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1e editie

Delft 2009

A 
an het begin van het studie jaar is de studenten  

turnvereniging D.S.T. Pegasus ontstaan. Een nieuw bestuur, een nieuwe  
studentensport voor Delft en daarom kan een nieuw clubblad  
natuurlijk niet achter blijven. Het heeft misschien even mogen duren, 
maar de eerste editie van de Page-Turner is een feit!

Elk half jaar brengt de Page-Turner leden en niet leden op de hoogte 
van de activiteiten, wedstrijden en andere belangrijke en minder  
belangrijke gebeurtenissen binnen de vereniging.  

We hebben plezier gehad in het maken van deze eerste  
editie en we gaan er vanuit dat dit één van velen uitgaven zal zijn!

Veel leesplezier, 
Elke Miedema
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H 
et begin van het grote voorstelrondje… 

Ik ben Carla Velraeds, 4e jaars studente werktuigbouwkunde 
en geboren in Limburg. Van jongs af aan was ik daar al veel in 
de gymzaal/turnhal te vinden. Tot mijn 13e heb ik geturnd bij  
Alcides in Baarlo en hierna heb ik nog anderhalf jaar geturnd bij  
Olympia Blerick. Hierna ging ik verhuizen naar Middelburg, waar 
ik natuurlijk weer opzoek naar een leuke vereniging; MTV’69. 
Op mijn 17e ben ik helaas door een blessure moeten stoppen.  
Later in Delft heb ik het wel geprobeerd weer op te pakken, maar  
helaas waren de leden van de verenigingen in Delft erg jong 
en de gezelligheid was voor mij ver te zoeken, langer dan 5  
trainingen heb ik het dan ook niet volgehouden. 

Tot mijn spijt kende ik niemand in Delft die net als ik graag met  
studenten wilde turnen, dus het idee van een studenten  
turnvereniging in Delft was bij mij enkel een mooie droom. 
Tot ik in mei vorig jaar in contact kwam met Denise. Zij had de  
eerste stappen voor de opzet van een studententurnvereniging al  
ondernomen en met de verdere voortzet wilde ik haar graag  
helpen. 

De opzet van de vereniging is zeer goed verlopen, want nu zit ik 
hier als trotse voorzitter van Pegasus dit stukje voor het eerste  
verenigingsblad te schrijven. Ik hoop dat we ons de komende  
jaren met zijn allen in kunnen zetten voor D.S.T. Pegasus, zodat de  
vereniging een mooie toekomst tegemoet gaat!

Met sportieve groet,
Carla

 
 



O 
mdat ook ik ben gevraagd een stukje over mezelf te schrijven 

voor onze allereerste ‘pageturner’ ben ik er maar eens goed voor 
gaan zitten. 

Eerst maar een een korte opsomming om mezelf voor te stellen: 
Ik ben Denise Stoeller, 20 jaar, opgegroeid in Nijmegen, na m’n 
eindexamen een jaartje vrijwilligerswerk gedaan in Griekenland, 
ondertussen wonend in Delft en tweedejaars Bouwkunde, al 
heel wat jaartjes actief met turnen, ook geef ik al een aantal jaar  
training aan onder andere de wedstrijd meisjes in Nijmegen en nu 
2 groepen jongens in Delft.

Eenmaal studerende in delft heb ik mij aangesloten bij de  
damesgroep van Excelsior. Ondanks dat ik het daar ontzettend 
naar m’n zin had (en heb) vond ik het toch erg jammer dat ik niet 
in een studenten sportvereniging zat. Ik stond voor twee keuzes: 
1. Een andere sport zoeken of 2. Zorgen dat er een studenten  
turnvereniging opgericht werd. Na een gesprek met iemand 
van het sportcentrum besloot ik de gok te wagen en ben ik gaan  
peilen hoeveel behoefte er in het Delftse studentenleven was 
voor een turnvereniging. Al gauw vond ik een geweldig team voor 
ons bestuur waarmee we hard aan de slag zijn gegaan om mijn 
(onze?!) droom waar te maken! Ik denk dat ik wel mag zeggen 
dat het plan ondertussen erg geslaagd is. Ik ben erg blij met de  
gezellige groep, het leuke logo, de nieuwe vesten, het clubblaadje 
en al het enthousiasme. Ik hoop dat dit het begin is 
van een enorm groeiende turnvereniging en ik ben 
pas 100% tevreden wanneer er een turnhal voor 
de vereniging is gebouwd!

Denise
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B 
ij deze zal ik mijzelf ook even introduceren. 

Mijn naam is Evelien van der Meel, 20 jaar, studeer Civiele  
Techniek en zit in mijn 2e jaar. In de laatste jaren van mijn  
middelbare schoolperiode ben ik begonnen met het helpen bij de  
kleutergym en turnlessen van mijn oude vereniging, omdat ik het 
leuk vond en omdat ik ervaring nodig had om in Londen als Aupair 
aan de slag te gaan. In die tijd begon het wel redelijk te kriebelen 
om zelf ook weer te beginnen met turnen en deed ik dus ook met 
de oudste groepen geregeld delen van de les mee. Toen ik in Delft 
ging studeren besloot ik het turnen weer op te pakken, alleen was 
hier helaas nog geen studententurnvereniging.

Naast het turnen had ik altijd al een voorliefde voor de roeisport 
en als je iedere dag langs de Thames fietst waar mensen aan het 
roeien zijn, wordt dat een steeds aantrekkelijkere sport om te 
gaan doen. Eenmaal in Delft ben ik dus ook lid geworden bij de 
mooiste roeivereniging van Nederland D.S.R. Proteus-Eretes. 
Daar heb ik in mijn eerste jaar selectie gelopen heb en na  
uitselecteren ben ik heren vier gaan sturen. Toen ik ergens 
gedurende het jaar posters zag hangen voor de turnvereniging 
heb ik meteen gereageerd dat het me een top idee leek. En dat 
vind ik nog steeds. Naast het turnen roei ik op dit moment in de 
Damesch Clubacht  2009 Volmaakt, wat betekent dat ik 5x per 
week  bezig ben met roeitrainingen waardoor het turnen er wel 

is bij inschiet.

Ook doe ik bij zowel Civiel als Proteus  
meerdere commissies. En ik ben heel blij met de  
turnvereniging! En loop ik natuurlijk ook trots 
rond in het mooie verenigingsvest. 

Evelien



H 
allo allemaal, 

De meeste van jullie zullen mij vast al wel een beetje kennen, maar 
ik zal toch nog in het kort wat over mijzelf vertellen en hoe ik bij 
DST Pegasus terecht ben gekomen.
Ik ben een echte geboren en getogen Tilburger. Tilburg is de plek 
waar ik met turnen in aanraking ben gekomen. De vereniging, GV 
Volt, bevond zich op 50 meter afstand van mijn huis, dus vandaar 
dat ik er vanaf mijn 4e naartoe werd gestuurd door mijn ouders.
Nadat ik mijn eindexamen heb gehaald ben ik in het mooie Delft 
gaan studeren en daar ook op kamers gegaan. Na de OWee ben ik 
lid geworden van Virgiel. Vanwege het herstel van een operatie na 
mijn liesbreuk heb ik het eerste jaar niet gesport (behalve achter 
de bar). Toen ik echter hersteld was kwam ik na wat research tot 
de conclusie dat er nog geen studententurnvereniging bestond in 
Delft. Maar op een goede dag zag ik een poster hangen, waarop 
stond dat er wel een turnvereniging zou komen. Natuurlijk heb ik  
meteen ene D. Stoeller gebeld voor meer informatie en zo ben ik 
er eigelijk een beetje ingerold.

In het bestuur van DST Pegasus vervul ik de taak van  
Commissaris Activiteiten. Mijn doel is om onze vereniging levendig 
en gezellig te houden, door naast de gewone trainingen ook andere  
activiteiten te organiseren. Als jij nog leuke ideeën moet je mij 
maar zo snel mogelijk aanspreken, dan probeer ik er werk van te 
maken! 

Witek Nawara

Commissaris Activiteiten
DST Pegasus
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Turn trainer

O 
nze vereniging heeft 20 leden, bestaande uit een zeer 

gevarieerde groep jongens en meiden van alle turnniveaus 
van beginners tot ver gevorderden.

Tijdens trainingen zijn er meestal 10 tot 15 turners/ 
turnsters aanwezig en wij zijn nog op zoek naar een trainer 

welke het leuk vind om de groep te trainen.  

Mocht u interesse hebben of iemand kennen die mogelijk 
interesse zou hebben, neem dan contact met ons op!

Groeten, 
Het bestuur van D.S.T. Pegasus

E. info@dstpegasus.nl
T. +31 (0)6 43 574 604

GEZOCHT



E 
en van de belangrijkste dingen bij het oprichten van een vereniging is 

het bedenken van de naam. Dit is wat de vereniging een identiteit geeft 
en zal net zo lang blijven bestaan als de vereniging zelf. Onze vereniging  
hebben we Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus, of korter, D.S.T. 
Pegasus genoemd. Maar waarom deze naam?

Het eerste verband wat onder turners getrokken wordt met de naam 
Pegasus is het turntoestel, dat Pegases heet. Maar wat de meesten niet 
weten is dat er nog veel meer achter deze naam schuil gaat...

De oorspronkelijke betekenis van Pegasus vindt je in de oude  
Griekse taal en mythologie. In het Grieks betekent Pegasos ‘sterk’. In de  
mythologie is Pegasus het gevleugelde paard. En velen van jullie kennen 
hem misschien nog wel uit de film Hercules.

De Pegasus is zeer krachtig, maar tegelijkertijd ook heel elegant. Laten 
dit nou net de eigenschappen zijn die een turner moet bezitten. Nog een  
eigenschap die de Pegasus en de turner gemeen hebben is het vliegen. 
Een turner houdt van het gevoel van vrijheid als hij/zij los is van de grond 
en salto’s en schroeven uitvoert.

Vanwege zijn status is er een sterrenbeeld vernoemd naar dit prachtige 
mythologische wezen. En zeg nou zelf, wij zijn toch ook sterren!

Pegasus!
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Januari
30  Daan Vermeij
Februari
21 Anjuli de Wilde
Maart
23  Karina Wilting
28  Elke Miedema
April
11  Aileen ten Hoor
13  Evelien van der Meel
Mei
23  Matthijs van Heemskerk
24  Carla Velraeds
Juni
1 Jan van der Ham
Juli
9  Bianca Willems
16  Fieke Beemster
26  Loes Noom
Augustus
14  Witek Nawara
September
9  Heleen Buijs
14  Ruben Sevenois
15  Denise Stoeller
27  Judith van Tol
Oktober
8  Thomas Schotte
22  Rian Oudewortel

Naam: rian oudewortel
Geboortedatum: 22 oktober 1988 
Woonachtig in: Den Haag (inmid-
dels Delft)
Studie: Werktuigbouw 1e jaars

Heb je vroeger geturnd: Neen.

Waarom ben je bij D.S.T. Pegasus 
gaan turnen?
op de middelbare school kreeg ik 
nog wel wat lichaamsbeweging,  
maar als student werd dat  
nauwelijks of geen. Ik zat  
dagen aan een stuk op m’n luie  
zitvlak. Daarom had ik het goede  
voornemen om iedere dag de fiets 
richting TU te pakken. Natuurlijk, 
net als heel wat andere goede 
voornemens, kwam er niets van 
terecht. 
Ik had een soort sociale controle 
nodig, die mij zou verplichten te 
gaan sporten. Het vervelende  
hierbij was dat ik nog moest kie-
zen aan welke vorm van sport ik 
zou gaan deelnemen. Het feit dat 
ik niet van teamsport hou, ver-
kleinde de keuzemogelijkheden al  
aanzienlijk. via via hoorde ik dat er 
een turnverening voor studenten 
was, waar alle niveau’s welkom 
waren. Ik besloot een keertje mee 
te trainen en dat beviel goed.
Sindsdien ben ik lid van Pegasus.

Wie mag de volgende keer? 
Daan vermeij

niEuw lid



d.S.T. Pegasus





wK Turnen 2010

N 
a het EK Turnen dames in 2004, het WK trampolinespringen 

in 2005 en natuurlijk het EK Turnen dames en heren 2007 heeft de 
KNGU (in samenwerking met FIG en de stad Rotterdam) het nu ook  
klaargespeeld het WK 2010 te mogen organiseren! In 1987 was de  
laatste keer dat het WK Turnen in Nederland werd gehouden. Het 
WK  zal dit jaar plaatsvinden in Ahoy Rotterdam, van 17 tot 24 oktober 
2010.

Het WK Turnen is een belangrijk toernooi op weg naar de  
Olympische Spelen van 2012 in Londen, wat betekend dat de  
beste turners en turnsters over de hele wereld in Rotterdam zullen  
schitteren. Er zullen meer dan 70 landen deelnemen aan deze  
wereldkampioenschappen. In Rotterdam gaat het zowel bij de  
dames als de heren om de wereldtitels in de landenwedstrijd 
en de individuele titels bij de meerkamp- en toestelfinales. Naar  
verwachting zullen er 350 mannelijke en 250 vrouwelijke  
topsporters, uit ruim 70 landen, aanwezig zijn.

Het is ook mogelijk om tijdens het WK als vrijwilliger mee te  
helpen aan dit grootse evenement. De begeleiding van de pers en het  
publiek, de begeleiding van de gymnasten, het verwerken van alle 
administratieve gegevens, medische zorg, het begeleiden van 
het publiek, het verzorgen van het vervoer van gymnasten en  
juryleden tussen de hotels en Ahoy Rotterdam; het zijn slechts 
enkele zaken uit de lange rij van taken waarvoor de vrijwilligers 
zorgen. Interesse? Hou dan de site van het WK turnen 2010 
goed in de gaten. In de eerste helft van 2009 start namelijk de  
vrijwilligerswerving.

De kaarten zullen gekocht kunnen worden vanaf juni 2009. 
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Bedenk jij je ook weleens dat je nog een hele maaltijd moet 
bereiden omdat je om kwart voor acht weer actief in de  
gymzaal gaat staan? Maar heb je totaal geen idee wat voor iets je wil gaan  
koken? Dan is hier misschien een ideetje voor je. Het is niet te duur, niet 
te moeilijk en is; afhankelijk van je kookervaring, snel te maken.

Kippakketjes (voor  4  pakketjes)
- Bladerdeeg, 4 blaadjes
- Mozzerella, 1 kaasje
- Kip, 1 filet (+/- 150kg)
- Sweet chili saus, 2el 
- Kerriepoeder, 3 tl

Bereiding
Laat eventueel de 4 plakjes bladerdeeg alvast ontdooien.

Maak gehakt van de kip (snij in kleine stukjes of gooi in de  
snijmachine). Doe hetzelfde met de mozzerella kaas en gooi het 
bij elkaar. Voeg ook de Sweet Chili saus en het Kerriepoeder toe. 
Voeg eventueel naar eigen smaak ook zout en peper toe. Verdeel 
het mengsel over de 4 bladerdeeg lapjes en vouw de pakketjes 
goed dicht (zodat het mengsel niet stiekem uit het pakketje kan 
vallen in de oven). Doe het ongeveer 15min op 200 graden (stand  

4) in een voorverwarmde oven op een bakplaat. 

Serveer de kippaketjes warm met een salade van plakjes tomaat en  
mozerella met basilicumblaadjes ertussen. Besprenkel de salade met 
een mengsel van balsamico-azijn, olijfolie en suiker. Voor de extra grote 

trek serveer sperzieboontjes of  aardappelkrieltjes erbij.

EET SMAKEliJK!

dE Turnhap



de wedstrijden

Zaterdag 

O 
p 29 november was het zover: onze allereerste studenten 

turnwedstrijd! Deze wedstrijd werd georganiseerd door onze 
buren, Euroturn uit Rotterdam en er waren maar liefst 125 deel-
nemers.

Wat ons heel erg opviel was de relaxte sfeer, normaal gesproken 
komt er heel wat rivaliteit en arrogantie bij een wedstrijd kijken, 
maar hier moedigde iedereen elkaar aan, ongeacht bij welke 
vereniging je hoort en in welk niveau je turnt. Wat een opluch-
ting, vooral als je je bedenkt dat de wedstrijd maar liefst 7 (!) uur 
duurde. 

De moeilijkheidsgraad ingedeeld in 4 categorieën. Niveau 1 is het 
hoogst en niveau 4 is voor beginners. En ondanks de ontspannen 
sfeer waren er hier en daar toch zeker wel tekenen van zenuwen 
te herkennen. 

Bij de prijsuitreiking vielen we als D.S.T. Pegasus meteen erg op. 
Er zijn maar liefst 2 medailles in de wacht gesleept en ook de rest 
van de uitslagen bleken erg goed te zijn!
 
Na de wedstrijd was er ook nog een avondprogramma met als 
thema ‘famous couples’ Wij hadden na een beetje brainstormen 
besloten om met de vereniging als Mickey en Mini Mouse te 
gaan. Tijdens het eten hebben we nog leuk bij kunnen praten 
met de andere verenigingen.

nSTC 1
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FOTO’S
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T 
e Eindhoven op 14 maart 2009 namen wij deel aan de 

tweede studenten turnwedstrijd van dit seizoen. Dit keer meer  
deelnemers van D.S.T. Pegasus en zoals te zien is in de uitslag nog 
meer medailles! 

Het was een erg gezellige dag waarop we ook beter  
kennis hebben kunnen maken met de andere  

turnverenigingen. Na de wedstrijd  
hebben we nog lekker chinees gegeten in een  
clubhuis op het universiteitsterrein. 

Wat later op de avond zijn we vertrokken naar 
de feestlocatie. Hier bleek het in eerste  
instantie maar een beetje een 
saaie boel te zijn, maar uiteindelijk 
hebben we ons zeer goed vermaakt 
tot in de late uurtjes. Het thema van 
dit feest was ‘Game Kings’ bekijk de 
foto’s voor onze Sims outfit. 

nSTC 2



Hersen Gymnastiek

S 
udoku

De getallen in de omlijnde gebieden moeten bij elkaar het getal zijn 
dat in de hoek van dat gebied staat. Voor de rest gelden dezelfde 
regels.



2�

H 
oe noem je iemand van d.S.T. Pegasus?

Stuur je antwoord naar info@dstpegasus.nl

PrIjSvraag
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Externe Trainingen

AMErSFOOrT

Z 
ondag 9 november konden de studenten uit turnend Nederland weer eens 

lekker hun grenzen verleggen. Zustervereniging Linea Recta had namelijk 
een turnhal in Amersfoort afgehuurd waar wij allemaal konden trainen. Voor 
ons was het niet alleen een externe training, maar ook meteen een eerste  
kennismaking met alle andere studenten turnverenigingen uit Nederland.

De zaal had alles te bieden wat een turner nodig heeft. Er was een vierkante 
vloer, een gewone tumblingbaan en een airtumblingbaan. Verder waren er  
reuzetrampolines en natuurlijk alle heren en damestoestellen.

De training was heel leerzaam, omdat er een trainer aanwezig was en  
omdat je natuurlijk veel van elkaar kan leren. Zo heeft Carla veel tips gekregen 
voor haar opsprong bij brug, thomas heeft een tsukahara gedaan vanaf een  
reuzentrampoline en Witek heeft een salto voorover uit de rekstok gedaan. 
Al met al was het een mooie training en een goede voorbereiding voor de  
eerste wedstrijd van het seizoen, namelijk NSTC 1.
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Z 
aterdag 4 April had D.S.T. Pegasus een externe training georganiseerd in de 

turnhal van Leiden. Alle pegasusleden, de turners van Euroturn uit Rotterdam 
en  natuurlijk Bas waren welkom.  Zelfs een verdwaalde turner van Linea Recta 
(Enschede) is langs geweest.

Iedereen heeft 3 uur lang kunnen trainen en nieuwe dingen kunnen leren;  
Witek heeft voor het eerst gereusd (carla deed ook een poging), Fieke heeft 
een overslag over een pegases gesprongen (het toestel dus...), Elke arabier 
salto op vloer en Thomas dubbelsalto in de grote tramploline.  
De zaal gaf iedereen de mogenlijkheid om zijn skills te verbeteren en dat heeft 
dan ook iedereen gedaan.  Bas heeft natuurlijk weer goed geholpen om de  
turners weer een stapje verder te laten komen. 

Na een zware training zijn we gezamelijk wat gaan eten bij Easy Wok in Delft. En 
als afsluiter nog (een paar) cocktails gaan drinken bij Thomas. 

We kijken uit naar de volgende externe training! 

lEidEn



TrAininGS inFO

T 
rainingen:

wat:  turntrainingen op elk niveau
wanneer: elke donderdagavond van 20.00 tot 21.30
waar:  Aart van der Leeuwlaan 14 (naast ‘De Horizon’)
  2624 LD Delft 

C 
ontactinfo:

www.dstpegasus.nl
info@dstpegasus.nl
Tel. nr. secretaris: +31 (0)6 43 574 604

Alle studenten zijn natuurlijk welkom om een keer te komen kijken bij 
of mee te doen met de trainingen van DST Pegasus. Voor vragen kun 
je terecht op de website, stuur een email of spreek het bestuur aan. 

l 
id worden?

Ben je in het bezit van een sportkaart van de TU Delft en heb je nog 
30 euro rondslingeren? Dan is het gewoon een kwestie van inschrijven 
en contributie betalen en je bent lid! Voor meer info kun je contact  
opnemen met het Pegasus bestuur. 
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24 mei: Cheerleading-act PunCH
De Delfse Studenten Basketbal Vereniging PUNCH onganiseerd 
een internationaal basketbal toernooi. Tijdens de finale gaan een 
aantal leden van D.S.T. Pegasus cheerleaden. 

1� mei: externe training Heereveen
Er is weer een externe training georganiseerd door een  
zustervereniging, dit keer STUGG. Het zal plaats vinden in de 
turnhal in Heereveen. De mooie plek om alvast wat dingen voor 
te bereiden voor het NSK.

6 juni: nSK nijmegen
Deze dag zal het Nederlands Studenten Kampioenschap  
plaatsvinden bij de Nijmeegse vereniging KUNST. 

� t/m � juli: Pegasus-weekend
Een bruisend eerste levensjaar van DST Pegasus wordt  
afgesloten met een weekend weg, waarin gefeest, maar ook  
geturnd gaat worden. Meer informatie volgt.

1� Augustus: Owee Sport & Cultuurdag
Tijdens de OWee zal ook D.S.T. Pegasus zich presenteren aan de 
nieuwe studenten.

Agenda
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