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Afgelopen jaar hebben de leden van Pegasus weer zoveel 
beleefd! Pegasus is namelijk meer dan turnen. Het is groen, 
sterk, onoverwinnelijk,  awesome, maar ook enorm gezellig 
en naast de trainingen wordt er veel samen gedaan. Zo was er 
bijvoorbeeld dit jaar Pegasus haar eerste lustrum week en werd 
het NSK springen in Delft georganiseerd, was het Pegala voor de 
verandering niet in Delft en voor het oud en nieuw feest moest 
je naar een erg zuidelijk paradijs.

Wij, als leden van de SEKcie hebben verhalen uit de levens van 
diverse Pegasussers weten te bemachtigen en gebundeld in dit 
dagboekje, voor jou. We hopen dat je erg zult genieten van de 
verhalen, foto’s en uitspraken. Natuurlijk kun je hierin ook weer 
de resultaten van de Epic Pegawesome Poll vinden, testen of jij  
van binnen toch wel groen genoeg bent en hebben we weer een 
fantastische prijsvraag voor je. 

Namens de Super Elitaire Knutsel Commissie,
Natalia Scheele
Charlotte Zohlandt
Kristel Bronsvoort  
Ellen van Linden
Max Fleer
Lydia de Vries

1 juni 2014 - Voorwoord
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Inhoudsopgave

M
ark: ,,Ja, we kunnen ook thuisbezorgd.nl gebruiken om

 eten te bestellen.” Natalia: ,,M
aar we zijn niet thuis.” 

Voorwoord

Bestuur VI

Pegasus, een samenvatting

NSTB weekend

1e Lustrum:
   Begroening
   Pegalympics
   Janssen Fritsen
   Clinic
   BBQ en Film
   Lustrumfeest
   LUMA

NSTC 1
Pegaklaas
Pegaski
Oud en Nieuw

Douchelied
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Post it’s
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NSK Springen
NSKcie
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Verjaardagen
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Je moet ’s ochtends om half acht opstaan. De hele dag ben je bezig.  
’s Avonds rond 7 uur plof je neer om een studentenmaaltijd 
naar binnen te werken.  Daarna even uitbuiken op de bank. 
Buiten is het ondertussen al donker. De verleiding is groot om 
Matthijs van Nieuwkerk door te laten leuteren. De bank voelt 
steeds comfortabeler en je
zakt half weg in een roes 
door de hoeveelheid eten. 
Moeilijk is het dan om achter 
in je kamer je leertjes 
tevoorschijn te halen, je 
tas te vinden, je flesje 
met water in te pakken 
en door de kou naar de 
Fretstraat te fietsen. Als 
je er binnenloopt komt 
het felle TL licht en de 
muffe magnesiumlucht 
je al tegemoet. Maar eenmaal 
omgekleed, binnen in de zaal weet je al 
snel waar je voor kwam. Als je begint met rennen krijg 
je het al snel warmer. Je hebt zin om op de toestellen aan de 
gang te gaan. 
Naarmate de training vordert wordt het steeds gezelliger in 
de zaal. Overal vormen groepjes en staat iedereen kakelend 
gebeurtenissen van de dag door te nemen. Bas vliegt met succes 
op en neer door de zaal om te zorgen dat er wel gewerkt 
blijft worden. De gezelligheid zet zich na de training in de 
kleedkamers voort en een groep Pegasussers besluit door te 
feesten in de Ruif. Je besluit mee te gaan. Zo wordt de avond 
uiteindelijk leuker, gezelliger en groener dan je je ooit kon 
voorstellen. Want Pegasus is een vereniging waar je je thuis 
gaat voelen. 
Wij stoppen bijna, het zevende bestuur is aan de beurt. Wij hebben 
nieuwe vriendschappen, geweldige herinneringen en heel veel 
nieuwe ervaringen overgehouden aan dit seizoen en hopen dat 
dat voor iedereen geldt! Op naar het volgende seizoen!

Likjes, BVI    

Daan Knobbe, Lydia de Vries, Max Fleer & Bram Timmer

1 juni 2014 - Bestuur VI
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Pegasus, een samenvatting
Dit jaar had onze prachtige turnvereniging negenennegentig 
leden, een historisch aantal. Van deze Pegasussers zijn er 
achtenvijftig man en eenenveertig vrouw. Het hele gezelschap 
kon tijdens de tweehonderdzesendertig trainingsuren nieuwe 
trucjes leren en bestaande trucjes verfijnen onder toeziend 
oog van de enige echte hoofdtrainer Bas Overtoom en de drie 
sportkaart trainers: Jimmy Munnix, Rick Oppedijk en Lisanne 
Fioole. 

Het vierkoppige bestuur: Daan Knobbe, Lydia de Vries, Max Fleer 
en Bram Timmer, had dit jaar met negen commissies van doen 
en hebben ze het  Pegasus Leden Onderzoek der Presentie (PLOP) 
weer bijgehouden.

Mannen   Vrouwen
1. Rick   1. Max
2. Roel   2. Jorine
3. Mark   3. Lisanne
4. Benoît   4. Lydia
5. Jimmy   5. Natalia

Dit jaar werden er vijf wedstrijden geturnd, met eenenzestig 
wedstrijddeelnemers wist Pegasus negen gouden medailles, zes 
zilveren medailles en vijf bronzen medailles binnen te halen. 

Dit jaar konden we genieten van achttien activiteiten die niet 
zo veel met turnen te maken hadden. Omdat Pegasus dit jaar 
vijf jaar is geworden, konden we allemaal deelnemen aan de 
eerste lustrumweek. 

Dit jaar was op een ander vlak ook erg bijzonder, het was het 
eerste jaar waarin Pegasussers zich begonnen te verenigen in 
huizen. De twee mannenhuizen en één meisjeshuis.

En waar rook is, is vuur. Dit jaar telde we vijf stelletjes binnen 
Pegasus en vier affaires (meer dan een onenightstand maar 
minder dan een relatie). 

Het zesde seizoen was ook het jaar waarin de Pega-awesome 
groepswhatsapp werd omgedoopt tot #Pega-awesome-selfies, 
wat heel logisch is omdat deze groep meer dan vierhonderd 
selfies heeft opgeleverd. Het jaar waarin we gezamenlijk 
€2264,49 uitgaven aan de prachtige Pegasus-kledinglijn. En 
waren we natuurlijk weer maximaal dicht getikt op groen.

M
ax: ,,Extra vlekken zorgen voor een extra dim

ensie.”

21 september 2013 - NSTB weekend
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21 september was het zo ver, het weekend dat je wist dat ging 
komen was eindelijk daar! Een weekend lang met al je vriendjes 
en vriendinnetjes van alle NSTB verenigingen lol maken op een 
camping ergens middenin Nederland. Het weekend begon erg 
zonnig en nadat de tentjes waren opgezet en iedereen een 
beetje kennis had gemaakt zijn we begonnen aan het grote 
hamburgerspel. Tot ieders verbazing (teleurstelling?) had dit 
niets met eten te maken, maar wel met hoopjes. Een mooi spel 
om elkaar beter te leren kennen. Daarna heeft de camping nog 
even kennis kunnen maken met de NSTB want er werden nog 
een aantal potjes levend jeux-de-boules gespeeld, wat voor 
veel hilariteit zorgde. 

Na al deze spellen werd het lopend buffet geopend en hebben we 
ondertussen de stoelendans gedaan, waardoor je steeds naast 
iemand kwam te zitten die je nog niet kende. Heerlijk voor 
de integratie en handig voor het avondprogramma: vossenjacht 
door het “bruisende” centrum van Bunnik. De vossen hadden 
allemaal een stukje van een tangram puzzel bij zich zodat aan 
het eind nog even flink gepuzzeld moest worden. 

Het wandelen door Bunnik was het begin van een hoop nieuwe 
vriendschappen en dat hebben we bij terugkomst op de camping 
gelijk maar gevierd met een paar drankjes, onder het genot van 
gitaarspel van ondergetekende. Onze kersverse bestuursleden 
Max en Lydia konden mooi nog even oefenen op het Pegalied, 
want dat was om onduidelijke reden nogal vaak te horen. De 
nacht was intussen al een tijdje gevallen en dus begonnen 
zich ook enkele weerwolven te vertonen op de camping, die 
vervolgens vakkundig weggestemd werden. 

De ochtend begon met een brak ontbijt, gevolgd door een potje 
levend ganzenbord waarbij vooral de mannen het moesten 
ontgelden. Hierna was het helaas al weer tijd om naar huis te 
gaan maar kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd NSTB 
weekend. 

Jochem Kempe         

21 september 2013 - NSTB weekend
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We hadden geen beter jaar uit kunnen kiezen om lid te worden bij 
D.S.T. Pegasus. Na een maand zwoegen op de trainingen en de dag 
erna spierpijn, was het feest! Een week lang lustrumactiviteiten, 
geen betere manier om iedereen te leren kennen. Onder dat 
motto heb ik me ingeschreven voor de Begroening XXL. Toen ik 
er later over na dacht wat dit nou precies inhield kwamen er 
allemaal enge gedachten voorbij. Groen is natuurlijk de kleur 
van de vereniging, is de begroening dan een soort ontgroening? 
En dan ook nog eens XXL, dus extra stroef? 

Eenmaal aangekomen in ‘t Delftse Hout was het nog een 
zoektocht. Een paar breaklights hielpen ons de weg te vinden. 
Iemand kwam ons tegemoet met enorm veel tassen en schoenen, 
maar het was zo donker dat we geen hand voor ogen zagen 
en het maar over ons heen moesten laten komen. We moesten 
over touwen en half door het water naar Azië (?). Ik zag er 
tegenop, wat als je nou halverwege weg glijdt? Eenmaal veilig 
aan de overkant vond ik mijn gedachten wat overdreven, want 
stiekem was het heel erg leuk! Hierna konden we gezellig rond 
een kampvuur onze voeten opwarmen voordat de ‘ceremonie’ 
plaatsvond. 

Na lichtjes in de vorm van het Pegasus logo op de grond 
aanvullen, groene gezichten krijgen, Peggy een smakkerd  
geven, een adtje nemen en ‘GROEN!’ schreeuwen waren we dan 
officieel begroend. Om de band tussen de leden en de nieuwe 
leden te versterken was het tijd voor een spel in teamverband: 
kwartetten. Alleen dan niet netjes met kaartjes en elkaar om 
de beurt vragen, maar bij elkaar pringles, bierkratten etc etc 
stelen. Iedereen was heel fanatiek, dat is me goed bijgebleven.

Van al dat rennen krijg je dorst. Daarom was het heel snel 
inpakken en wegwezen! Op naar de Ruif om nog even te borrelen. 
Na alles in het donker gedaan te hebben, hadden we nu ook de 
tijd (en het licht) om aan namen wat gezichten te koppelen en 
elkaar wat beter te leren kennen. 

Na de begroening en het naborrelen ben ik ontzettend snel 
door de plenzende regen naar huis gefietst om uit te rusten 
voor wat ons de volgende dag te wachten stond. Op naar de 
Pegalympics in Griekenland!
     
Liefs, Melissa Wijchers           

7 oktober 2013 - Begroening (Azië)
Lief Dagboek,
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Na de aankondiging van de eerste Pegalympics in de 
geschiedenis van alles en iedereen sinds het begin van het 
ontstaan van materie en energie, waren de verwachtingen gelijk 
hoog gespannen! Zouden de outfits van de heren, de grootste 
macho’s zich weer een kleine jongens laten voelen? Welke 
accenten zouden de dames leggen in hun oefeningen om hun 
vrouwelijkheid tot feministische hoogte te doen groeien?
 
Op 8 oktober was het publiek er klaar voor. In de kleedkamer 
werden zenuwachtig sokken in BH’s gestopt. De vrouwen vroegen 
aan elkaar of hun tieten goed te zien waren terwijl de mannen 
elkaars snor rechtzetten. De Pegalympics werden geopend door 
de eerste voorzitter der D.S.T. Pegasus, Carla. Zij ontstak het 
vuur van de Olympus en wenste iedereen veel succes.

Toen barstte de strijd los: De dames voerden trucs uit zoals 
we ze niet vaak zien. Gedurfde elementen werden afgewisseld 
met ongekende sierlijkheid en schoonheid. Opwindend, elegant 
en gracieus zijn termen die slechts bij benadering weergeven 
hoe het deelneemstersveld zich liet zien. “Overvliegers” en 
veelvuldige wippertjes op brug ongelijk werden afgewisseld 
met majestatische armenzwaaien en salto’s achterwaarts op balk. 
De “heren” krabden zich nog eens en vertoonden hun oefeningen 
met snor en gebrom. Een schouderstand op de brug werd 
gevolgd door een hoeksteun in de ringen. De biceps gespannen, 
de wenkbrauw laag, toonden de mannen hun testosteron aan 
het publiek. Menig vrouwelijke deelnemer viel in zwijm bij het 
zien van deze helden. 

Terwijl de tranen van het lachen over de wangen van sommige 
juryleden biggelden, deed de telcommissie haar werk. Wie 
mocht zich voor altijd winnaar van de eerste Pegalympics 
noemen? Yuan, Victor, Arthur, Ariën, Jimmy, Jan, Max, Jorine, 
Natalia, Lisanne, Anouk en Lydia mochten zich eremetaal laten 
omhangen. 

Daarna kwam echter de grootste verrassing van de avond. 
De ere-leden van Pegasus hadden besloten de vereniging 
een cadeau te geven: Een wisselbeker voor de jaarlijkse 
verenigingskampioenschappen! Vanaf nu zal er jaarlijks een 
Pegalympics worden gehouden! 

Roel Koole           

8 oktober 2013 - Pegalympics (Griekenland) 

Lief Dagboek,

Am
ber over M

ark en Luc: ,,Jullie zijn wel echt goed op elkaar ingespeeld.” M
ark: ,,Ja, we kom

en ook altijd tegelijk.”
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Onze wereldreis voorliep voorspoedig. Na twee mooie dagen 
in het verre oosten en een daadwerkelijke titanenstrijd in het 
oude Griekenland waren we eindelijk aangekomen in Egypte 
waar we de legendarische tempel van Janssen&Fritsen zouden 
betreden. Velen van ons hadden wel gehoord van de sage van 
Janssen&Fritsen en de legendarische tempels maar nog nooit 
voet hierbinnen gezet. De tempels waar, na offers van bloed 
en goud, de goden ons zullen belonen met nieuwe toestellen. 
Vandaag zou het dan toch echt gebeuren.

Eenmaal aangekomen werden we toegesproken door een van 
de decipelen van Janssen&Fritsen. Hier werd ons verteld dat 
we pas de tempel mochten betreden als wij een test van kracht 
en uithoudingsvermogen volbrachten in de trainingshallen. 
Vastberaden keken we elkaar aan en accepteerden deze 
eervolle test. Vol ontzag liepen we de hal binnen. Deze was 
gevuld met ontelbare turn-gerelateerde rijkdommen. We keken 
werkelijk onze ogen uit. Zenuwachtig en onder de indruk van 
deze strijdarena  gingen we van start. We lieten zien dat wij als 
volgelingen van de mythische Pegasus veel in ons hadden. Moe 
maar voldaan slaagden we voor de test en aanvaarden we de 
uitnodiging om het Heiligste der Heilige te betreden.

Eenmaal binnen werden we ontvangen met een feestmaal waardig 
aan de turn-goden zelf. De schrobbelèr en andere dranken 
vloeiden rijkelijk terwijl we de verhalen van Janssen&Fritsen 
mochten aanhoren. Nadat we ons tegoed hadden gedaan aan 
de heerlijke spijzen zijn we door de eindeloze fabricage hallen 
van de tempel geleid. Vol ontzag volgden we de decipel die ons 
door het complex leidde. De schoonheid van alles ontroerde 
me en een warm gevoel van geluk vulde me terwijl de dag 
langzaam tot een einde kwam.

Onze reis door Egypte was uiteindelijk tot een einde gekomen 
en we maakten ons op om onze wereldreis te vervolgen naar 
een nieuw continent: Afrika! Iedereen was euforisch over alles 
wat ze die dag beleefd hadden. Voordat we de grens overstaken 
keek ik nog een keer achterom en zag hoe de tempel vreedzaam 
achter de horizon verdween.

Mark Hoedemaker

9 oktober 2013 - Janssen Fritsen (Egypte) 
Lief Dagboek,

Yuan: ,,Op een schaal van een tot hetero, hoe hom
o ben ik?” M

ax: ,,3” Yuan: ,,Kijk dan naar m
e, ik ben een beest!”
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In Afrika kwamen we terecht tussen de Masai. Een stam die 
ook wel bekend staat om haar bijzondere springkunsten. Hier 
leerden ze ons de fijne kneepjes van parkours en springen. 
Nadat velen eerst een Afrikaanse regenbui hadden moeten 
doorstaan, druppelden de leden binnen. Onder het genot van 
Schrobbeler keken wij als commissie toe hoe de leider van de 
stam, ook wel bekend als Raymond, de leden vooral rondjes 
door de jungle liet rennen,  deed Samy ze van liaan naar liaan 
slingeren. Stam shaman Bas hielp ook.

Erg leuk voor mij was dat mijn ‘kleine’  broertje Raoul er ook 
bij was en eens kon kennismaken met die mensen waar ik het 
altijd over heb. Na hem te hebben impressed met mijn salto’s op 
trampoline en Pegases zijn we met de gebruikelijke Pegasussers 
naar de Ruif gegaan. Daar heeft Yuan, op zijn manier, het bier 
rijkelijk laten vloeien (over tafel). 

Natalia Scheele

10 oktober 2013 - Clinic (Afrika) 
Lief Dagboek,
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Het is 11 oktober 2013, midden in de Lustrumweek. Na een 
kort dagje werken en wat fitness op het SC is het tijd voor de 
Australian BBQ. Het weer werkt gelukkig mee, 10C° en regen is 
een typisch Australische lente weertje zou ik zeggen.

(Trouwens, kangoeroe mamma’s hebben altijd een hekel aan 
slecht weer, dan spelen de kinderen binnen. Padam tsssss..)

De BBQ werd uiteraard op het meest Australische stukje Delft 
gehouden, Max’s huis. Toen ik daar (een soort van droog) 
aankwam waren de nodige maatregelen al getroffen, een groot 
zeil en een party tent zodat nog net droog de bbq bemand 
kon worden. Het eten was heerlijk, een goede combinatie van 
hamburgers, worstjes, stokbrood, vis, pindasaus en bier. Als echte 
Pegasusser hielden we elkaar warm met conversaties en muziek. 
Toen het eten uiteindelijk op was werd het tijd voor de film.

Als echte helden trotseerden we de regen op de lange weg naar 
Sport en Cultuur. Nadat alle regenpakken uit waren gedaan 
en uiteraard de versnaperingen waren gepakt begon de film. 
De film begon rustig en zo kon van het grote beeld en het 
mooie geluid genoten worden. Het duurde echter niet lang of 
de eerste schoten werden gelost (lompe Ieren).
De film had voor iedereen wat wils, mooie vrouwen en mannen, 
beetje seks, beetje actie. De film deed me wat denken aan 
Western over Jesse James. Al met al een mooi filmavondje, 
waarbij de Schrobbelèr en het bier rijkelijk vloeide.

Marcel Otto

11 oktober 2013 - BBQ en Film (Australië) 
Lief Dagboek,
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Aan alles komt een eind en zo ook aan het geweldige 
fantastische lustrum van D.S.T. Pegasus, maar dat doen wij, 
awesome groene brigade, natuurlijk in stijl met een méga 
groot groen feest met als thema “Explore the Amazon(es)”. 
Dit thema is natuurlijk briljant bedacht. Niet alleen betreft de 
Amazone een super mooi groen deel van de wereld, ook zijn 
Amazones zeer goed gevormde vrouwelijke exemplaren (iets 
waar Pegasus rijkelijk bedeeld mee is) en vind je de Amazone 
in het Kamasutra. Genoeg ingrediënten dus voor te gekke out 
-fits en een knallend feest!

Voor mijzelf begon het feest met een fietstocht naar de 
feestlocatie bij Proteus. Samen met een studiegenoot en het 
huisgenootje van Jorine baande ik mij een weg door weer en 
wind om zo veel mogelijk van het feest mee te pakken. Ik 
had lichtelijk spijt van mijn besluit om een korte broek aan 
te doen maar deze maakte mijn explorer-outfit wel compleet 
dus dat moest dan maar. Gelukkig was het goed toeven op 
het feest en na een dansje of 2 was ik al snel opgewarmd om 
op ontdekkingsreis te gaan. Met de verrekijker, het kompas en 
het vergrootglas uit de goodiebag was ik in no time in staat 
krokodillen, apen, beren en meer briljante outfits te spotten 
vanuit de safari-auto. Zelfs nog een paar STUGGers uit het 
hoge noorden gespot. 

Verder vloeiden de biertjes rijkelijk uit de tap en door mijn 
keel en bracht de muziek van Rice 2 en Buutvrij mij in opperste 
chillheid. Die chillheid werd echter vernietigd en vervangen 
door uitbundige blijheid toen de langverwachte, veel beloofde, 
enige echte pegaband The Flying Horses Of Fame (TFHOF) het 
podium betraden. Dit 7 koppig gezelschap der helden claimde, 
zoals Pegasus dat zo vaak doet, meteen het feestje en opende 
met een ijzersterke klassieker die elk lid der D.S.T. Pegasus 
natuurlijk uit zijn hoofd kent, namelijk het Pegalied. Wat velen 
niet wisten is dat dit lied ook nog coupletten bevat om het 
aanstekelijke refrein aan elkaar te breien. TFHOF toonde goed 
geoefend te hebben en het pegalied knalde van het podium. 
Het feest was officieel AAN! THFOF vervolgde de set met een 
aantal voortreffelijke covers en eindigde het optreden met het 
zinderende Alternatieve Pegalied. Weken lang heeft “Pegasus, 
Pegasus” en “we zijn groen en we turnen (3x), wij zijn PEGASUS” 

12 oktober 2013 - Lustrumfeest (Brazilië) 
Lief Dagboek,

Iris: ,,Dan krijg ik zo nog iets van je.” Kees: ,,Ja, een kwakje in je oog.”
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in mijn hoofd gezeten en waarschijnlijk nu ook bij jou als 
lezer :P Na al dit groene geweld was het een uitdaging om de 
zaal in de zelfde euforische status te houden maar Tarrels en 
The Fly Dutch Man waren hiervoor ideaal. De beats dreunden uit 
de speakers en de dansmoves vlogen over de vloer. 

Na het feestje uitgespeeld te hebben kwam Bas op het briljante 
idee om de vliet over te zwemmen. Een combinatie van bier 
en Schrobbelèr uit de veldflessen van de reisgidsen deed mij 
besluiten dat dit een strak plan was. Gelukkig was Ellen het 
hier niet mee eens, bedankt nog daarvoor ;) Anderen, waaronder 
Kelly en Arthur, waren wel in staat dit plan uit te voeren en 
hadden goed voorbereid hun zwembroek al meegenomen. 

Na een kort nachtje werden we de volgende dag op het 
sportcentrum verwacht voor de Brakke Brunch. Na flink wat 
turbulentie en wateroverlast was ik toch veilig met een kater 
geland op Hawaï om hier heerlijke tosti Hawaï te verorberen 
en mooie verhalen over de lustrumweek uit te wisselen. De 
STUGGers hadden ook hun weg naar Hawaï gevonden en 
luisterend naar de lustrum avonturen kleurden zij rood van 
jaloezie. Na de laatste hartverwarmende woorden van reisleider 
Mark zat het er dan echt op. Het Lustrum was ten einde maar 
niet getreurd, over 5 jaar doen we het gewoon groentjes over!

Bedankt Iris, Emma, Natalia, Daan, Jorine, Yuan en Mark voor 
deze geweldige ervaring. HULDE aan de LuMa!

Rick Oppedijk
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7 - 12 oktober 2013 - Lumstrum Manifest
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Afgelopen oktober is ons geliefde Pegasus 5 jaar oud geworden. 
Om dit te vieren werd vorig jaar het Lustrum Manifest, kortweg 
de LuMa, in het leven geroepen. 358 dagen voor de Lustrumweek 
vond de eerste vergadering plaats tussen Mark, Luc G, Iris en 
mijzelf. De opbouw van de week die toen nog zeer voorlopig leek 
(begroening van nieuwe èn oude leden, twee turnactiviteiten, 
een serieuze dag, twee chille activiteiten en een groot feest), 
bleek een uitstekende basis te zijn voor het eindresultaat. De 
commissie werd versterkt door Yuan, Bram, Natalia en, iets 
later, Emma. In het proces van het concretiseren van de plannen, 
het strikken van sponsoren en de algehele vormgeving, zijn 
de spanningen opgelopen, banden ontstaan en versterkt, en 
is er afscheid genomen van Luc G. Gelukkig kon Daan K de 
leegte aan onze vergadertafel vullen en de acquisitie weer op 
het juiste spoor krijgen. Later zijn we ook Bram verloren aan 
andere commissie- en bestuurstaken.

Met 7 dus stevenden wij af op 7 dagen van gekte, stress, 
gezelligheid, vermoeiing, sportiviteit, Schrobbelèr en groenheid 
rondom 8 oktober 2013. In de voorbereiding sjouwden we 
ons een breuk aan boodschappen, kleding en gadgets, kregen 
we 1,75 boete en werden onze handen lam van het knippen, 
plakken, lijmen, snijden, nieten, spuiten, knopen en strijken. 
Dit heeft zijn tol geëist. Tijdens de lustrumweek waren we 
wisselend hyperactief, completely-zoned-out, seksueel verward, 
euforisch en miserabel. Er zijn zelfs gevallen van ziekte en 
burnout gemeld en er waren behoorlijk wat uitslaapochtenden 
en geskipte colleges voor nodig om weer bij te komen. En dat 
was het allemaal waard! Voor mij was  het geweldig om op deze 
manier te zien en te vieren hoe de vereniging zich ontwikkelt. 
Op naar de volgende 5 jaar!

Jorine Vink

7 - 12 oktober 2013 - Lumstrum Manifest
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16 november 2013 - NSTC  I



23

Het begon allemaal met onze lieve Marcel die mij er van 
overtuigde om met deze wedstrijd mee te doen. Na 4 trainingen 
serieus te hebben geoefend was het dan eindelijk zo ver. In 
de trein voelde ik me een beetje nerveus, maar dat werd al 
snel verholpen door Yuans pogingen om van Peggy een emo te 
maken en Daans ordinaire vrouwenbladen. 

Na het omkleden en het stiekem proberen te onderscheiden wie er 
in mijn categorie zat begon de opmars. Wat een mooi gezicht was 
dat; verschillende verenigingen, elk met hun onderscheidende 
kleur en eventueel een mascotte (go Peggy!), die kaarsrecht de 
vloer oplopen. Speelse rivaliteit werd uitgedrukt door op onze 
vlag te lopen, maar dat maakte ons niet bang. Ook al zijn de 
verenigingen zo verschillend, heerste er wel een band tussen 
ons door één frappante overeenkomst: liefde voor TURNEN!

Vol overtuiging dat de meesten in heren 4 maar twee maanden 
hadden geturnd ben ik naar de ringen gegaan. De eerste turner 
op ringen doet meteen een muscle-up en plankt – kak … zo 
meteen sta ik voor schut. Maar dat viel wel mee, iedereen is 
hartstikke sportief en moedigt je aan. Terwijl ik in de grote 
zaal op mijn beurt wacht kijk ik vaak naar de andere toestellen 
en wat een spektakel zie je soms: de kunstjes van heren 1 op 
de voltige, dames die flik-flakken op de balk en een heer die 
de spagaat doet bij vloer (het kan echt). Na een hele dag turnen 
worden de prijzen uitgereikt en natuurlijk claimt Pegasus daar 
een aantal van. Vervolgens gaan we, uiteraard met bier, douchen 
en wordt het “bieronderdedouchelied” aangepast zodat de heren 
van Linea Recta ook mee kunnen zingen. 

Dan: FEEST! Iedereen inkt zich in met neonstiften en, met LED-
lampjes in de ene hand en glowsticks in de andere, vertrekt 
men naar de feestlocatie. Er werd goede muziek gedraaid en 
het bier vloeide rijkelijk, een fakking goed feest! Na het feest 
gingen we de slaapzaal in waar ik volop werd geëntertaind 
door Bas die in z’n slaapzak op zijn handen ging lopen. 

Toen ik thuis in bed lag dacht ik aan al de mooie momenten 
van de afgelopen dag en ben ik tot de conclusie gekomen dat 
turnen en Pegasus awesome zijn. 

Mitchell Scoop

16 november 2013 - NSTC  I
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4 december 2013 - Pegaklaas
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Bij deze een vakantiegroet uit het zonnige España
waar ik gelegen in mijn strandstoel
mij tegoed doe aan een glas koele ranja
en zo nu en dan mijn trouwe schimmeltje door de manen woel.

Genietend van mijn welverdiende rust na weer een drukke 
decembermaand
kan ik niet anders dan keer op keer terugdenken aan dat 
heerlijk avondje – 
voor de verandering niet de vijfde, maar de dag daaraan 
voorafgaand
toen Piet en ik de verrassing van ons leven hadden op ons 
pakjesrondje. 

Bij die allerbeste jongen Jan thuis
bleek gespannen wachtend op mijn bezoek
de woonkamer gevuld met groen turngespuis,
aan wie menig pagina is gewijd in mijn grote boek.

Gelukkig weet Piet wel raad met dat soort lui.
Na een paar salvo’s kruid- en pepernoot
gaven alle belhamels aan opstandigheid de brui 
en klom zelfs de ondeugende Marcel bij Sint op schoot.

De organisatie had werkelijk waar een kostelijke avond 
voorbereid!
Na het beurtelings voorlezen van delen van een prachtig gedicht
was het Mens-Erger-Je-Niet-tijd!
Al leek deze activiteit vooral op het distribueren van mijn 
pakjes gericht.

Tegen mijn verwachtingen in was het spelletje snel uitgespeeld,
maar dat heb je wanneer men het niet zo nauw neemt met de 
regels.
Laten we het er maar op houden dat niemand zich heeft verveeld.
Al die cadeautjes en blije gezichtjes, daarvoor besteed ik met 
liefde mijn pegels!

Ik herinner me trouwens dat een ondeugend meisje
het nodig vond delen van een mannetje op een raam te tekenen.
Ze-weet-wel-dat-ik-het-over-haar-heb mag zich voorbereiden 
op een strafreisje 
naar mijn kasteel in Spanje waar ik haar de manieren zal leren 

4 december 2013 - Pegaklaas
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die haar kennelijk ontbreken.

Laat dat een les zijn voor jullie allemaal:
Wie goed is krijgt lekkers,
maar voor wie stout is geldt een ander verhaal!
Enfin, gelukkig gebeurde er niets nog gekkers.

Na het spel zijn Piet en ik nog één biertje gebleven
waarna we de daken weer op zijn gegaan.
Ik heb gehoord dat behalve de kruimels op de grond niemand 
nog lang is blijven kleven
en dat jullie braaf allerlei leuke spelletjes hebben gedaan.

Iets met kaarten en veel appelsap als ik het goed begreep.
Klinkt als gezond en leerzaam vermaak!
Maar jullie raken ondertussen vast verveeld van mijn gedweep. 
Vandaar dat ik bij deze de voortgang van mijn epistel staak.

Bedankt voor jullie gastvrijheid en goede zorgen!
Ik wens jullie het allerbeste voor het komende jaar
en ik kijk elke dag uit naar de dag van morgen,
want dan is het weer een dagje minder dat ik jullie kant uit 
vaar!

Pegaklaas en Groene Piet.

Jan van der Ham a.k.a. Pegaklaas

11 december 2013 - PegaSki

C
harlotte: ,,Die m

ilkshake sm
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Na het succes van vorig jaar en de enorme hoeveelheid 
wintersport kneuzen, inclusief mijzelf, die komende februari 
met de Pegasus wintersport mee gaan organiseerde de 
Faceplant op 11 december Pegaski. Op deze woensdag avond 
rukte de Pega-mobiel uit om alle Pegasussers met materieel 
naar Zoetermeer te vervoeren. In sommige auto’s was het erg 
knus, zoals we van Pegasus gewend zijn. De kluisjes ruimte 
van snowworld veranderde voor heel even in een gemengde 
Pegasus kleedkamer, met natuurlijk de nodige opmerkingen 
over de aanwezige mooi gekleurde boxers.

Onder begeleiding van Lisanne ging ik voor het eerst met 
een snowboard van een mini hellinkje, eigenlijk bedoelt voor 
kinderen af, en ik ging niet eens op mijn plaat. Na een tijdje 
toen ik een paar bochtjes had geprobeerd te maken stuurde 
Lisanne me de gewone baan op. Met een aardige hoeveelheid 
hulp van Lisanne ben ik toen zonder kleerscheuren beneden 
aan de baan gekomen. Uiteraard ging het zonder hulp niet zo 
soepel en heb ik een mooie buttplant gemaakt. Later bij het 
bochtjes oefenen heb ik toch maar wat vallen opgedragen aan 
de FACEPLANT, auw. Misschien nog maar een paar keer binnen 
gaan oefenen…dan komt het wel goed met die wintersport.

Hoewel ik enigszins autistisch aan het snowboarden was heb 
ik niet alles gemist! Mitchell, ook een snowboard newbee, wie 
volgens Roel voor de tweede keer in zijn leven sneeuw zag, 
begon op het mini hellinkje. Echter, Mitchell bleek een talentje 
te zijn, hij eindigde met sprongen van de schans zonder de 
naam van zijn geliefde commissie eer aan te doen. Vallen? 
Neuh, dat was niet echt voor hem weggelegd. 

Voor snowboard god Roel was het natuurlijk een beetje saai om 
op zo’n kunstmatige berg te snowboarden. Gelukkig beschikt 
hij over een zeer creatieve geest. Waarom zou je met je voeten 
op het snowboard gaan staan? Het kan toch ook prima in 
handstand! Hij hield het wel bij het mini hellinkje maar hij ging 
er wel in handstand vanaf. De ogen van de mensen binnen in 
de après-ski vielen er bijna uit, wij waren dit soort grappen wel 
gewend maar waren toch erg trots op Roel!

Ellen van der Linden

11 december 2013 - PegaSki
Lief Dagboek,
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31 december 2013 en 1 januari 2014 - Oud en Nieuw
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Ik had het niet zo goed bijgehouden, maar naar mijn idee 
zouden er 16 Pegaussers het altijd zo rustige en supermooie 
Zeeuwsch Vlaanderen onveilig komen maken. De dag voordat 
dit leger mijn huis zou komen bezetten had ik uit voorzorg 
alle kleine en breekbare kerstachtige dingetjes van mn mama 
op zolder verstopt. 

‘s Middags kwam de FACEPLANT om boodschapjes te doen voor 
21 man. WHUT?! owh..haha nja 16 of 21..what’s the difference.. 
Na wat kilo’s aardappels te hebben geschild en smsjes van een 
verdwaalde Bas die de  meest modderige en vage weg naar 
Terneuzië bleek te hebben gekozen, ging ik maar eens Max, 
Jan en Dirk van de bus ophalen. Op dat moment kwamen Bas, 
Jochem en Roel de straat ingescheurd....shitt..als ze maar niet 
op mijn kamer gaan rondlopen. Helaas. Toen we terugkwamen 
had iedereen dan toch die verschrikkelijk roze muur in mijn 
kamer gespot en wist Rick mij een rondleiding te geven, nadat 
ik mij een weg had gebaand tussen de slaapspullen in de gang. 
Er werd hartelijk gelachen om mijn verzameling medailles: 
‘Altijd tweede!’ Mijn broertje kwam verbaasd de trap af: ‘uhm, 
er kwamen toch maar 8 mensen?!’  Mijn mama dacht dat er 6 
mensen zouden komen en mijn papa...tsjah die wist lekker van 
niets! (ondertussen heeft ie toch iets via de buren gehoord en 
ben ik nog eens heftig ondervraagd..oh well)

Van Bas kreeg ik een of andere awesome NERF gun, die geen 
minuut ongebruikt is gelaten. (ondertussen ook weer geclaimd 
door mijn broertjes natuurlijk) Er werden ballonnen opgeblazen 
en de eerste biertjes werden uitgedeeld. De tafel werd gedekt 
en men kon genieten van een boerenkool stamppot, wat wij 
Zeeuwen natuurlijk dagelijks eten. Vooral de rookworst daarbij..
hmmmm...(is Bas de enige overigens die vindt dat bijna alles 
wat ik zeg fout opgevat kan worden?) 

Na het groen van de muren te hebben gewassen, werd het tijd 
voor een heftig spelletje beerpong waarbij Lisanne het meest 
werd gevreesd, al kon ook Mitchell er wat van! Ondertussen 
zaten Marcel en Jan een potje te Magicen en ook Steff vloog 
met zijn kipjes door de woonkamer. Een tweetal ontdekte de 
stepjes en Roel vond de bestuurbare auto’s. (Volgens mij is het 
sinds Koninginnedag 2013 geleden dat ik Roel zo lekker heb 
zien spelen). Wat later op de avond na nog meer beerpong, 
bekertjes schieten, midnight trampoline springen, vogels vangen 
en curling volgden er vele interessante rondjes ‘Ik heb nog 

31 december 2013 en 1 januari 2014 - Oud en Nieuw
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nooit...” waar de PageTurner hun idee voor het winnen van de 
PegaCuties wedstrijd heeft opgedaan. Bas vond het nodig dat 
de piek van de kerstboom die avond nog goed beschermd zou 
worden. Die klok heeft overigens ook wel afgezien...

De volgende ochtend bleek iedereen zich redelijk goed thuis 
te voelen, want men was uitgebreid aan het ontbijten, Marcel 
stond eitjes te bakken en iemand wist mij te vertellen waar ik 
de koffie kon vinden. Na het ontbijt, of lunch, waagden we ons 
naar de Zeeuwse Kust, ofwel, de WesterSchelde. Nadat Rick de 
bewoners van een random huis had geflasht, welke mijn neef en 
zijn schoonfamilie  bleek te zijn, konden we het ijskoude water 
in. Lang leve een schelpenstrandje op blote voetjes. Gelukkig 
voelde je toch niets meer. Het was zelfs gewoon warm na die 
duik. We werden vreemd aangekeken door voorbijgangers. Ze 
zijn niet zoveel gewend daar in Zeeland, dat begrijp je wel. 
Thuis sprongen er wat mensen onder de douche, maar de échte 
diehards sprongen natuurlijk in het zwembad. Het was namelijk 
éééécht niet koud!

Met Bas en Mitchel nog wat staan springen op de trampoline 
onder toezicht van de buren. Wie staat er ook op 1 januari 
in zwemkleding trampoline te springen?! Dat kunnen denk ik 
alleen Pegasussers....

Iedereen heeft superlief geholpen met alles op te ruimen 
waarna de gehele invasie in één keer weer vertrok. De laatste 
Pegaussertjes werden op de bus gezet en ik keerde terug naar 
een leeg en stil huisje.

Na drie dagen lang nog overal confetti en ballonnen te hebben 
gevonden in de kastjes en onder mijn matras  waren dan toch 
eindelijk alle sporen uitgewist van dit mooie feestje. Met een 
grote glimlach op mijn gezicht kan ik terugdenken aan twee 
mooie dagen BONGO PARADISE. 

Veel liefs van Ninja

Natalia tegen Iris, terw
ijl ze naar haar onderbuik w

ijst: ,,Ik heb hier een eitje!”
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Het is lekker en het staat 
onder de douche, 

de dames van Pegasus
Samen lekker soppen, 
als je dat maar weet.

Het water wordt niet warm, 
maar het is hier toch al heet.maar het is hier toch al heet.

Geil!

Het is gespierd
 en het staat onder de douche,

de mannen van Pegasus.
Na het trainen pilsen 
geen biertje gaat te ver.

Laat je zeep niet vallen, 
anders heb je een turner in je ster.anders heb je een turner in je ster.

Groen!
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Lekker met je Pegavriendjes naar huis fietsen of ben jij de 
eerste die de training verlaat? Doe de test en ontdek uit wat 
voor Pegasusser jij bent!

Wat voor Pegasusser ben jij?
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1 - 7 februari 2014 - Pegawintersport
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Ellen
1. Het lama moordspel, je had er bij moeten zijn!
2. De plusje minnentje tips van Roel waardoor het snowboarden 
een heel stuk beter ging.
3. Bas, die vanaf moment één in het huisje in de koelkast wilde 
kruipen omdat die zo groot was dat het makkelijk zou moeten 
passen.

Marcel
1. Vastzitten in de Tiff Schnee en 
over 10m verderkomen ongeveer 10min doen.
2. Uitgaan op vrijdag en erachterkomen dat een aantal 
Pegasussers heel goed kunnen dansen.
3. Het spelen van het moordspel: het uitbeelden van Ivo.

Maurits
1. De aanwezigheid van Hans van der Pistecontrole
2. Uitvoering van de Schorpioenen Koning
3. Het glijden met weinig zicht

Bas
1. Samen met mr Marcel baardmans een vallende ster zien (no 
homo)
2. Op de 3e wintersport dag kwam ik een gevallen belg tegen.
 ik heb op de piste een verbandje om zijn enkel gedaan.
 2 dagen later werd ik door zijn maten herkend en kreeg ik te 
horen dat het goed met ‘m ging
3. Sneeuw ... Sneeuw .. koprol.. radslag en piemels
 uitzicht vanaf boven de berg waar we toen een sneeuwbal 
hebben genuttigd.
4. Met de buschaffeur op de foto.

Natalia
1. De 14 km lange piste waar Roel, Lisa, Jouke, Rick en ik wat 
koetjes leerden turnen, zelf turnden, mijn binding voor de 
tweede keer verdween en we genoten van de zon. 
2. De gehele zonnigste en heerlijkste dag waar Peggy en ik 
vlogen over de pistes en ik voor het eerst off-piste ben gegaan 
met Roel, Lisa en Jouke.
3. De aprés ski waar we allemaal met onze groene mutsjes en 
met gekke Fransozen op n stoel op ski’s probeerden de berg af 
te glijden.

1 - 7 februari 2014 - Pegawintersport
Meest memorabele momenten
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Charlotte
1. Sterren kijken na een mooi avondje stappen 
2. Mensen in sexy thermo-ondergoed
3. Eindelijk de lift uit kunnen met je snowboard zonder te 
vallen
4. Mensen die uit de ijskast komen wandelen
5. Met z’n allen eten
6. Een mini skiërtje begeleiden in de lift en er vervolgens NIET 
overheen vallen
7. Koeien op snowboards
8. ,,I can lift you up!”
9. Het lama’s moordspel (*plop*)
10. Sneeuw-peggy maken

Roel
1. Dubbele Arabier crash in de poedersneeuw
2. Heerlijke bocht in de off piste met een mooie film (screenshot 
volgt nog)
3. Natalia’s tiefsneeuw ontmaagding

Lisanne
1. Après ski met leuke muziek, allemaal groene mutsen, 
aangeschoten na 1 biertje en turnen en dansen met zijn allen
2. Off piste, over een vers bedje glinsterend zacht poedersneeuw 
waar nog niemand overheen is geweest
3. Het lama’s moordenaarsspel.

Jouke
1. Onze grenzen verleggen in de heerlijke zachte off-piste 
poeder.
2. Het moordspel zorgde voor tranen van het lachen. 
3. De apres ski bij de piste-bar. Daar hebben we salto’s handstanden 
en sleewedstrijden gedaan onder het genot van een biertje en 
gluhwein!

Iris
1. Een prachtig net geprepareerd paadje waar Rick Kees en ik 
de eerste sporen op maakte. 
2. Toen mijn ski’s gejat waren samen met Kees op één snowboard 
naar beneden.
3. En ook ik vond natuurlijk het lama moordspel een van de 
meest memorable WiSpo momenten.

Bas: Natalia gaat niet m
et de billenslee naar de après-ski, dan is ze al nat als ze beneden kom

t.
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Rick
1. Woordspelletje in de auto op de heen weg, een woord 
beginnend met maret......??? WTF!!! Natalia ownde ons allen.
2. Als aller eerste over dat stukje prive-pad naast de piste (met 
Kees en Iris). Hemels geluid van vers knisperende sneeuw ^_^
3. Met Bas als pega-helden alleen in onze zwembroek naar het 
zwembad en terug.

Kees
1. Moordspel met Potentiële PandaKiller Ivo
2. Toen Roel en consorten vanuit de bomen naast ons de piste 
op sprongen.
3. Trio met o.a. Peggy

Mitchell
1. Zien hoe Maurits Natalia met een snelheid van 80 km/h tegen 
het dak heeft gegooid.
2. Joukes geschrokken reactie toen ik haar probeerde te 
overhalen om mee te gaan feesten terwijl ik onbewust mezelf 
zat in te smeren met cocoslotion.
3. Alle mooie billen in thermo-ondergoed (of dinopak).
4. Mooie besneeuwde bergen voor de eerste keer zien.
5. BILLEH BILLEH BILLEH!!! :D
6. Leren magic spelen van Marcel.
7. Stukjes off-piste pakken.
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Lief Dagboek,
Zoals het de 14e februari betaamt, was deze avond gevuld 
met liefde en romantiek, en dan wel met mijn liefste 
Pegasusvriendjes. Speciaal voor de date-lozen onder ons had 
de FacePlant een avond georganiseerd waar we onder het genot 
van een pizza naar een film vol mooie mensen konden kijken! 
Nadat de natgeregende hartendiefjes werden ontvangen in een 
met rozenblaadjes versierde zaal op EWI, werden de biertjes 
en wijn uitgedeeld en konden we ons klaarmaken voor… 
hou je vast… een shirtloze Ryan Gosling! *kwijl* Wel of niet 
gephotoshopt, ‘Crazy Stupid Love’ was een film om van te 
genieten. Met ons hoofd nog in de wolken was er hierna voor 
de aanwezigen de mogelijkheid om anoniem een liefdesbrief 
te schrijven aan diens crush. De avond eindigde bij Opa Jan om 
de overgebleven drankjes te nuttigen voordat we allemaal naar 
ons bedje gingen.

Liefs,
Charlotte

14 februari 2014 - Valentijn filmavond

Lisanne: ,,M
arcel is kutten zoeken op de wc.”
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Welke Pegasusser is de grootste partyanimal?
1. Bas
2. Mark
3. Yuan

1. Natalia
2. Charlotte
3. Emma en Lisanne

Welke Pegasusser heeft de mooiste ogen?
1. Witek, Kees, Roel en Mark
2. Kees, Daan en Corné
3. Viktor, Daan Geerdink, Bas, 
Arien en Mitchell

1. Emilie en Charlotte
2. Iris
3. Natalie en Janine

The Epic Pega Survey 2013-2014
Altijd al willen weten wie de mooiste billen van Pegasus heeft? 
Of wie het lekkerst kan koken? Lees dan snel verder en je 
komt meer te weten dan je lief is.

Welke Pegasusser is het best gekleed?
1. Kees
2. Mark
3. Maurits

1. Charlotte
2. Kristel
3. Lydia, Ellen en Jouke

Welke mannelijke Pegasusser moet voortaan shirtloos trainen?
1. Roel en Jochem Versendael
2. Rick
3. Ariën, Marcel, Kees en Jan

Welke Pegasusser durft er het meest?
1. Jimmy
2. Kees
3. Ariën en Mitchell

1. Natalia
2. Lisanne en Celine
3. Kelly

Om welke Pegasusser moet jij altijd lachen?
1. Bas
2. Mark
3. Mitchell

1. Max
2. Natalia en Ellen
3. Charlotte

Met welke Pegasusser zou jij wel een weekje op een onbewoond 
eiland willen zitten?
1. Charlotte
2. Lisanne, Lydia, Jouke, Rick en Bas
3. Mitchell, Melissa, Kees, Viktor, Roel, Emma, Daan Knobbe,            
   Erik, Karen, Jorine, Natalie, Mark, Peggy en Kristel
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Yuan: ,,Je m
oet even je kleren uitdoen.”

Welke Pegasusser vind jij het liefst?
1. Roel en Rick
2. Jimmy
3. Jochem

1. Janine, Charlotte, Jorine
2. Ellen, Melissa, Julia, Janke, 
Jouke, Max en Lydia
3. Emma, Natalia, Lisanne en 
Karen

Met welke Pegasusser zou jij wel eens een spannende date 
willen?
1. Peggy
2. Maurits en Melissa
3. Natalia, Kristel en Yuan

Welke twee Pegasussers zouden volgens jou wel een heet 
stelletje kunnen zijn?
1. Yuan en Kristel
2. Mitchell en Janine
3. Kees en Iris, Jochem Versendael en Lydia

Met welke Pegasusser zou jij wel eens een dagje willen ruilen?
1. Kees en Jimmy
2. Marcel (Dan regel ik een 
chick voor hem), Mark, Arien, 
Markus
3. Roel, Yuan, Viktor, Uchimura, 
Witek, Luc en Bas

1. Charlotte en Max
2. Lisanne
3. Kelly

Welke Pegasusser kan er het lekkerst koken?
1. Marcel
2. Ellen
3. Charlotte en Jorine

Wie mis jij het meest als hij/zij niet op de training is?
1. Bas
2. Jochem Kempe
3. Marcel, Rick en Peggy

Welke Pegasusser is een beetje gek/prettig gestoord?
1. Yuan
2. Bas
3. Mark

1. Natalia
2. Max en Amber
3. Annemieke en Ellen
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Welke Pegasusser is jouw grootste voorbeeld?
1. Bas en Roel
2. Peggy
3. Jimmy

Wie is het meest dichtgetikt op Pegasus/Groen?
1. Ellen
2. Natalia
3. Max

Bij wie staat groen het best?
1. Peggy
2. Ellen
3. Iedereen

Welke Pegasusser is de grootste kletsoom/kletstante?
1. Marcel
2. Jochem Kempe
3. Mark

1. Natalia
2. Jette
3. Jouke

Welke Pegasusser is het rebelst?
1. Bas
2. Mark
3. Viktor

1. Natalia
2. Kelly
3. Jouke, Kristel, Melissa, Bram, 
Lisanne, Charlotte, Max

Welke Pegasusser is het bijdehandst?
1. Ariën
2. Yuan
3. Marcel en Roel

1. Natalia
2. Janke en Jouke
3. Emma

Welke Pegasusser is een echte gangmaker?
1. Bas
2. Mark
3. Marcel, Rick en Roel

1. Natalia
2. Max
3. Charlotte

Wie zijn er onafscheidelijk maar geen stelletje?
1. Bas en Mark
2. Janke en Julia, Emma en Ariën
3. Peggy en het bestuur
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Natalia: ,,Vroeger scholden ze m
e altijd uit m

et ‘varkensneusje’.” Jouke: ,,W
at? Voor zwarte slet?”

Wie is er altijd te laat?
1. Emma
2. Iris
3. Ariën

Wie is altijd de klos?
1. Kristel
2. Max, Marcel
3. Jochem Kempe

Welke Pegasusser heeft het lekkerste kontje?
1. Mitchell, Rick en Mark
2. Jimmy en Roel
3. Marcel en Jan

1. Jouke
2. Iris
3. Charlotte

Welke Pegasusser heeft de meeste pandapunten
1. Marcel
2. Dirk, Benoît en Natalia
3. Na het NSK springen heeft niemand meer pandapunten!

Welke Pegasusser heeft de meeste Tijgerpunten
1. Roel en Natalia
2. Ariën
3. Rick, Kees, Jorine

Welke Pegasusser kan het beste dansen?
1. Mitchell
2. Bas
3. Mark

Wat was de beste Pegasus activiteit?
1. NSK Springen
2. Lustrum
3. Pega Wintersport

Hoe vaak kom jij op de Pegasus facebook?
A. Kan die ook uit dan? (87%)
B. Ik heb geen facebook (6%)
C. Als er updates zijn (3%) 

Wie is je favoriete mascotte?
1. Peggy!
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Heb jij je P al?
A. Ja, P in 1 (55%)
B. Ja, P in 2 (26%)
C. Ja, P in 3 (6%)
D. Wat is een P? (3%)
E. Ik ben nog bezig (10%)

Tijdens de Pega-Borrel dri(e)nk ik het liefst:
1. Bier
2. Schrobbelèr
3. Ice-Tea

Zou je een Pegasus relatie willen?
A. Nee, ik heb al een relatie (48%)
B. Nee, ik hou sport en privé liever gescheiden (10%)
C. Mij maakt het niet uit (23%)
D. Ja, ik heb al iemand op het oog (13%)
E. Ja, maar ik heb niemand op het oog (6%)

Heb je een relatie?
A. Ja, met iemand van buiten Pegasus (29%)
B. Nee (32%)
C. Ja, met iemand van Pegasus (26%)
D. Het is ingewikkeld (13%)

Waar word jij ‘s ochtends mee wakker?
1. Wekker
2. ODOL
3. Tegenzin, Vriend(in), Eten (overig)

Waar mogen we je ‘s nachts voor wakker maken?
1. Niets
2. Turnen
3. Chocola

Koffie of thee?
1. Koffie (35%)
2. Thee (52%)
3. Schrobbelèr (10%)
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M
ark: ,,Lust jij geen bloedworst?!” Natalia: ,,Jawel, m

aar niet op m
ijn broodje!”

Lief Dagboek
22 februari - NSK springen

Dit weekend was een van de mooiste van het hele jaar! Het 
begon al op vrijdagavond met het sjouwen van toestellen 
naar de Buitenhof. Helaas was de aanhangwagen te klein dus 
moesten de dikke matten op ‘hondjes’, aan elkaar bevestigd 
met rekstokken, over het fietspad van de Fretstraat naar de 
Buitenhof vervoerd worden. Dit was natuurlijk geen probleem 
voor de Pegahelden en uiteindelijk kon de hele wedstrijdvloer 
‘s avonds al opgebouwd worden. Na heerlijk te hebben gegeten 
bij onze geliefde trainer kapitein Bas,  kroop ik vol spanning 
voor de volgende dag in m’n bedje.

Zaterdagochtend begon de wedstrijd met het groepsgedeelte. 
Peggy’s Sparkling Bitches hebben heel de ochtend al shinend en 
glitterend de springtoestellen bedwongen. Met onze cheerleader 
MarkieBoy die ons keihard stond aan te moedigen kon de jury 
niet anders dan met open mond genieten van dit sprankelende 
uitzicht. De andere teams schitterden ook over de springtoestellen 
en werden na al dat harde werken beloond door Marcel die 
zich vrijdagavond heel hard had staan uitsloven in de keuken. 
Hij had gewoon voor iedereen cake gebakken ter ere van zijn 
25e studententurnwedstrijd!

’s Middags was het tijd voor de individuele spring wedstrijd. 
Ook hiervoor waren mooie outfits naar boven gehaald. Ik heb 
zelfs een dino gezien!  Prachtige sprongen werden getoond 
en iedereen werkte keihard om een felbegeerde medaille in 
de wacht te slepen.  Tijdens het wachten op de prijsuitreiking 
konden we genieten van twee demo’s. Orlando Götschin liet zijn 
spectaculaire sprongen zien op de grote trampoline en onze 
eigen Kelly entertainde ons met haar aerial tissue act. Pegasus 
bleek tijdens de prijsuitreiking ook heel goed gepresteerd te 
hebben en tevreden verlieten we deze mooie wedstrijdvloer in 
de Buitenhof, uiteraard nadat alles weer was opgeruimd.

Tijd voor pizza! Na het eten ging iedereen keihard totalloss in 
het Sprookjesbos wat voor de gelegenheid verplaatst was naar 
DSB. Er waren boze wolven die aasden op de schaarsgeklede 
rode en groene kapjes, prinsesjes, ridders en elfjes die op de 
dansvloer even lieten zien hoe lenig turners zijn tijdens een 
limbo battle. Top feestje, en (er werd) goed geregeld!
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Helaas moest er de volgende ochtend ook opgeruimd worden, 
nadat alle feestgangers die op DSB hadden geslapen eruit 
waren geschopt. Met dank aan Arie was er een flinke laag 
kek achtergebleven die alleen weg te werken was met een 
brandslang. Niets leuker dan op je brakke ochtend in de muffe 
bierlucht stickers van de grond schuren met je Pegavriendjes ;).
 
Heel erg bedankt NSKcie voor het organiseren van dit weekend!

Liefs Charlotte

Thema’s die het NSK springen niet gehaald hebben:

- Doornroos en de uitgewoonde doos

- The Sleeping Beauty and her bikini booty

- Snow White and the bikini foodFight

- De gelaarsde kat en het gerstennat

- De boze heks en de woeste seks
- Assepoester en de sappige oester
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Het NSK springen is al weer een aantal maanden geleden. Om dit 
hele evenement nog even her te beleven zullen we een sprong 
nemen, terug in de tijd. 

Het begon allemaal dat B5 zat te springen om een evenement te 
organiseren. Zij hebben daarom het NSK Springen geclaimd. Daar 
hadden ze allemaal erg veel zin in, aangezien bijna heel B5 in 
de commissie zat (behalve Kees, maar die hebben we af en toe 
gewoon aan het werk gezet). De NSKCie bestond daarnaast nog 
uit Roel, Melissa en mijzelf. Waarvan Melissa en ik pas vanaf 
oktober binnen zijn komen rollen. 

De organisatie van het kampioenschap viel in eerste instantie erg 
mee en we hebben vaak te lang geouwehoerd over hoe awesome 
alles moest worden. Hierdoor sprongen we vaak verder dan 
onze stok lang was. Waardoor we aan het eind van december 
wel even een tegenvaller hadden. De springjuryleden waren 
erg schaars en nog weinig bedrijven wilden ons sponsoren. 
Uiteindelijk heeft de hele commissie de schouders eronder 
gezet en alle contactpersonen uitgespeeld om te zorgen dat het 
NSK toch door kon gaan. Hierdoor kwamen allerlei juryleden 
uit de grond en de laatste sponsoren met hun bakken met geld, 
waardoor alles rond was.

Uiteindelijk kwam het NSK zelf snel dichtbij en hadden we 
weinig problemen. Natuurlijk is niet alles op rolletjes gelopen, 
behalve de valmatten. We kwamen er namelijk onderweg naar 
Rotterdam achter dat we de verkeerde aanhanger bij het 
verkeerde bedrijf hadden gehaald. Daardoor zouden we de 
valmatten niet kunnen vervoeren. Maar door onze geniale 
ideeën zijn de matten uiteindelijk op letterlijke rolletjes naar 
de buitenhof geduwd.

Na een dag vol met juryleden paaien, mensen op hun plek zetten, 
koelpacks uitdelen, de Bond versieren en cijfers berekenen, 
konden we als afsluiting genieten van de voormalig grote 
trampoline kampioen Orlando Götschin a.k.a. de tweelingbroer 
en ook Kelly de Vos wikkelde er geen doeken om met haar 
fantastische optredens. 

Aan het eind van de dag moesten alle spullen weer terug naar 
de goede plek. En als je toch aan het wachten bent tot de 
aanhanger er weer is, kan je net zo goed lekker chillen op de 
matjes. Wat sommige mensen die langs kwamen niet snapten en 

22 februari 2014 - NSK Springen
Lief Dagboek,Ellen spuugt aardappeltje uit: ,,Hij is nog hard, ik bijt niet op harde dingen.” M

itchell: ,,…
 daar zal je zebra blij m

ee zijn.”
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ons aanzagen voor dakloze-studenten-turners. 

Gelukkig was het nu allemaal voorbij en konden we lekker 
naar de Bond om te genieten van een koude pizza en het feest 
te starten. Alleen kwamen we er tijdens het feest achter dat de 
DJ toch andere muziek draaide dan we hadden gedacht, maar 
na een aantal ad-wedstrijdjes maakte dit ook niet heel veel 
meer uit en werd er van alle kanten volop geregeld.
Wij vonden het een geslaagd evenement en hopen dat dit vaker 
in Delft georganiseerd mag worden.

Namens de NSKCie,

Corné
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Weet jij wie van de volgende Pegasussers bij de juiste foto hoort? 
Stuur je antwoorden voor 1 november 2014 naar pageturner@
dstpegasus.nl en wie weet win je wel een pegatastische prijs!

Pegacuties
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C
harlotte: ,,Hoe schrijf je schwanz?” Natalia: ,,Bratw

urst!” Kristel: ,,Bloedworst!”

Januari
5 Yuan Tjiam (’92)
13 Jochem Versendaal (’92)
15 Lisanne Fioole (’92)
18 Vera van Kooten (’90) 
18 Max Fleer (’91)
19 Daan Knobbe (’94)
22 Erik Simons (’89) 
22 Christiaan Rasch (’93)
28 Chiel Fernhout (‘94)
29 Julia Kortenhorst (’93)
30 Daan Vermeij (’89) 
30 Lars Pije (’95)

Februari
5 Anouk Slockers (’95)
9 Corine van der Helm (’91)
10 Viktor Knoben (’91)
16 Rick Vink (’90)
25 Corné Hagen (’92)

Maart
12 Roel Koole (’81)
20 Annemieke Vlaming (’94)
25 Jouke van der Velden (’92)
30 Marcel Otto (’89)

April
1 Mark Hoedemaker (’91)
5 Bram Timmer (’89)
8 Luis Alfonse Gonzalez (’81)
10 Daan Geerdink (’95)
22 Kelly de Vos (’91)
23 Natalia Scheele (’90)
24 Adamantios Tegkelidis (’87)
27 Jette Mul (’91)

Mei
5 Maryna Meretska (’88)
21 Natalie Brik (‘95)

24 Carla Velraeds (’87)
26 Rogier van Oossanen (’93)
31 Lennart Nieuwenhuijse (’92)        
    Josien van Empelen (’94)

Juni
5 Thijs Schipper (’88)
17 Mitchell Scoop (’94)
22 Kristel Bronsvoort (’94)
26 Lydia de Vries (’93)

Juli
1 Jan van der Ham (’85)
16 Arthur Schout (’89)
20 Santiago Alagon (’86)
22 Guido Tournois (’92)
30 Kees Lampe (’92)

Augustus
4 Eline Hoftiezer (’89)
7 Dirk Schut (’93) 
7 Josine Vos (‘93)
9 Jay van den Berg (’91) 
9 Janke Benedictus (’94)
14 Witek Nawara (’89) 
14 Melissa Wijchers (’92)
17 Charlotte Zohlandt (’91)
21 Erik van der Kerkhof (’92) 
21 Stijn Pinson  (’92)
22 Maurits Rouppe van der          
    Voort (’90)
23 Renkse Hammink (’92)
24 Eliza Scholtens (’92)
27 Emma Heitbrink (’92)
31 Jeroen de Nies (’91)

September
5 Luc de Goeij (’89)
6 Jochem Kempe (’86) 
6 Alexey Gritsenko (’89)

Pegaveulentjes worden groot, met deze verjaardagskalender 
hoef je nooit meer een verjaardag te vergeten.

Verjaardagen
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7 Bas Overtoom (‘84)
15 Denise Stoeller (’88)
16 Kawe Bitaraf (’85)
27 Ascha Simons (’94)
29 Erica van der Sar (’92)

Oktober
7 Ellen van der Linden (’90)
8 D.S.T. Pegasus (’08)
9 Jorine Vink (’90)
12 Janine Taekema (’93)
22 Rian Oudewortel (’88) 
22 Céline van Kampen (’95)
24 Awital Mannheim (’88)
28 Jasper Hemmes (‘94)

November
7 Dave Heiligers (’86)
11 Mathijs van Dijk (’93)
17 Anouk Brouwer (’88)
23 Rick Oppedijk (’88)
24 Karen de Vreede (’92)
27 Huub Hendrikx (’92)

December
1 Bart van Grondelle (’94)
2 Amber Vos (’91) 
2 Iris van den Brink (’91)
11 Tirsa Boekhoudt (’90)
13 Raymond Nankoe (’81) 
13 Fransje van Rossum (’92)
18 Jimmy Munnix (’91)
20 Ariën de Bok (’88)
25 Benoît Meynart (’91)
31 Emilie Verbanck (’92)
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Op 29 maart jongstleden heeft het befaamde gala van Pegasus 
plaatsgevonden: het PeGala. Super mooi.
De locatie van het feest was te Amsterdam. Met een uitkijk op 
‘t Ij, het muziekgebouw en Amsterdam Centraal Station. Een 
geweldig uitzicht!

Bij aankomst werden de gasten verwelkomd door het 
ontvangstcommité met een drankje. Vanwege het lekkere 
avondweer stond iedereen buiten op het balkon naar de 
ondergaande zon te kijken met zijn of haar date.

Wat glazen verder op de vroege avond, werd er aan tafel 
aangeschoven. Aan iedereen was gedacht met het eten: de 
vleeseters, de vegetariërs en elke vorm van allergie aanwezig. 
Maar niet alleen aan iedereen, maar ook aan alles was gedacht: 
PeGaTaart!!

Na het diner werd iedereen vermaakt met serenades van 
Jochem en Natalia. Terwijl het bestuur iedereen voorzag van een 
mysterieus papiertje. We bleken een uiterst interresant spel te 
gaan spelen. Nog even snel een drankje voordat de vraag “Wie 
ben ik?” werd beantwoord. Ben ik lippenstift? Een beer zonder 
huid? Of toch God? Ja, het werd niemand makkelijk gemaakt.

Gelukkig was er ook een beetje fysieke uitdaging voor de 
mannen. Even weer die testosteron benutten in een drank 
estafette. Aan het begin werd er nog netjes om de tafels en de 
tegenstander gerend, maar dat was al snel afgelopen toen de 
voorsprong vergrootte.
 
Je kan wel zeggen dat het een groot succes was.
 
Nu al zin in volgend jaar!

Maurits Rouppe van der Voort (a.k.a. Meau)

29 maart 2014 - Pegala
Lief Dagboek,
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In het weekend van 3 mei was het weer tijd voor het NSTC2 
in Enschede bij Linea Recta. Dit betekende dat er een lange 
reis voorafging aan de wedstrijd. Een aantal mensen gingen 
zaterdag erg vroeg weg en een aantal bleven vrijdag al in 
Enschede slapen. Zelf ging ik samen met Ellen en Kristel 
vrijdagavond pas richting Enschede. Een lange reis richting 
Holten volgde, waar we bleven slapen. 

De volgende ochtend, alsnog best wel vroeg, vertrokken 
we richting Enschede. Eenmaal in de trein bleek Peggy 
nietsvermoedend nog op het perron te zijn. Gelukkig bracht 
iemand ‘’onze held’’ Peggy bij ons in de trein waardoor ze het 
hele NSTC2 avontuur gelukkig kon meemaken. 

De wedstrijd begon, het was erg gezellig en er werd mooi 
geturnd. Ondanks dat we met niet heel veel groen op de 
wedstrijd aanwezig waren hebben we toch medailles gewonnen, 
Lisanne en Natalia beide 2e en Kristel 3 keer 1e. 
Ondanks dat Peggy deze turndag heeft meegemaakt werd ze 
helaas ontvoerd door onze gele medestudenten van Split. Maar 
5 juni zullen we haar weer terug veroveren. 

Na de wedstrijd was er dit keer niet zomaar een feest maar 
een chique gala vanwege het 35 jarig bestaan van Linea Recta. 
Iedereen was mooi uitgedost en een mooi feest volgde. In het 
begin vrij rustig maar uiteindelijk stond iedereen lekker te 
dansen en sjansen.
 
De volgende ochtend werd er met een grote groep turners 
gezwommen in het Aquadrome. Vele turnkunsten van handstanden 
tot salto’s volgden. In de middag gingen we weer richting Delft. 

Op naar het NSK meerkamp in Rotterdam!

Lydia de Vries

 3 mei 2014 - NSTC II
Lief Dagboek,

M
ax gaat door de SEKCie bestanden: ,,W

at is ‘Hunky G
ym

nasts’?” *Opent nietsverm
oedend het m

apje…
* ,,FUCK! W

HAT THE FUCK?!”
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Op 23 mei 2014 werd voor de 3e keer het Groenfeest gehouden. 
Het Groenfeest wordt georganiseerd in samenwerking met 5 
andere studentensportverenigingen (Slopend, Paal Centraal, Els, 
Scoop en Obvius) die allemaal 1 ding gemeen hebben; de liefde 
voor de o zo prachtige kleur GROEN. Vanaf eind februari zijn 
wij met een commissie van 7 commissieleden en 6 QQ’ers hard 
bezig geweest dit feest tot een groot succes te maken. 

De eerste taak die wij als commissie hadden was het vaststellen 
van een thema. Die was gelukkig snel gevonden en “Groenfeest 
2014 – ‘Green Light District’ – Raak in de ban van Tarzan en 
laat zien wat je met je liaan kan” was een feit! Naar aanleiding 
van het thema konden we vanaf toen een locatie gaan zoeken, 
de beste DJ’s van Delft en omstreken contacteren, de aankleding 
van het feest bepalen en de bierprijs vaststellen. Na 4 maanden 
elke week vergaderen en hard werken was 23 mei dan eindelijk 
zo ver, om 22.00 uur begon het Groenfeest aan de Oude Delft 
123! 

Door de goede promo vooraf was de voorverkoop nog nooit 
zo hoog geweest, en het was dan ook al snel druk in de DSB. 
Nadat Oerblond&Boomlang hadden gespeeld was het tijd voor 
de band van Els, namelijk de BeatELS. Na een uur verlieten zij 
het podium weer en was het tijd voor Autodrop, een bekende 
DJ uit Delft met een enorm vette lichtshow. Nadat er inmiddels 
meer dan 400 liter bier was verkocht, werd het tijd voor onze 
grootste act; de Gebroeders Scooter. Inclusief leren motor 
pak en witte helmen kwamen zij tot in de late uurtjes wat 
heerlijk foute hitjes draaien, wat resulteerde in een bierafname 
van maar liefst 538 liter! Dat betekent, met 370 bezoekers, 
dat er gemiddeld bijna anderhalve liter is gedronken. Bravo 
Pegasussers, door jullie bierdrinkkunsten heeft het Groenfeest 
2014 weer een klein beetje winst gemaakt, en daarmee is het 
zeker dat het volgend jaar weer door gaat! Tot volgend jaar, 
wanneer ik mee ga helpen de bierafname te verhogen, ipv te 
leven op cola, zin in! 

Annemieke Vlaming

23 mei 2014 - Groenfeest
Lief Dagboek,

Ellen: ,,Volgens m
ij heb ik ook sop bij m

e.” Lisanne: ,,Teruggeven!” Ellen: ,,Zal ik het even op je spuiten?”
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Op een zomerse vrijdagavond gingen we met onze Pega 
vrienden eens kijken wie nou het beste kon glow in the dark 
midgetgolfen. Bij binnenkomst werden we verdeeld in team 
groen en team blauw. Team groen bestond uit Kees, Jouke, Mark, 
Daan, Marcel en Lydia en ging als eerste van start. Team blauw, 
dat bestond uit Viktor, Iris, Ellen, Bas, Mitchell en mijzelf. Al 
snel vlogen de ballen in het rond en al dan niet volgens de 
regels kwamen ze dan ook in het putje terecht. Vooral de putjes 
die bovenop de heuvels stonden werden door een aantal mensen 
vervloekt. Zelf was ik erg blij met de smalle poortjes waar je 
af en toe doorheen moest schieten, wat natuurlijk faalde en 
waar ik minstens 6x het balletje tegenaan geslagen heb. Ook de 
scorebordjes waren erg handig voor het geval een bal buiten de 
baan belande, scorebordje schuin tegen de rand van het veld 
en het balletje kon weer terug de baan op geslagen worden. 
Deze tactiek werd natuurlijk door sommigen ook gebruikt om 
de baan een stukje korter te maken. 18 holes verder bleek dat 
de echte toptalenten in team groen zaten, zij kwamen met een 
score van 307 als beste uit de bus. Team blauw ging genadeloos 
ten onder met een score van maar liefst 363. Helaas voor team 
blauw, maar hier blijkt toch maar weer dat je beter groen kan 
zijn. De individuele topscore kwam ook uit team groen, Marcel 
was met 47 slagen de topscorer en liet de rest ruim achter 
zich. We hebben de avond hierna gezellig afgesloten met een 
drankje in de Oude Haven.

xx Corine van der Helm

6 juni 2014 - glow in the dark midget golf
Lief Dagboek,

Lisanne: ,,Oooh, nu wordt ‘ie lekker hard. Oooh!”
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Lief Dagboek,
2014 - Random Shizzle
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Na een tijdje gezocht te hebben naar foute muziek voor 
onderweg kwamen Jan en Mark (met aanhang) aanzetten voor 
de lange reis naar het land van Euroturn. Ondanks de foute 
muziek ging de weg in een keer goed. Met 160 over de snelweg 
waren we met een paar minuutjes op de parkeerplaats.

Omdat we er wat vroeg waren en er toch nog niemand van 
Euroturn was zijn we maar op de plek van het ontvangstcomittee 
gaan zitten. Om Euroturn een handje te helpen, besloten we 
maar om de nummerkaartjes te versieren. Het was ook wel 
leuk om iedereen binnen te zien komen.

De wedstrijd zelf was 
vrij saai. Als trainer heb 
je eigenlijk helemaal 
niets te doen. Na 
een aantal mensen 
aangespoord te hebben 
ben ik maar gaan 
ouwehoeren en heb  ik 
her en der wat sokken 
verstopt. Stiekem een 
matje onder de balk 
wat scheef leggen en 
soms een kabeltje bij de brug wat losser draaien maakt het nog 
een beetje interessant. Bij de prijsuitreiking bleek dat Pegasus 
ook nog wat medailles had verdiend. Als grote Topper had Mr. 
(skinnies) Jeroen de 1e prijs in zijn categorie. 

De KroegCo had zicht zoals gewoonlijk weer goed voorbereid 
op de 3e helft. Gewapend met glowsticks en afgevulde 
broekzakken met condooms gingen we het feestje tegemoet. 
Samen met DJ MacBook en wat hangbanken buiten om de hoek 
was het een wat rustig maar toch wel geslaagd feest.

Kapitein Bas Overtoom

28 juni 2014 - NSK Meerkamp
Lief Dagboek,

Roel: ,,W
e kunnen die zom

ertrainingen wel verplicht gaan stellen m
et zo veel zakken chips.” 

Bas: ,,Ja, de enige die er sterker van wordt ben ik.”
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Denise Stoeller Carla Celraeds Witek Nawara Jan van der Ham

Daan Vermeij Rian Oudewortel Jette Mul Amber Vos

Jorine Vink Jochem Kempe Ellen van der Linden Roel Koole

Kelly de Vos Charlotte Zohlandt Emilie Verbanck Emma Heitbrink

31 1

3 3

3

4 4

5

Altijd al alle Pegasus leden bij naam willen kennen? Dit is je kans! 

Hieronder vind je de leden der D.S.T. Pegasus van het jaar 2013-2014.

Smoelenboek

1



Iris van den Brink Jimmy Munnix Kees Lampe Mark Hoedemaker

Rick Oppedijk Marcel Otto Maryna Meretska Yuan Tjiam

Rick Vink Awital Mannheim Benoît Meynart Dirk Schut

Jay van den Berg Anouk Brouwer Daan Knobbe Lisanne Fioole

Ariën de Bok Vera van Kooten Luc de Goeij Max Fleer

4

45 5 5

VI

VI trainer

trainer



Arthur Schout Eliza Scholtens Natalia Scheele Alexey Gritsenko

Annemieke Vlaming Ademantios Tegkelidis Josien van Empelen Tirsa Boekhoudt

Erica van der Sar Jochem Versendaal Lydia de Vries Bram Timmer

Christian Rasch Mathijs van Dijk Dave Heiligers Lars Pije

Huub Hendrikx Ascha Simons Santiago Alagon Erik van de Kerkhof

VIVI



Eline Hoftiezer Fransje van Rossum Kawe Bitaraf Guido Tournois

Céline van Kampen Melissa Wijchers Janine Taekema Thijs Schipper

Raymond Nankoe Karen de Vreede Jouke van der Velden Mitchell Scoop

Corné Hagen Anouk Slockers Julia Kortenhorst Maurits Meau

Kristel Bronsvoort Lennart Nieuwenhuise Erik Simons Viktor Knoben



Jeroen de Nies Josine Vos Natalie Brik Daan Geerdink

Jasper Hemmes Corine van der Helm Luis Alfonse Gonzalez Renske Hammink

Chiel Fernhout Bas Overtoom

Janke Benedictus Bart van Grondelle Rogier van Oossanen Stijn Pinson

trainer
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