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Al vroeg in het jaar is de compleet 
nieuwe SekCie gevormd met nieuwe 
grafisch uitziende mensen. 

Met een complete commissie hebben 
we na een aantal brainstorm sessies het 
thema “Gebroken Groen” bepaald. Als 
Pegasussers houden we natuurlijk erg 
veel van groen, maar ook van integratie, 
vreugde en randomheid en dat willen 

we extra laten zien met deze Pegaturner.

Naast heel hard poetsen in Photoshop, 
pom-bärs eten en wijn drinken hebben 
we ook een quotum avond gehouden 
om lekker naar de quotum te gaan 
voor een quote boost. Deze quotes vind 
je overal door de Pageturner en op de 
quotum pagina, ook kan je je eigen 
verhaal maken op de invulpagina, de 
kleurrijke statistieke bekijken en op zoek 
naar alle 10 Peggy’s. 
Genoeg om van te genieten dus van 
deze prachtige editie. 

Het jaar is weer voorbij 
gevlogen en zo vliegt ook 
deze pageturner direct 
jouw handen in. 

Van de SekCie

- SekCie



Karin tegen Mark: “Mag ik aan je propellor draaien?”

Lennert: “Deze is groter dan de vorige.”
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Bestuur 9 & 10
Op het moment van 
schrijven vlieg ik net als 
onze geliefde Peggy hoog 
door de lucht. 

Het jaar is voor mij ook voorbij gevlogen 
en ik wil jullie in vogelvlucht meenemen 
langs alle gebeurtenissen van dit jaar.
 
Het (bestuurs) jaar begon natuurlijk 
eigenlijk al voor de zomervakantie, toen 
ik het met Roel had over de bestuurlijke 
onrust bij Pegasus. Al grappend zeiden 
we tegen elkaar: waarom gaan wij 
het niet doen? Hoe meer we er over 
nadachten, hoe serieuzer het werd, en 
op 16 september hoorde ik Olaf ineens 
met een hamer slaan en ineens was ik 
voorzitter en waren we onderweg met 
B9, het bestuur met veruit de hoogste 
gemiddelde leeftijd ooit.

Het had niet veel gescheeld of ik had 
zelfs in een rolstoel naar de ALV moeten 
komen, want tijdens de open training, met 
ongeveer 30 aspirant leden in de zaal, 
vloog ik in een grote boog, met een salto 
en een schroef naar de grond. Niet mijn 
beste plan ooit, maar gelukkig viel het 
allemaal best mee en kon ik in februari 
weer gaan trainen. Ik wilde niet tijdens 
mijn periode als B10 ook alleen maar aan 
de kant zitten.

Rogier: “Iedereen wil mij zoenen”
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Gelukkig viel er buiten de gymzaal ook genoeg te doen, een paar van de 
zaken waar we ons dit jaar met B9 en B10 over gebogen hebben:

• Meer dan 40 uitschrijvingen aan het eind van vorig collegejaar
• Een hoofdtrainer die er mee op houdt vanwege stomme regeltjes
• Een nieuwe sporthal waar we naar toe gaan verhuizen
• 4 externe en 1 interne wedstrijd
• Pegaklaas en z’n groene Pieten die op visite kwamen bij Pegasus en 
Euroturn
• Een gala vol verrassingen 
• Onze vlag en Peggy die regelmatig “kwijt” waren, maar ook vlaggen en 
mascottes van andere verenigingen die we soms ergens “vonden”
• NSTB weekend, Funastics, en andere NSTBijeenkomsten.
•TIENtallen andere activiteiten, avondjes in The Drunk Horse, iets met 
lepels, bestuursvergaderingen, BBQ’s en nog veel meer.

Maar vooral een hele hoop lol!

Het is een hele eer geweest en ik ben erg trots op wat we met B9 en 
B10 hebben gedaan, maar nog meer op hoe jullie allemaal de vereniging 
maken tot wat ze is: de mooiste studenten turnvereniging die er bestaat.

Met gevleugelde groet,
Jochem Kempe
Trotse voorzitter der D.S.T. Pegasus

Karen tegen Erik: “Kun je even trekkend dan?”



Zaterdagochtend begon het met de ALV 
(snurk) en ging gelukkig door met het 
dagprogramma: spelletjes. Het thema 
was NSTOlympics, en je moest samen 
met je team winnen om een fles drank 
te scoren. 

Er was supertwister (twister voor 20 
man), kratestafette (estafette op kratten), 

zuipen (alhoewel het niet echt een spel 
was was dit toch vermakelijk), duw-trek-
volleybal (ik snap hier niets van, en toch 
heb ik het uitgelegd), touwtrekken, het 
ninja-spel (elkaar slaan is nog nog nooit 
zo leuk gewees), levend jeu de boules 
(harder schreeuwen is harder winnen)  
en voetbal. 

Naarmate er meer gedronken werd 
begonnen sommige mensen hun 
creativiteit op de spelletjes los te laten. 
Zo ontstond jeu de krat. Wat eigenlijk jeu 
de boules was met bierkratten.  Had je 

Het NSTB Weekend vond 
plaats op 10-11 september 
in Bunnik. 

NSTB Weekend
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kunnen raden. Het weer was prima en 
de deelnemers vermaakten zich. In de 
avond kregen we veels te veel chinees 
eten en deden we het laatste spel van 
de avond; de adt estafette. Ik weet 
nog goed dat in ieder geval 2 nieuwe 
Pegasus bazen zich in de finale hadden 
gedronken. 

In de avond werd gezopen,  
gebeerponged, geregeld, gezopen 
en rond het kampvuur gezeten. En 
gezopen. Het was mooi.

With great alcohol comes great 
responibility regelpotentie. Iedereen 
weet waar ik het over heb. Belangrijker 
dan elke wedstrijd, elke wisselbeker en 
het verhelpen van wereldhonger: Dé 
NSTBingo. Dit is geen normale Bingo. Dit is 
NSTBingo, serious fucking business dus. 

Er zijn 10 studententurnverenigingen, 
en je bingokaart is vol als je van elke 
vereniging minstens 1 persoon zoent. 
Bonuspunten als je je kaart laat tekenen 
door de mensen met wie je geregeld 
hebt, en nog meer bonuspunten als je 
ze ook nog prikt/naar binnen laat. Onze 
nieuwe Pegamannen hebben hier een 
goede Teun Lennert toon gezet voor de 
rest van het jaar. 

Regelen voor de NSTBingo kan worden 
doorgegeven aan de Pennie van NSTB, 
en als je een volle kaart hebt dan krijg 
je een verrassing.  Op het moment 
loopt slet Corné Hagen aan kop met 7 
verenigingen.

drops mic

- Yuan Tjiam

Yuan Tjiam: “Bring booze.” Lixin: “I prefer milk.” Jouke van der Velden: “Bring boobs”



Het introweekend ging van start 
met een lange fietstocht. Als lid van 
het befaamde team Kaars, gingen 
wij vol trots met geheven kandelaar 
op weg naar Schiedam! Onderweg 
waren verschillende tussenstops waar 
Pegaleden stonden te wachten met 
spellen, waar je de kans had om elkaar 
en de vereniging te leren kennen. Zo 
kon je levend twister spelen met Yuan 
en hardlopers uit volle borst toezingen 
met het pegalied met Lisanne.  Eenmaal 
aangekomen op het kamp was het tijd 
voor een welverdiend verfrissend biertje 
na de zware fietstocht. Met een pilsje 
in je hand kon je in het flikkerende 
kaarslicht kennismaken met de andere 
leden buiten je groep. 

Toen de avond viel kon je in de rij gaan 
staan voor een heerlijk kazig avondmaal. 
Tijdens het eten kwamen verschillende 
commissieleden op tafel staan om wat 
te vertellen over de vele commissies die 
Pegasus te bieden heeft. Na het eten en 
afwassen (met kandelaren natuurlijk) 
werd de situatie wat grimmiger. Alle 
aankomend-Pegasussers  moesten 
binnen wachten achter gesloten deuren, 
terwijl de rest van de leden buiten 
een geheimzinnige dingen aan het 
voorbereiden waren. 

Na een tijd in spanning hebben staan 
wachten kwamen twee vreemde 
mannen in het groen ons 1 voor 1 
ophalen. 1 voor 1 werden we gedwongen 
om te planken, opdrukken of squaten 
tot we verder werden gestuurd. Bij een 
kampvuur en vele kaarsen stond B9 
je op te wachten voor de befaamde 
Begroening… 3… 2… 1… GROEN!! Een 
gevoel van vreugde overviel je. Eindelijk 
lid van de gezelligste studenten 
turnvereniging van Nederland. En nu 

De krappe 24 uur van 
het introweekend waren 
helemaal volgepropt 
met leuke activiteiten en 
gezelligheid! 

Introductie
weekend
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- Bas Ackermans

kon het feest echt beginnen! Kampvuur, 
Bier, live muziek van Jochem en Dirk. 
Alle ingrediënten voor een goed feestje. 

Dat merkte je ook wel de volgende 
ochtend toen je hard maar toch 
liefelijk werd wakker gemaakt.  
Maar met een brak ontbijtje en wat 
ochtendgymmastiek van Flora en Marije 
kwam je daar snel weer overheen! Na 
nog een laatste spel was het weekend 
alweer voorbij…

 Een weekendje voor je de boeken!!
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Wat een belachelijk onhandige plek om 
te komen met het OV. Terwijl ik nog 
extreem brak was van het Smurfen 
tijdens de vorige avond, waren er 
gelukkig andere Pegasussers die de 
route hadden uitgestippeld.

Omdat ik in dames 6 turnde, zat ik in 
de ochtend groep. Ik mocht beginnen 
op de pegasus en had meteen al een 
gigantische faal… Ja, ik kreeg het voor 
elkaar om tegen de pegasus aan te 
springen. Gelukkig gingen de overige 
onderdelen wel goed. Van de 21 dames 
in dames 6 ben ik uiteindelijk 9e 
geworden. Totaal heeft Pegasus vier 
medailles binnen gehaald.

Daarnaast viel er nog iets op tijdens de 
wedstrijd. Lisanne deed mee met de 
heren 4! Daar was ze de beste op rek, 
op sprong en in de totale rangorde. 
Zo verdiende zij ook een applausje, 

volgende keer heren 3. Niet alleen 
Lisanne was veel te goed in haar niveau, 
ook Roel was overduidelijk nummer 1 
in de heren 2. Was dit misschien een 
complot van het stel?

Na de wedstrijd werd er prima eten voor 
ons verzorgd. Zelfs toen er niet genoeg 
was, werd er met spoed gebeld om 
meer te leveren. De Chinese maaltijd 
werd niet bij iedereen gewaardeerd, 
maar ik zei: “Oe, Chinees is echt lekker.”

Ook het Splitter & Glamour feest was 
zeer geslaagd. Overal waren sparkles 
te vinden en er werd niet ingehouden 
met de glitterspray. Zelf vond ik de 
photobooth een van de hoogte punten. 
Er zijn wel 20 foto’s van mij gemaakt 
(die niet allemaal even mooi waren). En 
natuurlijk werd er goed gewerkt aan de 
NSTBingo lijst. Na het feesten lekker 
slapen in de gymzaal en de volgende 
ochtend opruimen en weer naar Delft. 

Het was een mooi weekend!

De eerste wedstrijd waar 
ik aan mee deed, vond 
plaats in Wageningen.

- Karin Backer

Maartje: “Yuan likte aan m’n haar dus ik voelde niks.”
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Interactieve
pagina
Om deze pageturner tot een waar tijdschrift te 
maken hebben wij voor jullie ook wat leuke spelletjes 
toegevoegd. Deze kun je vinden op deze interactieve 
pagina. 

Where’s Peggy?!

Peggy Peggy waar ben je nou? Door het 
jaar heen is Peggy stiekem op allerlei foto’s 
verschenen zonder dat jullie dit door hebben 
gehad. In deze pageturner zitten maarliefst 10 
Peggy’s verstopt. Vind ze allemaal en je krijgt 
de eeuwige roem!

We <3 GIFjes

Laat Peggy door de pageturner vliegen! 
Als je heel snel bladert zul je zien dat de 
paginanummerpegasus gaat vliegen. Doe 
je best! Misschien kun je hem dan zelfs wel 
achteruit laten vliegen. 

Corné: “Josti, wil je ook een Tochem?”

Geertje
: “H

et kromme pisto
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Het is een gewone ………………. (dag 
dat er training is)avond, fluitend kom 
je de trainingszaal binnen. ………………. 
(Emotie) komt ………………. (pegasusser) 
naar je toe. ‘………………. (jouw 
naam)! Peggy is weg!’ ‘………………. 
(verbaasde uitroep) zeg je, hoe kan 
dat nou gebeurt zijn?’ ‘Dat weet 
niemand,’ antwoordt………………. (zelfde 
pegasusser), “maar jij moet haar 
terugvinden.’ 

Je vraagt………………. (pegasusser) en 
………………. ( een andere pegasusser) 
mee op je opdracht, want elk team heeft 
een………………. (bijvoeglijk naamwoord) 
en een………………. (ander bijvoeglijk 
naamwoord) nodig. Onder luid gejuich 
van de andere leden………………. ( 
manier om je voort te bewegen) jullie 
de zaal uit. Met z’n drieën pakken jullie 
een……………….(vervoersmiddel) en 
racen jullie richting het centrum. ‘Kijk!’ 
roept………………. (de andere pegasusser) 
‘Een spoor van groene……………….
(voorwerpen), die moeten we vast 
volgen.’ Je stuurt jullie……………….
(vervoersmiddel) erachteraan. Eenmaal 

in het centrum aangekomen spring 
je met een……………….(turnelement) 
van jullie……………….(vervoersmiddel) 
af, waarna je soepel landt als 
een……………….(praktisch beroep). Je 
ziet Peggy al staan in het midden van 
de markt. ‘Nou, dat was makkelijk.’ 
Zegt……………….(pegasusser). Maar 
opeens kom je……………….(mascotte 
van een andere vereniging) tegen. Hij 
kijkt jullie boos aan en met elke stap 
dat jullie dichterbij komen lijkt hij groter 
te worden. ‘Oh nee,’ zegt……………….
(de andere pegasusser) ‘hoe krijgen 
we Peggy nu terug?’ Opeens krijg je 
een briljant idee. ‘We dagen hem uit 
tot een ……………….(activiteit) battle!’ 
Jullie trekken jullie battle outfits aan, 
bestaande uit een ……………(kleur; 
bijvoegelijk naamwoord) cape en 
een ……………….(kleur; bijvoeglijk 
naamwoord) superheldenpak, en 
stellen je op in V-formatie. Tijd voor die 
battle. Het is zeker zwaar maar met jullie 
……………….(bijvoeglijk naamwoord) 
moves, verslaan jullie ……………….
(mascotte van de andere vereniging)! 
Peggy is weer veilig!

Word net zo creatief als de Sekcie met dit invulverhaal. 
Peggy is verdwenen! Vul de ontbrekende woorden in en 
red Peggy. 
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Er is natuurlijk niks mooiers dan met z’n 
allen de trein naar het zuiden te pakken…! 
Dus toen we op 25 november met 
goede zin richting Tilburg gingen met 
de belofte van de Schrobbelèrfabriek 
in het vooruitzicht, kon de dag al niet 
meer stuk. Treintje reed, busje reed, 
hoefden we alleen nog maar een stukje 
te lopen om de unieke toplocatie van 
de fabriek te vinden. Maar zoals dat 
nou eenmaal gaat op weg naar een 
groter doel; kom je ook hobbels, bergen, 
hekken, zandbakken en wegversperring 
tegen op de route. Gelukkig zijn wij 
Pegasussers volhardend en houden wij 
onze blik gericht op het doel, zodat we 
heelhuids op de geheime locatie van de 
Schrobbelèrfabriek aankwamen.

Natuurlijk kan ik nu niet te veel 
verklappen over de geheimen die we 
daar gezien, gehoord en geproefd 
hebben, maar ik kan je beloven dat je 
dit niet had willen missen. Geheime 
ingrediënten in het laboratorium werden 
aan ons getoond, we hebben gezien in 

welke ketels élke fles Schrobbelèr is 
bereid en hebben ons favoriete drankje 
op 3 verschillende manieren mogen 
proeven. Ook was er tijd voor karaoke, 
souvenirs en borrelen in het officiële, 
enige echte, Schrobbelèr café.

Tot slot hebben we van de briljante 
organisatie nog een goodiebag 
meegekregen en konden we, gewapend 
met mutsen en drank, de obstakeltocht 
terug naar de stad beginnen. Tegen de 
tijd dat de bus kwam waren de flessen 
Schrobbelèr de helft lichter, de mutsen 
al iconisch en de sfeer optimaal. De 
busreis was niets minder dan verdomd 
gezellig en de drank had de stemming 
goed gesmeerd.

Wat er daarna nog in de stad gebeurde 
laat ik aan jullie eigen verbeelding over, 
want onthoud: Bij zijn is meemaken!

- Geertje Bakens

Is het groen, dan is het 
goed. Is het Schrobbelèr, 
dan is het beter!

Schrobbelèr
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Karin: “Jij hebt gewoon dikke vingers, niet dat ik daar problemen mee heb.”
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Pegaklaas
6 december, Pegaklaas met de Delftsche Studenten 
Turnvereniging Pegasus. DÉ avond waarop het bestuur 
eindelijk iets mag zeggen over de leden, in een rijmpje.

Flora: “Peter is best wel knap en sexy.”



Van actief bezig zijn in commissies 
tot niet kunnen Flik-Flakken, zelfs 
als je al Heren 2 turnt. Ik denk dat we 
allemaal nog wel weten wie dat is. De 
leden hadden voor elkaar ook een leuk 
gedichtje geschreven en/of een mooie 
surprise gemaakt. Ik heb vooral genoten 
van de iet wat gênante verhaaltjes. Deze 
hebben we ook altijd met mijn huis 
tijdens Sinterklaas, dus ben blij dat die 
traditie hier ook is. 

Toen ik aan m’n huisgenoten vroeg of 
er Pegaklaas gevierd kon worden op de 
JvB 5, werd ik eerst raar aangekeken 
en moest daarna beloven alle zooi op 
te ruimen. Ik heb me aan die belofte 
gehouden, maar man! De pepernoten 
kwamen daarna wel m’n neus uit! 

Pegasussers staan wel een beetje 
bekend om een goed feestje te bouwen 
en een escalatie aan te zwengelen en 
dat is zeker gelukt! 

Nadat alle pakjes waren uitgepakt en die 
guy met de pruik ervandoor was, werden 
er nog lekker wat biertjes gedronken, 
spelletjes gespeeld en pogingen gedaan 
om nog wat pegasussers aan elkaar te 
koppelen *ugh ugh*. Er vlogen nog wat 
pepernoten in het rond en iemand, ik zeg 
niet wie, heeft nog wat biertjes omver 
gemieterd, maar iedereen had het naar 
zijn zin. Dat is natuurlijk het belangrijkst! 

Langzaam ging de meute weer 
huiswaarts en keerde de rust weer 
terug op de JvB 5. Als ik de avond in 
5 hashtags moet beschrijven dan zijn 
dat: #Groen, #escalatie, #JungleSpeed, 
#pepernoten en #EngeVentMetPruik-
DieIetWatTeGraagVrouwenOpSchoot-
Wil

Laten we de traditie erin houden en 
volgend jaar weer met z’n alle Pegaklaas 
vieren. Of dat op de JvB 5 zal zijn, hangt 
af of ik nog een bedankje van het 
bestuur krijg *grapje*.

- Lennert van Gastel
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Bas A. tegen Lennert: “Mijn bed staat altijd open voor je.”



Tijdens de funastics kregen we ook 
onze geliefde Peggy weer terug. Na 
geruchten over een Magic Mike act 
waar ook de vrouwen mee moesten 
doen als Peggy weer zou worden gejat, 
nam Karin de verantwoordelijkheid 
op zich om de hele dag Peggy scherp 
in de gaten te houden en hem aan 

geen man toe te vertrouwen. Aan het 
eind van de workshops werd er onder 
leiding van Olaf nog uitvoerig geoefend 
met twirling waarbij ook veel mannen 
enthousiast werden.  De dag eindigde in 
een geslaagd feestje in het thema van 
de oude olympische spelen! Er werd 
uitgepakt met toga’s als outfit die echter 

De funastics was een leuk weekend waar we als 
aapjes onder banken hingen tijdens de kennismaking 
spelletjes, en het tegen elkaar opnemen met een potje 
judo, sterker werden met krachtsport en samen danste 
bij lindy hop of zwoel dansen bij het paaldansen.

Funastics
Flora: “Ik wil Emma haar hoofd wel eten.”



niet helemaal op de plek bleven zitten 
en de hele avond omhoog moesten 
worden gehesen om niet te veel bloot 
te onthullen. Tijdens het feestje werd de 
integratie escalatie tent volop gebruikt 
door menig Pegasus lid. Ook werd het 
verscherpt toezicht van Peggy toch 
even verwaarloosd en viel Peggy tijdens 

het feestje toch in de armen van KUNST 
waardoor ook de vrouwen mee moeten 
doen met de Magic Mike act bij de 
NSTC2. Al met al een zeer geslaagd 
weekend!

- Liza de Wilde
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Erik: “Ik ben in staat hele vreemde dingen te doen met mijn medailles



Ik heb alle ruimte en bevind mij tussen 
mijn vele gelijk gekleurde vrienden. We 
hebben het er over hoe mooi gekleurd 
wij zijn, hoe gelukkig wij zijn, en hoe naar 
het moet zijn om bij een van de andere 
groepen te horen. De andere groepen 
vormen ook een eenheid, maar niet zo 
mooi als wij. Zij zijn bruin, paars, blauw 
of zelfs geel gekleurd. Wij winnen met 
elk spel dat we tegen hun spelen. Ik 
voel mij gelukkig tussen al mijn groene 
vrienden.

Plotseling wordt de rust en al mij 
geluk ruw verstoord. Ik en 199 van 
mijn vrienden worden bij de rest weg 
geschept. We zitten nu in een krappe 
donkere ruimte. Niemand weet wat ons 
te wachten staat. We voelen dat we 
bewegen. Een paar van ons proberen 
te zien waar wij heen gaan. Zij zitten 
achter een stuk doorschijnend plastic, 
maar door de spanning en warmte is 
het plastic volledig beslagen en zien zij 
ook nauwelijks iets. Af en toe horen wij 
een paar harde ploppen achter elkaar. 
Bij elke plop verdwijnt één van onze 
vrienden uit de ruimte. Iedereen raakt 

in paniek. We zijn nu nog maar met zijn 
vijven, niemand weet wat er met onze 
vrienden gebeurt als zij na een plop 
verdwijnen. Plop, plop, plop, plop, PLOP, 
daar ga ik als laatste van mijn groep. 
Nu zal ik eindelijk weten wat er met 
de rest is gebeurt. Ik voel een enorme 
versnelling, en schuur pijnlijk door een 
dunnen buis. Ik schiet uit de buis en vlieg 
door de lucht, geen idee waar heen. Als 
ik met deze snelheid tegen iets aan kom 
spat ik helemaal kapot. Dan raak ik iets. 
Ik klap in duizend stukjes, elk stukje van 
mij komt op een dikke laag sompige 
losse stukjes van mijn dode vrienden 
terecht.

Aauw schreeuwt Lydia, ze is geraakt. 
Niemand kijkt om, de meesten weten 
niet eens wie zij is. Misschien denken 
ze dat zij nieuw is bij Pegasus. Zelf zijn 
ze hier al een half jaar heel actief. Twee 
van hun hebben zelfs deze activiteit 
georganiseerd. Misschien gaat Lydia 
volgend jaar ook wel in een commissie 
denken zij. Zelf hopen ze tegen die tijd 
bestuur te mogen doen.

Ik ben groen en het leven 
lacht mij nog toe. 

- Kees Lampe

Paintballen

Jochem: “Laten we de SekCie hernoemen naar DysleXie!” (Nee)

Liza: “Ie
dereen mag altijd

 knuffelen met m
e.”
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Jochem: “Laten we de SekCie hernoemen naar DysleXie!” (Nee)

Liza: “Ie
dereen mag altijd

 knuffelen met m
e.”



Maar natuurlijk geen feestje in Delft 
zonder thema: Fout & Nieuw. Het huis 
werd versierd met foute decoraties, zoals 
een roze deurslinger, een discolamp, 

overal slingers en als finishing touch: old 
school parapluutjes op de hapjes! Liza 
maakte 3 bakken oliebollen met haar 
vriend, Corine stelde een super gave 
cupcake-schotel samen, en verder was 
er nog allerlei lekkers zoals wraps, chips 
en nootjes. De tafel en stoelen waren 
aan de kant gezet, en een statafel kwam 
ervoor in de plaats. Zo’n 16 pegasussers 
kwamen naar het feestje. Iedereen 
die geen outfit had werd aangekleed 
uit de verkleedkist van Lisanne. Toen 
eenmaal iedereen binnen was, werden 
er verschillende spellen gespeeld,: 
Pandemic (met zn allen tegen het spel) 

Om 2016 feestelijk af te 
sluiten, en 2017 gezellig 
te beginnen met Pegasus 
vrienden, stelden Roel 
en Lisanne hun huis 
beschikbaar voor een oud 
en nieuw feestje.

Fout en Nieuw

Roel: “Nooit gedacht dat ik zo blij zou zijn dat mn vriendin ging scharen.”



party&co en 30 seconds (in het engels 
is dat best een uitdaging!). Door de 
spellen is de tijd voorbij gevlogen! Op 
straat werd de vuurkorf angestoken, en 
de rest at zichzelf vol met oliebollen en 
chips. Toen het eenmaal bijna 12 uur 
was, ging de TV aan op de aftelzender, 
werden de serpentine rollen en shotjes 
Schrobbeler uitgedeeld en verzamelde 
iedereen zich in het midden van de 
woonkamer. Nadat iedereen elkaar 
gelukkig nieuwjaar had gewenst 
(sommigen zelfs meerdere keren) 
werden de cupcakes geproefd en gingen 
we snel naar buiten voor het vuurwerk, 

helaas viel het een beetje tegen hoeveel 
we konden zien door de mist. Een aantal 
bleef nog tot laat buiten bij het vuur, 
anderen gingen snel weer naar binnen 
en speelden nog meer spellen. Toen al 
het hout op was, gingen ook de laatsten 
weer naar binnen, en werden er nog de 
laatste potjes JungleSpeed en Bonanza 
gespeeld. Tegen een uur of 3 is iedereen 
vertrokken naar huis of naar de stad. 
Het oud en nieuw feest was weer een 
succes! Volgend jaar weer?

- Lisanne Fioole
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Rogier: “Dit wist ik helemaal niet maar jij bent echt heet Corine.”



1e couplet:
Pegasus is onze naam, en turnen dat doen wij,

We wijken echt voor niemand, en staan steeds zij aan zij.
Op de balk en op zde brug, dragen wij het groen,

Want Pegasus is supermooi, dat is waar we ’t voor doen!

refrein deel 1 1x:
Het is groen en het heet Pegasus, sterk, onoverwinnelijk.

We houden van wat groen is, en we turnen ons kapot.
We gaan zo door tot ‘s avonds laat, oh ja wat een genot.

2e couplet:
Uit Delft zijn we gekomen, op een mythisch beest

Je kunt ons echt niet missen, als wij er zijn geweest,
Samen heffen wij een glas, vol met schrobbelaer,

We toosten op die mooie club, want Pegasus staat klaar!

refrein 1x:
Het is groen en het heet Pegasus, sterk, onoverwinnelijk.

We houden van wat groen is, en we turnen ons kapot.
We gaan zo door tot ‘s avonds laat, oh ja wat een genot.

Het vliegt door de lucht en het heet Pegasus, overheersend, sierlijk
Salto’s doen we lachend, geen trucje gaat te ver.

We stralen door de hemel, ja turnen maakt je sterk.

Pegalied
M

arcel: “Hoe dol is een fijn?”



27

Bridge:
Een handstand of een flikflak, magnesium er bij,

We laten horen dat we groen zijn, want Pegasus zijn wij…..
En we zingen nog een keer.

refrein 2x:
(zacht)

Het is groen en het heet Pegasus, sterk, onoverwinnelijk.
We houden van wat groen is, en we turnen ons kapot. 

We gaan zo door tot ‘s avonds laat, oh ja wat een genot.

(KNALLEN!)
Het vliegt door de lucht en het heet Pegasus, overheersend, sierlijk

Salto’s doen we lachend, geen trucje gaat te ver.
We stralen door de hemel, ja turnen maakt je sterk.

Het is groen en het heet Pegasus, sterk, onoverwinnelijk.
We houden van wat groen is, en we turnen ons kapot.

We gaan zo door tot ‘s avonds laat, oh ja wat een genot.

Het vliegt door de lucht en het heet Pegasus, overheersend, sierlijk
Salto’s doen we lachend, geen trucje gaat te ver.

We stralen door de hemel, ja turnen maakt je sterk.

GROEN!

M
arcel: “Hoe dol is een fijn?”

Olaf tegen Mitchell: “Als de flits uit is ben je ineens zwart.”



- Florian Lüthi

Pegasus was represented with 35 
members, starting the competition at 
9:45.

While the athletes of the first round were 
still competing, saving some energy 
for also for the last apparatus, Geertje 
certainly did not think of saving any 
energy. Because 11:00 is close enough to 
noon, and the theme of the competition 
was ‘Sucarneval’, she started to study 
the quality of the brought-along beer.

The general high excitement during 
the competition clearly peaked when 
it was our turn to win back both Peggy 
and our flag. To do so, we performed a 
Magic-Mike show. After showing off our 

perfectly synchronized dancing moves, 
the ladies took over. Not only spectators 
but also we, the now resting male 
dancers, were surprised by pieces of 

clothing flying our way that one would 
have expected to see only later in the 
evening. The show was perceived very 
well, and for a brief moment Peggy was 
safe again.

After everyone enjoyed the pizza-
dinner and all medals were handed 
out (at least eleven Pegasus members 
received one) the party could start. 
Well-equipped with green boas, we 
made sure that the evening was long 
and that the night was short. The next 
morning, only few enjoyed breakfast 
full-heartedly. While some suffered 
from sore muscles typically experienced 
after a competition, others exhibited a 
low tolerance to light and noise. Cedric, 
however, was particularly bad off as he 
could not find his car keys any more.

The second competition 
of the annual Dutch 
student gymnastics 
championship took place 
in Einhoven.

NSTC2

Lisanne foto aan het maken van Bas: “Ik krijg je niet scherp.” Bas: “Maar ik ben ook een beetje wazig.”
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Corné: “H
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Bas te
gen Geertje

: “P
untje vo

or G
erard.”



Op 25 maart vertrok een grote 
groep Pegasussers richting Utrecht. 
Waar we maar liefst 4 teams aan het 
groepsspringen meededen, Technisch 
Blond en Donderdag Gehaktdag deden 
mee in niveau 3 en SpringCie en Team 
Pizza Wagner straalden in niveau 2.
 
Winnen deed Pegasus deze wedstrijd 
niet in de vorm van medailles maar 
door het innen van een aantal 
brastegenprestaties. Suca maakte een 
prachtig Pegasusschilderij en Linea 
Recta moest in ruil voor hun Flamingo 
een PegaPiñata maken.

Deze met veel te veel suiker en glitters 
gevulde Pegasus werd buiten een 
kopje kleiner gemaakt. Eerst mochten 
de dames van Pegasus aan de beurt, 
hetgeen uiteraard hopeloos faalde.
Gelukkig wist de enige echte Destroyer 
(a.k.a. Dirk) met een paar ferme meppen 
het snoep te laten vloeien.
 
De dag werd afgesloten met een Gala 
ter gelegenheid van het 2de lustrum van 
U-Turn. Deze stroeve bende van strakke 
pakken en nette dasjes werd echter al 
snel ingeruild voor een klassiek lomp 
turnfeest, waar uiteraard goed aan de 
NSTBingo werd gewerkt.

NSK Springen

- Marcel Otto

Op 25 maart vertrok een 
grote groep Pegasussers 
richting Utrecht.
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Rick tegen Marije: “Mag ik deze bij jou erin steken?”
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dacht ik na de eerste halve kilometer 
van de batatraining. Corné had me 
vroeg in het jaar overtuigd om mee te 
doen met de batavierenrance. “Als je 
nooit hebt gerend  maakt dat niet zo 
veel uit” zei die. Eerste training zat ik 
mijn hoofd dus alleen maar te vloeken, 
maar tijdens de tweede training (en 
teevens mijn laatste) ging het al beter. 
Een vleugje hoop. 

Op vrijdag gingen we met een klein 
groepje alvast naar Enschede. De reis 
was lang en verliep goed, op het feit na 
dat Corné z’n tent had laten liggen in 
de trein; kut NS. Eenmaal aangekomen 
op het kamp kon je het al voelen: de 
gezelligheid van studenten die vanuit 
heel Nederland komen om te sporten 
èn feesten. Natuurlijk zitten er ook wat 
tuig tussen die alleen maar komen om 
te zuipen (lees: Cedric), maar die maken 
het eigenlijk alleen maar gezelliger. Op 
het kamp was het vooral gezellig omdat 
je dan goed bekend kan raken met 
turn(st)ers uit onze zusterverenigingen 
en wie weet een voorzetje aan jezelf kan 
geven voor het feest.

NSTB had zoveel aanmeldingen dat 
er twee teams van elk 25 man was 
gevormd: NSTBata en NSTBeter 
(NSTBeter heeft het helaas ècht veel 
slechter gedaan dan haar zusje). Met 
maar ongeveer twee uurtjes slaap 
ging onze ploeg naar de bussen om 
vervolgens de afstanden te lopen. 
Eenmaal in de bus was het dankzij 
de hitjes die we draaiden alleen maar 
gezellig. Tijdens mijn eigen etappe 
had ik het vaak zwaar, maar gelukkig 
kwamen er genoeg mooie schoonheden 
langsrennen die je toch niet uit het zicht 
wilt verliezen dus dan ga je wel harder 
rennen.  De meesten uit onze ploeg 
hadden een mooie tijd neergezet, maar 
de helden van de dag waren Bas A. met 
een gemiddelde snelheid van 13,6 km/h 
en Corné die onder een hoek van 45° 
met de grond door de laatste bocht voor 
de finish scheurde. 

Nadat de laatste ploeg de etappe had 
gedaan was het tijd voor chillen en BBQ 
tot het feest begon. Sommigen van ons 
hadden wel wat extra slaap nodig dus 
gingen we even onze tent in om een 
powerdutje te doen, maar dat wou de 
fanfare band 30 meter van onze tent 
niet toestaan. Feesten zat er bij ons 
effe dus echt niet in, maar Kristel had 

“Waar de fuck ben ik mee 
begonnen?”

Batavierenrace



het briljante idee om keihard aan de 
koffie te gaan. Man man man… dat in 
combinatie met wat rum was gelijk aan 
een vodka redbull, precies wat ik nodig 
had. Het feest was gewoon dope: grote 
tent, overal NSTBzusjes, cocktails en 
DJ’s die echt weten waar ze mee bezig 
zijn. De hele avond hebben we gedanst 
om daarna uitgeput van het hele 
weekend eindelijk fatsoenlijk te slapen 
(of batsen) in onze tentjes. 

Mocht je ooit twijfelen of je mee wilt doen 
aan de batavierenrance met Pegasus, 
twijfel niet verder want ik beloof je dat 
het een fantastische ervaring is. 

- Mitchell Scoop
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Yuan: “Hey op z’n kop is Geertje best wel knap.”

Dirk: “Jij hebt iets meer tiet om te bevlekken.”



Na te veel tijd verloren te hebben in de 
stad, hadden Resa en ik nog steeds niet 
bedacht wie welke jurk aan zou trekken 
en op mijn eerste Pegala moesten 
we toch een beetje een goede indruk 
maken. Naar zo’n groot event gaan 
zorgt bij mij altijd voor wat zenuwen, 
maar ik kende al genoeg leuke mensen 
waardoor ik wist dat het helemaal goed 
ging komen. Resa, mijn tweelingzus, 
vertelde me echter dat ze het in het 
begin heel moeilijk vond om zichzelf 
een houding te geven tegenover alle 
voor haar nieuwe mensen. Gelukkig 
verdween deze ongemakkelijkheid als 
sneeuw voor de zon, met dank aan alle 
geweldige persoonlijkheden en wat 
alcohol nuttiging.

Het gala zelf was hartstikke leuk, we 
hebben lekker gegeten op goedkope 
bordjes, gezellig gekletst en veel 
gelachen. Na het eten gingen de 
tafels aan de kant en de voetjes van 
de vloer, voor zover dat kon natuurlijk. 
Rond twaalf uur was er nog een licht 
moment van stress, aangezien iedereen 
optimaal gebruik wilde maken van de 
onbeperkte drank tot 12, maar voor 
de rest is de avond probleemloos 
verlopen. Om 2 uur zou de ‘afterparty’ 
eindigen, of in ieder geval op de huidige 
locatie. Gelukkig voor ons waren we 
niet de enige die nog wel in waren voor 
een feestje, dus zetten we de vrolijke 
feeststemming gewoon door in het 
swingende uitgaansleven van Delft. Hier 
kwamen de echte dansmoves los en 
hebben we nog veel genoten in Steck. 
Al met al was het een super geslaagde 
avond. En ook al moesten Resa en ik de 
volgende dag vroeg opstaan, ik zou het 
allemaal zo nog een keer doen! 

Pegala
Voor mij begon het 
Pegasus gala met best 
wel veel stress.

- Lise Drost
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Yuan: “Hey op z’n kop is Geertje best wel knap.”



Het leven in het rijk van koning Lennert 
was aangenaam en men leefde in 
weelde. De drank vloeide rijkelijk en de 
bewoners konden eten tot hun buikjes 
overvol zaten. Aan de gezelligheid 

ontbrak het niet, maar mocht de 
verveling toch toeslaan, dan was daar 
nar Yuan om voor vermaak te zorgen. 
Zo werd het bos bezocht als nachtelijk 
avontuur waar padden gekust werden 
en liederen gezongen. Soms was er toch 
wat onderlinge concurrentie tussen de 
bewoners en dus bracht de ene groep 
een nog grotere staf terug dan de andere, 
om zo maar het hart van de prachtige 
prinses Karin te veroveren. Liep dit alles 
uit de hand, dan kwam ridder Larissa to 

Pegaweekend
Lang, lang geleden 
heerste er een zeer 
machtige, maar 
gemoedelijke koning.

Corné:  “Ik weet niet wat het is, maar ik ben erbij”



the rescue met haar scherpe zwaard. 
Toch gebruikte zij dit zwaard vaker in 
de keuken waar zij als keukenprinses 
in actie kwam en waar ook tovenaar 
Sanne de meest magische maaltijden 
klaar toverde. Overdag mochten de 
bewoners laten zien hoe goed zij koning 
Lennert konden beschermen en dus 
maakten ze de wonderbaarlijkste 
schilden. Van een aardbei tot 
gevleugeld wapen, zij haalden alles 
uit de kast om het rijk te beschermen 
tegen de verschrikkelijke draak Rosa. 
Hierna werd hard gestreden om uit te 
maken welke bewoners het sterkste 
waren. Er werd met vlijmscherpe pijltjes 
geschoten, levend stratego en mega 
beerpong gespeeld en zo hard mogelijk 

geschreeuwd. Daarnaast werden nog 
andere vaardigheden getest zoals 
tamponpoepen, want dit is natuurlijk 
een zeer belangrijke competentie. 
In de avond vond de allesbepalende 
strijd plaats. Capabelheid meet je met 
niets anders dan levend ganzenbord 
onder het genot van heel veel bier, 
dus zo geschiedde het. Hierna werd 
het fort van koning Lennert nog bijna 
afgebroken door flink gehos, maar ach, 
zoals ze vroeger zeiden: “slapen doe je 
in je eigen tijd”. 

- Rosa Weinzierl
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Corné:  “Ik weet niet wat het is, maar ik ben erbij”

Maartje tegen Lise die satésaus verbergt: “Je hebt een misvormde tiet.”



terwijl ik af en toe langswipte en op de 
avond zelf mijn handen uit de mouwen 
stak. 
De voorbereiding van deze mooie 
avond begon lang, lang geleden… 
Vrij vroeg in het jaar komen de QQ-
ers samen: zo snel mogenlijk nemen 
zij ook de nieuwe commissieleden 
mee. Dan wordt een actieve QQ-er 
benoemd: deze taak rouleert elk jaar. De 
andere QQ-ers trekken zich wél terug. 
Door de verschillende roosters waren 
de eerste vergaderingen een ware 
Tour des Facultés: behalve de knusse 
“huiskamer” van bouwkunde waren 

we vaak te vinden op de entresols van 
IO, in the Hub, en waar dan ook een 
goede vergaderruimte was. Doordat 
het Groenfeest door de zes groene 
sportverenigingen van Delft wordt 
georganiseerd - ELS, Paal Centraal, 
Obvius, Scoop, Pegasus en Slopend – 
is het een leuke manier om leden van 
deze verenigingen te leren kennen. De 
meeste vereniging leverden al snel 
één commissielid: behalve onze lieve 
enthousiaste Pegasussers natuurlijk! 
Met Bas en Lennert in team Pega kon 
het feest niet stuk. Samen met één 
actieve QQ-er verdeelden zij de taken: 
voorzitter, penningmeester, secretaris, 
commissaris feest, commissaris promo 
en anderen waren zó uitgekozen. Net 
als bij een interne commissie spraken 
de leden per week af wat ze gedaan 
moesten hebben en bespraken ze dit in 
de volgende vergadering. 

Groenfeest
Het Groenfeest was 
dit jaar in de capabele 
handen van Lennert én 
Bas van het Pega-team
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Bas : “Pieken op je hoogtepunt”
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Op de avond zelf verscheen ik weer 
ten tonele, na lang geen zorgen te 
hebben gehad dankzij Team Pega. 
Vol gezonde spanning fietste ik naar 
Bas’ huis: die week hadden we in een 
grote vergadering met álle QQ-ers het 
tijdsschema doorgesproken. Op de 
avond zelf hadden alle QQ-ers taken: 
ik stond op kassa. Na een lekkere 
groene maaltijd (pasta-spinazie) van 
Bas, mochten we onze knalgroene 
commissie-outfits aan, smeerden we 
groene sminck op en vertrokken naar de 

Delftsche Studenten Bond. In anderhalv 
uur hadden we de zaal omgetoverd 
tot het thema “survive the gym”: de 
tijgernetten en opblaasgewichten 
maakten het een echt sportfeest. 
Op de deuntjes van de Beat-ELS en 
DJ PJ kwam de hele zaal los. Voor de 
nachtbrakers was er uiteraard een 
afterparty bij Lennert thuis: zo kon je 
in de vroege ochtend, besmeurd met 
groene sminck, je bed in kruipen.

- Flora Pennartz
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NSK Meerkamp

zal het niemand verbazen dat zo nu en 
dan aanzienlijke afstanden afgelegd 
moeten worden om tegen elkaar te 
kunnen strijden. Zo ook tijdens het NSK 
in Groningen. Menig Pegasusser zou 
op de ochtend van de wedstrijddag 
pas afreizen naar Groningen. Die 
luxe ging aan Corné en mij voorbij en 
noodgedwongen pakten wij de trein 
vanuit Delft op de avond ervoor. Dit 

leverde een hilarische psychologische 
studie op nadat iemand had besloten 
het complete treinverkeer richting 
het noorden plat te leggen door zich 
van het leven te beroven. Als een stel 
individualistische zwijnen werden er 
omaatjes omver geduwd en mannen 
met vouwfietsen uitgescholden omdat 
ze voorrang kregen bij het alternatieve 
vervoer: de bus. Na enkele uren later 
aangekomen te zijn dan gepland was 
het tijd om snel te gaan slapen zodat er 
een kans bestond dat er fit kon worden 
begonnen aan de wedstrijd. Hier was 
het tijd voor de Heren 1 waar Pegasus 
met een aanzienlijke delegatie aanwezig 
was.

Aangezien de 
verenigingen de NSTB 
door heel nederland 
verspreidt liggen
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NSK Meerkamp

Het hoogtepunt van deze wedstrijd 
moet wel de vloeroefening van Corné 
zijn geweest. Alle Pegasussers die 
binnen kwamen druppelen voor de 
tweede wedstrijd konden dit spektakel 
aanschouwen en meedoen met de (haka 
achtige) aanmoediging die de aandacht 
van de gehele zaal trok. Uiteindelijk ging 
Pegasus naar huis met twee medailles! 
Roel Koole werd derde in Heren 1 en 
Mitchell Scoop werd (onterecht, toch 
Lisanne?) eerste in Heren 4. Achter de 
schermen werden alle artefacten door 
de verschillende partijen nauwlettend 
in de gaten gehouden maar het zal 
niemand verbazen dat er ook tijdens 
deze wedstrijd aardig wat gebrast is. 
Pegasus is weer naar huis gegaan 
met de vlag, maar heeft Peggy helaas 
verloren… Een gevolgd van al deze 
braspartijen is dan ook vaak dat er een 
tegenprestatie geleverd moet worden 
om het artefact terug te verdienen. Het 

verlies van de vlag tijdens een eerdere 
wedstrijd leverde ‘s avonds tijdens het 
zwembadfeest de grote finale van 
Pegasus: de synchroonzwemshow 
van B10. Het zwembadfeest was 
episch, er werd ruimschoots gepilst, de 
muziek stond hard, er waren tientallen 
zo niet honderden watergadgets 
aanwezig rijkend van opblaasbeesten 
en badeentjes die, niet geheel 
verbazingwekkend, veel pijn doen als 
je ze in je oog krijgt. Dit resulteerde 
samen met een zekere Pegasusser die 
het verstandig vond om een ondiep 
zwembad in te duiken terwijl het feest 
al af was aan een tripje naar de eerste 
hulp. De volgende ochtend was het 
ontbijt na de korte nacht en zegen 
voor alle brakke koppies. Een klein uur 
laten stapten de meesten weer in de 
trein richting Delft voor een treinreis vol 
brakke humor.

- Daan Geerdink



-11 december-

Lieve pegasussers, 
Jullie moeten echt eens beter op jullie spullen gaan letten. Door jullie onoplettendheid was Peggy de Pegasus verdwaald en alleen. Gelukkig hebben wij Peggy liefdevol opgevangen/opgehangen (zie foto). Wij houden haar met alle liefde hier tot NSTC2, waarbij jullie een act mogen opvoeren om Peggy terug te winnen. De mannen moesten al een Magic Mike show geven, maar dat is natuurlijk niet eerlijk voor de vrouwen. Daarom mogen zij bij deze ook een Magic Mike show opvoeren tijdens NSTC2!

Alex van der Starre

- 21 november - 
Lieve Saturnus,
Afgelopen weekend ben ik ontvoerd naar Eindhoven door Suca. Balen natuurlijk, maar gelukkig kon ik nog net jullie vlag bij een held van Pegasus in de tas gooien!!Jullie willen je vlag vast graag terug en dat kan!Na lang wikken en wegen hebben we jullie tegenprestatie bedacht:

Jullie zullen op de Funastics in Nijmegen een musical gaan opvoeren!!
De titel van de musical is: "Pegasus de musical: Een lofzang voor Peggy de Pega!"In de musical moet er minimaal 3 minuten zang te horen zijn.
Veel plezier met de voorbereiding!

Groentjes van Peggy!!

- 31 maart - 

Lieve U-Turn,
Na het ontvangen van onze synchroonzwemchallenge zijn we gelijk het zwembad in gedoken om te oefenen. Zo snel dat we niet eens tijd hadden om een toffe tegenprestatie voor jullie terug te schrijven.
We nodigen jullie graag uit voor een biertje na de wedstrijd, maar dan onder de douche! We hopen samen terug te kunnen kijken op een mooie wedstrijd, maar hopen jullie ook beter te leren kennen.
Wij zijn heel benieuwd hoe het U-Turn lied klinkt als het door jullie gegorgeld wordt!
Tot de 20e! (vergeten jullie het bier niet?)

Pegasus

- 19 maart - 

Lieve Suca en Linea Recta,Op deze wereld is niemand te vertrouwenGelukkig zijn er Pega-helden op wie je kunt bouwen
Toen jullie vlag dus lag, eenzaam en alleenMet de vraag: waar zijn mijn leden heen?Heeft Peggy de Pega ze onder de vleugel genomen

En zijn ze mee naar Delft gekomenNatuurlijk krijgen jullie je schatjes terugMaar kom eerst met een tegenprestatie over de brug.
Voor Suca, want de wedstrijd was tof, zijn we lief Dus maak een Pegasus-schilderij, wees creatiefLinea Recta heeft meer goed te makenOmdat jullie zowel knuffel als vlag verzakenDus we willen een Pegasus-piñata op het NSK 

Springen kunnen kapotslaanEn er met een heleboel snoep vandoor gaan.
xxx Peggy de Pega

-25 maart-

Heey lieve pegasus,
Toen jullie zo hard aan het werk waren, vonden we dat jullie vlag maar een beetje verwaarloosd werd. 
We hebben hem dan ook maar bevrijd van zijn eenzame plek en mee genomen.
De manier om hem weer terug te krijgen zal nog bekend gemaakt worden  :)

 Hanna Korte

-20 november -

Lief D.S.T. Pegasus,

Met al jullie focus op het turnen gisteren, werd het ophangen en bewaken 

van jullie vlag wellicht als bijzaak beschouwd. En mocht het nou net zo 

zijn dat een oplettend Euroturnlid jullie vlag voor haar zag liggen en het 

zonder moeite in eigen zak kon steken. Deze mogelijkheid kon gewoon 

niet onbenut blijven. We hebben de vlag in ieder geval al wel in de goede 

richting van het land meegenomen, dus wees niet bang dat de vlag niet 

in goede handen zal zijn! Nu is het zo dat wij op donderdag 8 december 

Sinterklaas gaan vieren met onze leden en we eigenlijk nog op zoek zijn 

naar wat pieten om dit evenement nog leuker te maken. Dus mochten 

jullie je vlag graag terug willen, dan weten jullie wat jullie te doen staat..

Euroturn

Karin: “Wil je mij ook even spuiten?”
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Brasacties
- 21 november - 
Lieve Saturnus,
Afgelopen weekend ben ik ontvoerd naar Eindhoven door Suca. Balen natuurlijk, maar gelukkig kon ik nog net jullie vlag bij een held van Pegasus in de tas gooien!!Jullie willen je vlag vast graag terug en dat kan!Na lang wikken en wegen hebben we jullie tegenprestatie bedacht:

Jullie zullen op de Funastics in Nijmegen een musical gaan opvoeren!!
De titel van de musical is: "Pegasus de musical: Een lofzang voor Peggy de Pega!"In de musical moet er minimaal 3 minuten zang te horen zijn.
Veel plezier met de voorbereiding!

Groentjes van Peggy!!

- 31 maart - 

Lieve U-Turn,
Na het ontvangen van onze synchroonzwemchallenge zijn we gelijk het zwembad in gedoken om te oefenen. Zo snel dat we niet eens tijd hadden om een toffe tegenprestatie voor jullie terug te schrijven.
We nodigen jullie graag uit voor een biertje na de wedstrijd, maar dan onder de douche! We hopen samen terug te kunnen kijken op een mooie wedstrijd, maar hopen jullie ook beter te leren kennen.
Wij zijn heel benieuwd hoe het U-Turn lied klinkt als het door jullie gegorgeld wordt!
Tot de 20e! (vergeten jullie het bier niet?)

Pegasus

- 19 maart - 

Lieve Suca en Linea Recta,Op deze wereld is niemand te vertrouwenGelukkig zijn er Pega-helden op wie je kunt bouwen
Toen jullie vlag dus lag, eenzaam en alleenMet de vraag: waar zijn mijn leden heen?Heeft Peggy de Pega ze onder de vleugel genomen

En zijn ze mee naar Delft gekomenNatuurlijk krijgen jullie je schatjes terugMaar kom eerst met een tegenprestatie over de brug.
Voor Suca, want de wedstrijd was tof, zijn we lief Dus maak een Pegasus-schilderij, wees creatiefLinea Recta heeft meer goed te makenOmdat jullie zowel knuffel als vlag verzakenDus we willen een Pegasus-piñata op het NSK 

Springen kunnen kapotslaanEn er met een heleboel snoep vandoor gaan.
xxx Peggy de Pega

- 21 mei - 

Lieve SPLIT en Pegasus,Het NSK Meerkamp kon natuurlijk niet voorbij gaan zonder uitwisselingen van prachtige vlaggen en mascottes!
SPLIT, toen jullie nog in kleine getalen aanwezig waren, lag jullie vlag al vroeg onbeheerd in de zaal en deze vond de weg naar KUNST. Op miraculeuze wijze is de vlag weer toch weer terug gegaan naar jullie, waarschijnlijk om even te supporten. Echter, het was zo gezellig bij KUNST dat jullie vlag daar even wilde blijven! Aan het eind van de dag toch maar weer terug naar KUNST dus.Pegasus, Peggy de Pega had het de vorige keer zo ontzettend gezellig met Neill en Nala en miste hen zo erg, dat hij nog een keer wilde langskomen. En natuurlijk staan wij dat toe!

Uitwisselingen duren niet voor eeuwig en daarom nodigen wij jullie, SPLIT en Pegasus, uit om naar de Nijmeegse Vierdaagse feesten te komen om daar jullie vlag en Peggy de Pega te komen ophalen. Natuurlijk gaat dit niet zomaar zonder tegenprestatie. Wij willen graag een Haka tussen beide groepen zien (https://www.youtube.com/watch?v=yiKFYTFJ_kw). De verliezer van deze strijd zal een straf krijgen.

Liefs,
 KUNST

-21 mei - 
Beste Saltare,
Dit weekend is er weer flink gebrast, waarbij onder andere 
jullie vlag bij Pegasus terecht is gekomen. Deze kunnen jullie 
uiteraard terugverdienen met een gepaste tegenprestatie.
Zoals jullie misschien weten heeft Pegasus al sinds haar 
oprichting een zwak voor Schrobbelèr, wat toevallig uit 
Tilburg komt. Graag zouden we proeven hoe jullie, echte 
Schrobbelèr-experts, een Schrobbelèr-taart maken! Dit kan 
bij de NTSBeach Day, maar mag ook gezellig in Delft nadat 
jullie een training mee hebben gedaan  :)
We kijken er al naar uit!

Met gevleugelde groet,
Jullie zusje uit Delft

- 26 maart -

Lieve Pegasus,
Zoals in eerder bericht te zien is hebben de leden van U-Turn jullie vlag in handen gekregen. 

Deze kunnen jullie terug verdienen in het zwembad bij het NSK meerkamp in Groningen.

We zouden graag in ruil voor de vlag een mooie synchroon zwem act zien. Deze moet worden 

uitgevoerd door het Pegasus bestuur. Bijgevoegd vinden jullie een filmpje ter inspiratie. 

Uiteraard verwachten wij tijdens de oefening net zulke brede glimlachen als die van de 

dames in het filmpje. Begin maar vast met oefenen want wij zijn nu al benieuwd naar jullie act!

Liefs U-Turn

Corné: “Ik heb heel veel problemen met grote ballen.”



Theo: “Ik moest iets doen, oja drinken.”
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Jan: “Paal je mij ook?”



Quotes Theo: “Inspiratie kun 
je niet bespreken, die 

moet je maken.”

Yuan: “Beter laat dan zwanger.”

Flora: “ALCOHOL MACHT FREI!”
 Rogier: “YUAN IST DABEI!”

Cedric: “Zon op je tent, warm sterven. 
Geen zon op je tent, koud ook sterven.”

Jette: “Ik heb 
een soort van mee-ocd.”

Bas tegen Lisanne: “Zullen we 
samen scharen?”

Geertje: “Fout! Drinken!”

Roel laat scheet:  “Wat 
een rukwinden hier!”

Lydia tegen Rogier: “Wil je 
even in mijn shirt kijken?”

Mitchell: “Kijk dan, weer zo’n 
rechte boom.”

Jochem: “Ik voel me geïnsemineerd.”
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Liza: “Staat het op je bucket list?” 
Lars: “Eerder op je fuck-it list.”

Corné: “Alles is jumpstyle als je 
hard genoeg wil.””

Lennert: “Te zijn of niet te zijn, ik 
ben niet, ik ben Lennert.”

Olaf: “Gewoon een beetje 
Flora bekijken.”

Erik: “De rekstok is net als je vriendin, je moet 
er een keer overheen vandaag.”

Teun: “Ik wil de kat met tieten.”

Cedric: “Je lijkt daar een 
beetje op de gitarist van 

Children of Bodom!”
Lisanne: “Dit was geen 
yoga, maar pega.”

Karin: “Zal ik dan maar drie op 
een avond doen?”

Kristel tegen Yuan:
“Ik heb jou zelfs een keer een scheet 

horen laten door de telefoon.”

Jordy: “Hij wordt wel lang maar ik 
krijg er geen puntje aan.”

Marije: “Ik heb nog nooit een Penus gehad.”



Enquête
Welk lid is nog groen achter de oren?

1) Olaf, Hij wordt elk jaar jonger  1) Kelly 
2) Bas A.     1) Kristel , Als ze uit de     
        sloot komt bij Slopend.

Wie zal als eerste zeven kleuren schijten?
1) Corné, Als hij gaat flikflakken  1) Flora 
2) Yuan     2) Sanne M. & Lixin

Wie kan het beste kleur bekennen? (vertelt altijd de waarheid?)
1) Bas O.     1) Geertje 
2) Theo & Jan & Rutger   2) Liza

Van welke Pegasusser ziet de toekomst er niet rooskleurig uit?
1) Yuan      1) Rosa
2) Cedric     2) Iris V. 

Geen enkele heeft een rooskleurige toekomst, wel een Groene.
Trainer Bas omdat hij Pegasus gaat verlaten.

Corine: “Je zoekt degene uit waar je meer vlees in kan steken?” 



Wie kan het beste kleur bekennen? (vertelt altijd de waarheid?)
1) Bas O.     1) Geertje 
2) Theo & Jan & Rutger   2) Liza

Wie is voor jou de Pegasusser op het witte paard?
1) Bas A.    1) Janine
2) Roel & Jan    2) Peggy

Welk lid lacht zit het vaakst groen? 
(lachen in ongemakke situaties?)

1) Corné     1) Flora 
2) Mitchell     2) Karin 

Yuan, maar die heeft zelf niet door als iets awkward is.

Welke Pegasusser is een witte raaf? (Wie is erg zeldzaam?)
1) Bas O. & Mark    1) Lydia & Amy 
2) Mitchel    2) Larissa & Iris V. & Peggy

Wie loopt het vaakst een blauwtje?
1) Yuan     • Niemand eigenlijk, elke Pegasusster
2) Jochem & Niels & Teun       krijgt groen licht.

BONUS: Als je een Pokémon kan zijn, welke zou je dan het 
liefst willen?

1) Peggy   3) Charizard, draken zijn aan.
2) Pikachu    4) Machomp, want muscles.
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Lisanne: “Ik heb het net geprobeerd, maar als je er een in je mond 

steekt is het best lekker.”



Smoelenboek
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 2016-2017

Jan van der HamWitek NawaraCarla VelraedsDenise Stoeller

Ellen van der LindenJochem KempeJorine VinkJette Mul

Max FleerAriën de BokCharlotte ZohlandtRoel Koole

Kees LampeDaan VermeijJimmy MunnixIris van den Brink

 9

 9

 1  1  1

Ere-lid

 3

 3  3

 4

 5 5  5

 5

 VI

Ere-lid Ere-lid
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Yuan TjiamMarcel OttoRick OppedijkMark Hoedemaker

Erik van de KerkhofLisanne FiooleDaan KnobbeDirk Schut

Mathijs van DijkLydia de VriesNatalia ScheeleEliza Scholtens

Melissa WijchersKristel BronsvoortEmma HeitbrinkLars Pije

Corné HagenKaren de VreedeRaymond NankoeJanine Taekema

 7

 8

 8

 8

 7 9

 9

 4

 VI

 VI

Trainer

Trainer



Daan GeerdinkNatalie BrikMitchel ScoopRogier van Oossanen

Kai van Hoof

Kathalijne de Nijs

Olaf van der MeerCorine van der Helm

Damini Leidsman

Bert Moerdijk

Judith van der LindeNiels Glaser

Meike KuiperGiulia MontagnaFlorian LüthiM. Tariq Shajahan

Geertje BakensAnouk RossenBor-woei HuangJohanna Dekker

 8

 8

 7 10
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Eva Linde KiersAnnemieke ZandbergenRutger Maltha

Shaneeza Ilahibaks

Jonas RoozenburgFlora PennartzEric Cornelissen

Marije BorstCedric kokOtman ShouliAshley Duyve

Jordi WagnerJillian OduberNikhil NairNiels Pynaert

Stein van VeggelMaartje de RondLennert van Gestel

Josine Vos

 10

 10

C. Srinidhi Ragunathan



Elodie JonesIris VermeidenSanne PetersLarissa Lobbezoo

Sanne MiddelkoopAmy KerkhofKoen van den EndeTeun Lagestee

Lina HoskingMarc SchotmanTheo MesplouElias van der Linden

Jelle WestenbergerBas AckermansKarin BackerLise Drost

Annemarijn HaasdijkRosa WeinzierlLiza de WildeMarios Tzortzinakis

My NguyenUssama ChoudhryLeonie KoendersMatthijs Hogendoorn
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Thomas MolenaarCasper van AarleJasper de LanoyOlaf de Vries

Mickey LinskensLixin SunGeoffrey GarrettAlejandro Daniel Noel

Nick PaulyAmária VledderKipras PaliusisYvonne Eggers

Teun Prevoo Ascha SimonsElisa EngelsmaKelly Mijs

Séra Zalman




