroeg of we eindelijk eens op wilden houden met het praten 

over rare ziektes, omdat ze er misselijk van werd. Het maakte de treinreis een stuk interessanter. In 

Roosendaal voegde we ons bij de rest van de groep, een aantal Tartléten en een verloren Kronaut. En 

natuurlijk ook Thijs! Oud-Vitalist en Aquileet, die onze trainer was voor dit weekend. Met een patatje 

in de hand gingen we België in. Op naar Gent! 

Na een goede, maar niet voor iedereen lange, nachtrust konden we de zaterdag aan. Er stonden 

twee training voor de boeg! Genoeg te doen dus en belangrijk daarbij, een goed ontbijt! Heerlijk 

gevuld met vers gekookte eieren en zelfgemaakte wafels gingen we naar de indoor trainingshal. 

Nadat wij, de commissie, toch nog even vriendelijk aan de beheerders wilden vragen of het licht aan 

mocht konden we aan de slag. Een goede sprinttraining voor de sprinters en nog wat hordenwerk 
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tussendoor. En natuurlijk kwam ook het springen en mooie loopjes op het speciale aangelegde 

looppad aan de orde.  

Na uiteindelijk twee zware trainingen van beide twee uur, was iedereen toch wel op! Tijd dus voor 

een goede maaltijd met als afsluiting van de dag natuurlijk nog een heerlijk Belgisch biertje. En nadat 

de mannen de vrouwen uitgelegd hadden hoe je moest poolen, was het wel weer tijd om lekker het 

bed in te duiken. De dag erna weer vroeg op. 

8:00 uur: de wekker. Met iedereen een beetje brakjes kwamen we aan het ontbijt. Ondertussen 

zaten twee heren zelfs alweer aan hun tweede ontbijt. Maar goed, een bodem leggen was wel nodig. 

Terwijl de ene zich in het krachthonk waagde en de andere aan het smijtwerk begon, had onze 

sprinttrainer weer een pitte training uitgewerkt. Met iedereen toch wel een beetje uitgeput en wat 

extra gehaast kwamen we uiteindelijk wat eerder op het station. Een trein eerder dan maar. Deze 

werd uiteindelijk omgetoverd tot een, voor ons, lopend buffet. Of misschien beter een vliegend 

buffet. Boter hier, hagelslag daar, een hele lading aan brood ging er door heen. Allemaal even snel 

eten voordat we weer in Antwerpen moesten overstappen.  

Met een volle maag kwamen we weer in Nederland, waar wij ons weer op moesten splitsen. Een deel 

naar het Noorden, de rest richting het Oosten. Een mooi weekend achter de rug. Buiten de busreis 

van de indoorhal terug naar het hostel, hebben we de stad niet heel veel gezien. Maar gezelligheid 

was zeker aanwezig!! En natuurlijk veel getraind. Voor herhaling vatbaar. 
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Het NSK Weg tijdens de Zevenheuvelenloop door ‘t Haasje 

Door Sander Groen in ‘t Woud 

Al in november 2013, op het besturenweekend van ZeuS, werd een plan bedacht voor een 

spetterende sportieve activiteit voor bij het lustrum een jaar later. Hoe kun je nou beter je lustrum 

opluisteren dan met een NSK? Aan welke wedstrijd zouden we dat nou beter kunnen koppelen dan 

aan de Zevenheuvelenloop? Hoe een wild plan uitgroeide tot een mooie wedstrijd… 

Toen dit voorstel door het toenmalige bestuur ingebracht werd op de ALV van ZeuS waren de andere 

studentenbesturen direct enthousiast. Het NSK Weg, wat al meerdere jaren in Utrecht aan de 

Maliebaanloop gekoppeld was, werd in dit voorstel namelijk samen met de Zevenheuvelenloop 

gehouden. Op dat moment wisten we echter nog niet dat er ook in 2014 een Zevenheuvelennacht 

zou gaan plaatsvinden, nota bene over de symbolische (passend bij het 7e lustrum) afstand van 7km. 

Nadat het NSK binnen was moest de Stichting Zevenheuvelenloop natuurlijk ook nog overtuigd 

worden van deze opzet. Ons plan voor een studentenwedstrijd paste echter mooi in de visie van een 

verlichtte en gezellige race op de zaterdagavond en dus vonden we elkaar snel in een plan voor een 

NSK weg over 7km. 

Uiteindelijk vond het NSK weg plaats op 15 november, precies 35 jaar nadat ’t 

Haasje officieel werd opgericht. Om 19u ’s avonds was er plek voor 7.000 lopers 

om de 7km te gaan aanvallen. Ruim voor die tijd waren de eerste deelnemers 

en de organisatie (Frenske, David en ondergetekende) echter al aanwezig bij de 

NSK tent op de Groesbeekseweg. Omdat er later op de avond nog een diner, 

feest en overnachting georganiseerd waren hadden veel deelnemers spullen bij 

die ze voor de wedstrijd achter wilden laten bij de organisatie. Tevens bood de 

tent beschutting tegen de spetters regen die af en toe vielen en was er 

uiteraard ruim de tijd om tactieken voor de wedstrijd uit te stippelen. 

Na een warming-up in het inmiddels aardig volgestroomde gebied rondom de start gingen ongeveer 

60 deelnemers op weg om het parcours te bedwingen. Zoals vooraf verwacht was er een aantal 

snelle deelnemers uit Nijmegen present en er werden direct groepjes gevormd. Bij de mannen waren 

drie deelnemers sterk aan elkaar gewaagd: onze eigen Kamiel en Youri Pessy uit Nijmegen gingen de 

strijd aan met Marco van Erp uit Eindhoven. Vlak voor de streep was het Kamiel die het meeste over 
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bleek te hebben. In een zinderende eindsprint ging hij Youri net voor de finish voorbij. Marco kwam 

slechts 12 seconden later binnen op de 3e plek. 

Bij de dames was het iets minder spannend. Lieke Marijnen kwam 12 seconden voor oud-hazin 

Marleen Meij binnen. De bronzen medaille ging met Lotte Spraakman mee terug naar Rotterdam, 

maar uiteraard niet voordat er genoten was van het Nijmeegse nachtleven. Na een snelle douche 

werd namelijk verzameld in een restaurant in het centrum alwaar een grote pizza de hongerige 

deelnemers weer terug op krachten deed komen. Het toneelstuk van het Wageningse bestuur van 

Tartletos om hun mascotte terug te krijgen was na het eten een goede manier om de sfeer erin te 

brengen en de Wageningers lieten ook tijdens het feest van zich horen.  

Terwijl de deelnemers aan de Zevenheuvelenloop van zondag al vroeg in bed lagen werd er namelijk 

nog tot in de late uurtjes doorgefeest door de deelnemers van het NSK. Door het zusje van een van 

de deelnemers was geregeld dat we in TweeKeerBellen ontvangen werden met een shotje en mede 

hierdoor zat de sfeer er weer goed in. Hoewel het even duurde voordat de voetjes van de vloer 

gingen, werd het uiteindelijk een ouderwets avondje stappen in TKB. Of er nog roddels zijn 

voortgekomen uit deze avond kan ik helaas niet zeggen, want zelfs toen ik het om 3u voor gezien 

hield waren er nog vele atleten die het dansen nog niet beu waren. 

Zondag was er echter geen tijd om uit te slapen, want het was natuurlijk ook zorg om alle 

deelnemers aan de Zevenheuvelenloop aan te moedigen. Hoewel de regen het voor de 

toeschouwers al snel koud maakte was iedereen nog in grote getale aanwezig en was er ook op 

zondag een aantal Haasjes wat fantastisch presteerde. Toen echter ook het supporteren voorbij was 

kwam er een eind aan dit mooie Zevenheuvelenweekend en keerden zelfs de meest fanatieke NSK-

gangers terug naar huis. ’t Haasje heeft zich weer van zijn beste kant laten zien en een mooi NSK en 

feest georganiseerd! 
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De Zac Freudenburg Cross door Vitalis 
Door Pauline van der Wardt 

Na veel promotie was het zondag 25 januari zover: de Zac Freudenburg Cross vond plaats. Meer dan 

70 dappere lopers deden mee en Vitalis was goed vertegenwoordigd. Bij de korte cross van de heren 

waren zelfs maar drie mannen die níet bij Vitalis trainen. 

Door de sneeuwval van zaterdag was het een zwaar 

parcours. Er zaten ijzige stukken tussen en de 

heuvels maakten het er ook niet makkelijker op. 

Wie kon, ging dan ook op spikes. De weg was 

heuvelafwaarts ijsvrij gebikt, maar daar werd het na 

een aantal wedstrijden weer glad doordat er 

modder ontstond. Niet iedereen liep dan ook even 

lekker. De weersomstandigheden waren verder 

goed, het bleef de hele middag droog. Een 

handjevol toeschouwers was er voor de nodige 

aanmoediging. Veel atleten bleven ook hangen om hun clubgenootjes te zien. Alles was goed 

geregeld. Er werd life verslag gedaan, er was muziek en er was zelfs een koek en zopie, waar snert en 

broodjes knak verkocht werden. 

Eerst werd het zware parcours één keer door de junioren C afgelegd en werden er meerdere 

podiumplaatsen behaald door atleten van Groningen Atletiek. Daarna was het de beurt aan de 

vrouwen voor de korte cross. Ze zouden twee rondjes lopen, 2800 meter. Ilona Schra van GA won 

hier met een tijd van 12:34, gevolgd door Sela Bekker en Wendy Albada van Vitalis. 

Voor de korte cross bij de heren werden ook twee rondjes gelopen. Hier won Erik Verhaar 

blootsvoets in 10:37, vlot gevolgd door Koen Huits, die met een tijd van 10:50 finishte.  

De langere afstanden begonnen bij de dames. Door de meisjes 

junioren A en B werden drie rondes, oftewel 4200 meter, en 

door de vrouwen vier rondes, 5600 meter, afgelegd. Stefanie 

Bouma won knap met 24:23 bij de vrouwen. An Bennema werd 

tweede en Christina Draijer derde. En bij de junioren werden 

prijzen behaald door Milou de Vries, Yacintha Aakster en Lea 

Jurdzinski. 

 

Daarna was het de beurt aan de heren voor de korte cross. Ook hier starten de junioren B en mannen 

tegelijk. De 3 jongens junioren legden drie rondes af en de heren liepen maar liefst zes keer het 

parcours. Ze gingen hard van start en o.a. Fabian ten Kate zat in de kopgroep. Uiteindelijk hield hij het 

net niet hard genoeg vol en eindigde buiten het podium. Frank Blikslager won met de snelle tijd van 

28:34, de tweede plek was voor Zac Freudenburg en Maarten Zeegers werd door zijn eindsprint derde.  

Het was weer een geslaagde editie van de ZFC, met dank aan de organisatie en de vrijwilligers 

natuurlijk! 
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De CCCE door NSAV ‘t Haasje 
Door Frederieke van Oorschot 

 

Zaterdag 21 februari vond op Sportpark Brakkenstein de Champion Chip Crossestafette plaats, 

georganiseerd door NSAV 't Haasje. In teams van 4 of 5 personen werden in estafettevorm 15 rondes 

van 1km gelopen. Naast snelheid en conditie, kon dus ook tactisch inzicht de sleutel tot succes zijn.  

De commissie had haar uiterste best gedaan om het parcours exact de 

1km te laten bereiken met behulp van een wieltje (na het eerst met een 

gps-horloge en meetlint geprobeerd te hebben…), Het gevolg hiervan: 

nare bochtjes en gekke lusjes; in samenspel met de regen een echte cross 

dus!  

Met in totaal 68 deelnemers aan de start beloofde het een spannende 

race te worden. Oude bekende teams als: ‘Nog lang niet versleten’ en 

‘Asterix en de sexy beesten’ namen het op tegen onder andere 

‘Sebastiaan zoekt vrouw en David zoekt duif’ en ‘de Loopkneuzen’.  

Vanaf het begin nam 'Asterix en de sexy beesten' de leiding op het zware parcours en uiteindelijk 

wisten zij hun titel van vorig jaar met trots te prolongeren. Daventria eindigde op een mooie tweede 

plaats, gevolgd door 'Lekkah kort'. De individuele prijzen voor de snelste rondes waren voor Jan van 

den Hoogen (oud-Haas) en Aleid Groenewoudt (Asterix).  

Uiteraard ontbrak ook dit jaar niet de prijs voor het team in de meest ludieke outfit. Opnieuw wist 

een team uit Eindhoven er met een prijs vandoor te gaan: 'Asterix zonder piraat' liep de gehele 

wedstrijd in toga en mocht naar huis met 5 heerlijke chocolade hazen.  

Iedereen had na deze zware inspanning natuurlijk erg veel honger gekregen, wat ze geweten hebben 

bij Cafetaria de Fest. Maar liefst 45 hongerige hardlopers wisten de gehele cafetaria te vullen. 

Heerlijke pizza’s, kroketten en frietjes werden naar binnen gewerkt en zo kwam een einde aan deze 

prachtige dag van de CCCE. Tot volgend jaar! 
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Het NSK Cross door de Roadrunners 

Door Menno Mertens 

Op een zonnige zaterdagmiddag aan het eind van februari stond het eerste NSK van 2015 op het 

programma: het NSK Cross! Door het Kralingse Bos in Rotterdam was een pittig rondje uitgezet dat 

speciaal voor de échte die-hards en bikkels voorzien was van heuveltjes, boomstammen en slootjes. 

Ook was het parcours in perfecte cross-conditie met veel modder en los zand en een klein 

lentezonnetje op de achtergrond. Kortom: het kon gewoon niet fout gaan!  

Het programma begon met een korte cross van 2,8 km voor zowel dames als heren, waarbij er enorm 

hoge snelheden behaald werden! Met een tijd van 8.48 wist Kamiel van NSAV 't Haasje de nummer 2 

één seconde voor te blijven. Bij de dames was heel het podium bezet door Haasjes, Hester behaalde 

het goud met 11.26 waarmee ze de concurrentie een eind voor haar hield.  

Een langere ronde was logischerwijs uitgezet voor de lange cross, waardoor de deelnemers enkele 

heuvels en een modderveld extra voor hun kiezen kregen. Bij de dames was er lang een gevecht 

tussen Joanne van Tartétos en Lisanne van Asterix, welke gezamenlijk over de streep kwamen na een 

ronde. ZeuS voorzitster Joanne bleek in de tweede ronde toch iets sterker, waardoor er goud naar 

Wageningen ging en er een verdiende zilveren plak was voor Eindhoven. Brons was er nog voor de 

organiserende vereniging, waar Emma een goede tijd neerzette en terecht een medaille meenam. 

Bij de heren werd er tweemaal een ronde van 4,0 km gelopen, en opnieuw was hier goud voor 

Nijmegen! Maico van 't Haasje kwam na 29:33 als eerste man over de finish en kon na binnenkomst 

van Ton (PAC Rotterdam) en Joep (Tartlétos) de felicitaties in ontvangst nemen!  

Al met al was het NSK Cross dus zeer geslaagd, met snelle tijden en veel deelnemers! Iedere 

categorie en iedere studentenstad waren goed vertegenwoordigd waardoor wij als organisatie ook 

erg tevreden waren. Graag danken wij alle deelnemers, supporters en andere aanwezigen dan ook 

voor hun deelname en support en hopelijk zien we jullie snel weer!!  
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Het NSK indoor door Tartlétos 

Door Martijn van der Vis 

7 maart 2015 zal altijd de boeken in gaan als de dag dat het NSK indoor werd gehouden in het 

kolkende Omnisport te Apeldoorn. Veel studenten (365) kwam hier op af om mee te dingen naar de 

titel Nederlands studentenkampioen. Dan kon maar liefst elf keer per geslacht zonder de afsluitende 

4x200 meter mee te rekenen. Iedereen was enthousiast, dat was ook te zien aan een overschot aan 

vrijwilligers die we hadden, waarvoor dank. Nog even extra hulde aan de heer Peter Pesch, 55 jaar 

oud en hij rende harder dan de deelnemers om de uitslagen en startlijsten op tijd op de 

publicatieborden te krijgen. Aan het einde van de dag liep de beste man moe maar voldaan het 

Omnisport uit. Qua prestaties was het ook om je vingers bij af te likken: een evenaring van een 

studentenrecord: Dave Brandhoff sprong over 2.07 meter, en twee verbeteringen van 

studentenrecords: Marijke Boogerd deed slechts 7.61 seconden over de 60 meter, en Noah Schutte 

raffelde de 3000 meter af in 8.29:00. Alle overige uitslagen zijn de vinden op liveresults.nl. Na afloop 

van het evenement was het natuurlijk tijd om gezellig met zijn allen wat te eten, om daarna door de 

gaan naar de squashbaan om daar een feestje te bouwen. Het thema van het feest dit jaar was: rock 

’n roll met de jongens van de landbouwhogeschool. Veel mooie kostuums hebben we gezien en de 

voetjes gingen goed van de vloer. Voor mensen die dit spektakel hebben gemist heb ik twee dingen 

te zeggen:  

1) Jammer joh! 

2) Gelukkig hebben we de foto’s nog: http://www.tartletosloopgala.nl/nski/fotos-2/ 

De commissie heeft er van deze dag genoten en wil nogmaals iedereen bedanken die heeft geholpen 

dit evenement een succesvol verloop te geven. 
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Aankondiging ZeuS Besturendag en ALV 11 april 
De door NSAF ZeuS georganiseerde Besturendag en ALV zal plaatsvinden op zaterdag 11 april op het 

Radboud Sportcentrum in Nijmegen. 

Het adres van het Radboud Sportcentrum is Heyendaalseweg 141 te Nijmegen. Lopend is het 

ongeveer 40 minuten lopen vanaf het station. Er rijden om het kwartier ook bussen vanaf station 

Nijmegen naar ‘sportaccommodatie Universitair Sportcentrum USC'. 

Jullie zijn welkom vanaf 13.00 uur op het Sportcentrum. Zorg ervoor dat jullie van te voren zelf al 

geluncht hebben. We zullen de middag samen starten met een sportieve activiteit. Na de 

sportactiviteit is er de mogelijkheid om te douchen op het sportcentrum. Zorg ervoor dat jullie 

sportkleren met zaalschoenen en douchebenodigdheden meenemen. Hierna zal om 15.30 uur de 

ALV plaatsvinden en aansluitend zullen we samen eten. We verwachten dat het programma om 

20.00 uur afgelopen zal zijn. Dit programma is onder voorbehoud, mochten er wijzigingen optreden 

zullen we jullie op tijd op de hoogte stellen.  

Programma besturendag: 

Vanaf 13.00 ontvangst 

13.30 – 15.00 sportactiviteit in sporthal 2 

15.00 – 15.30 douchen 

15.30 – 17.30 halfjaarlijkse ALV in vergaderruimte 1 

17.30 – 20.00 diner 

Per mail zijn de volgende stukken naar jullie gestuurd:  

- Agenda ALV 

- NSK’s ter verdeling 

- Vragenlijst voor de aanvraag van een NSK 

- Toelichting studentenavond EK Atletiek 2016 

- ALV notulen 25-10-2014 

- Afrekening 2014 

- Balans 2014 

- Begroting 2015 

- Toelichting financiële stukken boekjaar 2014 

Denk eraan dat als je een NSK wilt aanvragen, dat je dit op tijd doet. De deadline voor het aanvragen 

is donderdag 9 april. 

Als jullie nog vragen hebben of al opmerkingen hebben over de bijgevoegde stukken, kunnen jullie 

ons mailen! Dit kan naar secretaris@studentenatletiek.nl. 

Wij hebben er al veel zin in, tot dan! 
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Aankondiging NSK Baan 14 en 15 mei door Asterix 
De Futurumshop Nederlandse Studenten Kampioenschappen Baan zijn het hoogtepunt van de 

studentenatletiek kalender. Op twintig onderdelen worden de titels vergeven voor beste student van 

Nederland. Ook kunnen teams zich inschrijven voor twee verschillende estafettes. 

Dit jaar wordt de NSK Baan georganiseerd door de Eindhovense Studentenatletiek Vereniging Asterix. 

Afgelopen jaar grossie erde deze vereniging in medailles op de NSK Baan in Amsterdam en wisten de 

mannen de titel op de NSK Teams binnen te halen. Zal dit jaar de medailleoogst nog groter worden? 

Of komen studenten in grote getalen uit het hele land naar Eindhoven om te laten zien dat het een 

toevalstreffer was? 

We gaan het zien op 14 en 15 mei! 

De inschrijvingen openen zondagavond 5 april en sluiten op dinsdagavond 5 mei. Kosten voor 

deelname zijn €5,- voor het eerste onderdeel en maar €2,50 voor elk volgend onderdeel. Deelname 

aan de estafette kost €10,- per team. 

Heb jij zin om ons te helpen van het NSK Baan een groot succes te maken? Doe jij op een van de 

dagen mee maar heb je wel zin het hele weekend aanwezig te zijn? Meld je dan nu hiernaast aan als 

vrijwilliger! Tijdens de dag zullen wij zolang je taak duurt voor versnaperingen zorgen. Wanneer je 

een gehele dag kunt helpen vergoeden wij het diner op donderdag. Ben jij beide gehele dagen 

beschikbaar krijg je ook nog eens het ontbijt op vrijdag kado! 
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Aankondiging NSK Ekiden 30 mei door Asterix 

Op zaterdag 30 mei organiseert Eindhoven Atletiek in samenwerking met E.S.A.V. Asterix de 

Estafettemarathon van Eindhoven met daarbij het NSK Ekiden. Dit jaar vindt de estafettemarathon 

plaats op Sportpark De Hondsheuvels en de Karpendonkse Plas.  

De totale marathonafstand van 42,195 km wordt door zes lopers afgelegd. De startloper neemt de 

eerste 5 km voor zijn rekening. De volgende zes lopers lopen respectievelijk 10, 5, 10, 5 en 7,195 km. 

Deze marathonestafette is afkomstig uit Japan. Vroeger werden in Japan belangrijke documenten 

door estafettelopers bezorgd op de plaats van bestemming. Eki betekent “station” en den betekent 

“wissel”. 

Voor de tijdsregistratie wordt er gebruik gemaakt van het ChampionChip systeem. Bij deze wedstrijd 

kan geen gebruik gemaakt worden van uw eigen chip, zorg dus dat deze verwijderd is van uw schoen! 

Hieronder staat een filmpje over hoe u uw chip goed kunt bevestigen. 

Deelname aan het NSK Ekiden staat open voor eerste fase studenten die verbonden zijn aan een 

Nederlandse universiteit of hogeschool. Hieronder wordt iedereen verstaan die als voltijd student is 

ingeschreven bij een van de eerder genoemde instellingen óf op 30 mei 2015 niet langer dan een jaar 

geleden hierbij stond ingeschreven. Het NSK Ekiden valt dus onder het collegejaar 2014-2015. 

Daarnaast geldt er een leeftijdsgrens voor toelating. Er mag deelgenomen worden als men op 30 mei 

2015 minimaal 16 en maximaal 30 jaar oud is. Hierbij is het verplicht dat deelnemers een geldige 

collegekaart kunnen overleggen aan de organisatie! 

Na afloop zal er avondeten zijn, hiervoor kan je je opgeven bij de inschrijving. Naast het avondeten 

vindt er nog een feest plaats in Kafee Kix. Het thema zal binnenkort bekend worden gemaakt. 

De kosten voor een team bedragen € 35 p. team. 

Kosten voor het avondeten bedragen € 5,00 p.p. 

Kosten voor de overnachting (inclusief ontbijt) bedragen € 2,50 p.p. 
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Aankondiging NSK Meerkamp 12 juni door Tartletos 
Onderdeel van het Tartlétos Loopgala is dit jaar het Nederlands Studenten Kampioenschap 

Meerkamp. Deze meerkamp bestaat uit vier onderdelen: 100m, speerwerpen, verspringen en 800m, 

die in chronoloog van het Tartlétos Loopgala worden verwerkt. 

Het NSK Meerkamp wordt onder auspiciën van Stichting Studentensport Nederland georganiseerd. 

Deelname aan het NSK Meerkamp staat open voor eerste fase studenten die verbonden zijn aan een 

Nederlandse universiteit of hogeschool. Hieronder wordt iedereen verstaan die als voltijd student is 

ingeschreven bij een van de eerder genoemde instellingen óf op 12 juni 2015 niet langer dan een jaar 

geleden hierbij stond ingeschreven. Het NSK Meerkamp valt dus onder het collegejaar 2014-2015. 

Daarnaast geldt er een leeftijdsgrens voor toelating. Er mag deelgenomen worden als men op 12 juni 

2015 minimaal 16 en maximaal 30 jaar oud is. Hierbij is het verplicht dat deelnemers een geldige 

collegekaart kunnen overleggen aan de organisatie! 

Het NSK Meerkamp bestaat uit de volgende 4 onderdelen: 100 meter, verspringen, speerwerpen en 

800 meter. Dit geldt voor de mannen en voor de vrouwen, hier wordt dus geen onderscheid in 

gemaakt. 

De kosten voor het NSK meerkamp zullen later bekend gemaakt worden. 

Er kan aan het NSK Meerkamp ook buiten mededinging meegedaan worden mits de inschrijflimiet 

van 18 deelnemers per categorie (mannen/vrouwen) nog niet bereikt is. Als dit wel het geval is kan je 

helaas niet mee doen. Als er plekken over zijn kan je mee doen aan het NSK Meerkamp buiten 

mededinging. We hanteren hierin de regel: wie het eerst komt wie het eerst maalt.  
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Deze keer niet in de Bliksem… 

De roddelpagina….  

Een verslag van de Hyde Park Relays… 

Hoewel hier wel gemeld kan worden dat Menno een leuke avond had 

met een Britse schone… 

Ook was er enige integratie tussen ’t Haasje en Currimus (het begint met 

een T en eindigt op eun en essa)… 

Het romantische verhaal van twee mascottes die elkaar vonden op een gala… 

Hoe alle gouden medailles van het NSK Cross mee naar Nijmegen gingen… 

 

De roddel over Martijn (Vitalis) en Saskia (’t Haasje) op een feestje met de 

jongens en meisjes van de landbouwschool… 

 

Hoe blij vrijwilligers op het NSK Indoor zijn als ze parkeerwacht mogen zijn… 

 

De onthulling van de mega leuke sportactiviteit op de besturendag… 

 

Dezelfde opmaak van de Bliksem als voorgaande edities… 

 

De liefdesgeheimen van de ZeuS bestuursleden die ’s avonds laat na 

bestuursvergaderingen besproken worden… 

 

Een modeshow van mascottes in verschillende outfits…  

Verslagen van de traingingsweekenden van Vitalis en Asterix… 

Met daarbij een uitleg waarom Asterix zich verkleed als Hawaiiaanse meisjes… 

En waarom Vitalis dat niet doet… 

 

 

http://www.studentenatletiek.nl/


Nederlandse Studenten Atletiek Federatie 

 ZeuS   Bliksem 1-2015 
 

Nederlandse Studenten Atletiek Federatie ZeuS 
www.studentenatletiek.nl 

Het laatste woord       

Door Vincent Witmond 

Met heel veel dank aan Danuta heb ik de eer om Het Laatste Woord te 

schrijven voor deze editie van de Bliksem. In tegenstelling tot Thomas en 

Danuta, kom ik terug van mijn vakantie en realiseer ik mij dat ik heel snel 

een stukje moet schrijven. Met nog mijn wintersport in Winterberg vers in 

het geheugen, zou ik graag snel mijn verhaal willen doen voor jullie. 

Lange afstand loper 

Sinds dat ik ongeveer 8 jaar ben, is atletiek dé sport die ik beoefen. In de 

loop der jaren heb ik verschillende hobby’s erbij gehad, maar de moeder 

der sporten uit Griekenland heeft mij nooit losgelaten. Ik ben begonnen bij 

AV Haarlem als B-pupil en in de loop van mijn atletiekcarrière heb ik 

ondertussen alle disciplines wel een keer gedaan of beoefend. Helaas bleek 

ik absoluut geen talent te hebben voor onderdelen als hordelopen, 

hoogspringen of kogelstoten, maar duursport beoefenen deed ik wel 

graag. Sinds mijn 16e ben ik actief in 10 en 15km loopjes. Sinds 2012 ben ik 

lid van D.A.V. Kronos en een halfjaartje later was ik voorzitter van de 

bende, waar de meeste mensen van ZeuS mij van kennen.  

Voorzitter van D.A.V. Kronos 

Nu loop ik een beetje op de zaken vooruit. Allereerst heb ik in het begin de 

kat uit de boom gekeken bij de Kronos in Enschede. Gewoon lekker 

sporten en alles een beetje rustig aan doen. Toen mensen te weten 

kwamen dat ik al een aantal jaren actief ben bij de Dam Tot Dam Loop van 

Le Champion als organisator en vrijwilliger, werd ik gevraagd voor de 

Campusloopcommissie. Met heel veel plezier heb ik samen met vier 

andere Kronauten de kleinschalige loopwedstrijd mogen opzetten. Hier 

heb ik zoveel plezier aan beleefd, dat ik meer bij Kronos wilde doen. In het 

seizoen van 2013-2014 was ik actief als voorzitter. Samen met mijn 

bestuursgenoten hebben wij veel energie gestoken om de vereniging gezonder te maken. Met een 

klein ledenaantal moet je creatief omgaan met het vullen van commissies en laten zien dat je een 

leuke studentenatletiekvereniging hebt. Een van de grootste speerpunten was het verbeteren van 

communicatie, zowel intern als extern. De transparantie tussen bestuur en de leden heeft in mijn 

bestuursjaar ertoe geleid dat onze commissies zeer goed gevuld waren, gezelligheid wat meer 

voorop kwam te staan en de kleine vereniging wat sterker op de kaart gezet werd op de “grote” 

Universiteit Twente.  

Een nieuwe atletiekbaan 

Mijn bestuursjaar had wel een bittere nasmaak, want een kandidaatsbestuur werd niet gevonden. 

Het lot van de vereniging was voor een lange tijd zeer onzeker. Dit is vaker het geval geweest bij het 

Twentse Kronos, maar echt prettig voelde het bestuur zich er niet bij. Ik trad af en een interim-

bestuur kwam er gelukkig voor in de plaats. Ondertussen is Kronos acht maanden verder, maar de 
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vereniging is er niet veel verder op vooruit gegaan als het gaat om een vorming van een nieuw 

bestuur. Er is wel een lichtpuntje: na jaren van wachten, gaat de Universiteit een nieuwe baan 

neerzetten op onze campus. Letterlijk viel de Bata in het water afgelopen jaar en dat wil de UT geen 

twee keer overkomen, dus gas op die lolly en hup! Er moet een nieuwe baan komen, aldus het CvB. 

Natuurlijk wisten wij dat dit lang zou gaan duren, omdat er bij dit soort projecten altijd eerst heel 

lang gepraat moet worden voordat er concrete besluiten worden genomen. Maar het feit is wel, dat 

er bijna een half miljoen euro beschikbaar gesteld is voor dit project. Deze maand gaat de baan op de 

schop, concreet weet ik het plan niet, maar tartan komt er zeker te liggen! Hiermee is de drang groot 

om Kronos koste wat het kost voor te zetten. Wij willen overwinteren tot er weer goede tijden 

komen. De nieuwe baan zal naar onze verwachting een goede ledeninjectie geven. Daarvoor zijn wij 

aan het experimenteren of bestuurlijke taken verspreid kunnen worden over alle leden van de 

vereniging, om zo het bestuur te ontlasten. Of deze techniek werkt is nog onzeker, over een paar 

maanden is de evaluatie van deze zogenoemde “scrum techniek”. 

Sportkoepel UT 

Terug naar mij. Ondertussen ben ik weer vijf Kronos-commissies en  een ZeuS-commissie 

(Trainingsweekend naar Gent) verder sinds mijn aftreden als voorzitter in juni 2014. De lol en 

uitdaging is er een beetje van af. Ik ga een stap verder zetten om mijn steen bij te dragen aan sporten 

op de UT. Vanaf woensdag 4 maart zal ik de vice-voorzitter zijn van de Sportkoepel. Deze koepel is 

opgezet een paar jaar terug om een eerlijk subsidieverdeling te maken onder de 34 

studentensportverenigingen van de Universiteit Twente nadat de sport-tak ontzettend moest gaan 

bezuinigen. Dit gaat al twee jaar goed en ik hoop voor het komende jaar weer een goede verdeling te 

kunnen maken met mijn bestuursgenoten. Tevens hoop ik meer andere taken op te kunnen pakken 

om meer studenten te interesseren voor sport én bovenal om actief te zijn bij een (sport)vereniging. 

Iets mooiers bestaat bijna niet, toch? 

Samenvattend heeft Danuta gelijk. Kronos gaat een hele spannende tijd tegemoet de komende jaren, 

wat betreft het activisme en de atletiekbaan. Ook ik zal het komende jaar met veel spanning en 

enthousiasme mij bezig gaan houden bij de Sportkoepel. Hopelijk kan ik later in 2015 meer vertellen 

over de laatste ontwikkelingen hier in Twente. Ik zal graag het laatste woord voor de volgende keer 

willen geven aan Annemiek Keijser van Parcival. Een oom van mij is laatst beëdigd tot professor aan 

de universiteit van Tilburg. Met alle plezier wil ik graag horen hoe het atletiek zich daar heeft 

ontwikkeld de laatste tijd! 

Tot bij de Batavierenrace allemaal!  

Vincent 
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Agenda 

11 april: ZeuS besturendag en ALV  

14 en 15 mei: NSK Baan door Asterix (Eindhoven) 

30 mei: NSK Ekiden door Asterix (Eindhoven) 

12 juni: NSK Meerkamp door Tartlétos (Wageningen) 
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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     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     parcivalatletiek@gmail.com 

http://kronos.studenten.utwente.nl   www.parcival-atletiek.nl 

WAV Tartlétos     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     LUHV Currimus Leiden 

Blauwborgje 16     Einsteinweg 6 

9747 AC Groningen    2333 CC Leiden 

secretaris@vitalis.org     luhvcurrimus@gmail.com 

www.vitalis.org     www.currimus.nl     

AV Phoenix     EUR Roadrunners 

C. van Bourbondreef 17    SB-postbus 16 

3561 ET te Utrecht    Burgemeester Oudlaan 50 

studentencie@avphoenix.nl   3062 PA Rotterdam 

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

      www.eur-roadrunners.nl  

Contact ZeuS bestuur 

Postadres 

Universitair Sportcentrum 

Heyendaalseweg 141  

5625 AJ Nijmegen 

bestuur@studentenatletiek.nl  

www.studentenatletiek.nl  
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Bestuursleden 

Voorzitter     Secretaris 

Joanne Siccema     Milou Schuurbiers 

voorzitter@studentenatletiek.nl   secretaris@studentenatletiek.nl  

Penningmeester    Commissaris NSK’s  

Luuk Weijring     Fynn van Buuren 

penningmeester@studentenatletiek.nl   nsk@studentenatletiek.nl  

Commissaris PR & Evenementen 

Martijn van der Vis 

evenementen@studentenatletiek.nl 

 

Deze Bliksem kwam tot stand door: 

Joanne Siccema 

Vera Kooiman 

Sander Groen in ’t Woud 

Pauline van der Wardt 

Frederieke van Oorschot 

Menno Mertens 

Vincent Witmond 

Martijn van der Vis 

Milou Schuurbiers 

Het ZeuS bestuur 

 

Groetjes van het ZeuS bestuur,  

Joanne, Fynn, Martijn, Luuk en Milou  
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