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Het jaaroverzicht der D.S.T. Pegasus 

 

We zijn aangekomen bij de afsluiting van wederom een turnseizoen, en wat voor één. 

Het vijfde levensjaar van Pegasus kende zowel hoogtepunten als dieptepunten. Laten we 

terugblikken wat dit seizoen ons gebracht heeft. 

 

Leden 

Het begon allemaal met een zonnige dag op de grote markt aan het eind van de 

zomervakantie, op deze dag werd de basis gelegd voor een frisse update van het 

ledenbestand. Oude vertrouwde leden waren ruimschoots aanwezig om nieuwe zieltjes 

te winnen, en er hoeft niet getwijfeld te worden of dit wel gelukt is. Van zo’n 50 trouwe 

leden die overgebleven waren aan het eind van vorig seizoen zijn we gestegen naar maar 

liefst 89 leden, bijna een verdubbeling van het ledenaantal en daarmee het eerste 

hoogtepunt van dit verhaal. Bovendien waren we hiermee plotseling de grootste 

studententurnvereniging van Nederland, wederom een hoogtepunt. Dit brengt me helaas 

ook meteen bij een dieptepunt, door dit hoge ledenaantal zagen we ons gedwongen een 

wachtlijst te gaan hanteren. Voor een groeiende en bloeiende vereniging is dit natuurlijk 

geen goede zaak. Inmiddels is het ledenaantal weer gezakt naar een respectabele 72, 

maar een hele lading nieuw animo staat al weer trappelend voor de deur. 

 

Trainers 

Een groot en gevarieerd ledenaantal vraagt veel aandacht van de trainers. Het is een 

lastige taak om te zorgen dat alle beginners de turnsport onder de knie krijgen en 

tegelijkertijd de gevorderden van voldoende uitdagingen te voorzien. Bovendien is er 

geen evenredig verband tussen de grootte van de sportzaal en het ledenaantal, dus zal 

de stroom van enthousiastelingen op een of andere manier in goede banen geleid 

moeten worden. Het team van trainers, aan het begin van dit seizoen bestaande uit Peter 

Timmermans, Rick Oppedijk en ondergetekende, heeft deze taak met beide handen 

aangenomen en er hard voor gewerkt. Hieruit zijn mooie resultaten voortgekomen. Erg 

jammer was het dat we halverwege afscheid moesten nemen van Peter. Dit leidde echter 

tot het volgende hoogtepunt, het opnieuw verwelkomen van Bas Overtoom als leider van 

het trainersteam. Hij heeft in het tweede deel van het seizoen het goede werk voortgezet 

en een grote dosis turnskills, ingewikkelde opstellingen en gezellige randomness 

toegevoegd. Met zoveel nieuwe turners die komend seizoen aan de slag willen, zijn we 

blij met de toevoeging van Lisanne Fioole aan het team. 

 

Commissies 

Wat erg leuk was om te zien, was dat alle nieuwe leden meteen vol enthousiasme aan de 

slag gingen, niet alleen in de turnzaal maar ook daarbuiten. Van de 15 nieuwe 

commissieleden waren er zes ook nieuwe Pegasusleden. Dit was een ontwikkeling waar 

wij erg tevreden mee waren. Aan het begin van het seizoen hebben we afscheid genomen 

van de FoCo. Dat bracht het aantal commissies op zeven, een aantal dat snel uitgebreid 

zou worden naar tien, met de komst van de Groenfeest commissie, de LuMa en de 

NSKCie. Deze laatste twee zullen respectievelijk het eerste lustrum der D.S.T. Pegasus en 

het NSK springen 2014 organiseren. De FACEPLANT heeft voor het nodige niet-

turngerelateerde vertier gezorgd, in de vorm van onder andere een filmavond, een 

nieuwjaarsparty, een avondje snowboarden en een barbecue. Ook de PageTurner is druk 

bezig geweest, met het uitbrengen van Pegasuskalenders en het clubblad, en de GrafiCie 

heeft weer voor promotiemateriaal gezorgd, waaronder een spetterend promofilmpje. 

Op de achtergrond zijn ook de KasCo, de BACo en de CoMa bezig geweest met het 

ondersteunen van de vereniging. 

 

Activiteiten en tradities 

Ook aan de hoeveelheid groen op de wedstrijden was te zien dat Pegasus een enorme 

lading aan nieuwe enthousiaste leden erbij had gekregen. Op het NSTC1, NSTC2, NSK 

springen en NSK meerkamp hebben we in totaal met maar liefst 79 Pegasussers 

deelgenomen, ook dit mag zeker een hoogtepunt genoemd worden. Dus ook voor onze 

zusterverenigingen was het meteen duidelijk welke vereniging de grootste van 



Nederland was. Met 11 bronzen medailles, tien zilveren medailles en zes gouden 

medailles zijn deze wedstrijden ook niet onverdienstelijk gebleven. Naast deelnemen 

aan NSTB wedstrijden heeft Pegasus ook als eerste in de geschiedenis als 

studententurnvereniging deelgenomen aan een KNGU wedstrijd. Met ingang van het 

vijfde levensjaar is Pegasus lid geworden van de KNGU en dit bracht nieuwe 

mogelijkheden met zich mee. Een team bestaande uit Daan Vermeij, Roel Koole, Ariën de 

Bok, Rick Oppedijk en ondergetekende is naar Almere gegaan om daar de NTC 2012 

onveilig te maken. Credits gaan uiteraard ook naar de trouwe schare van fans die vroeg 

uit de veren ging om hun team aan te moedigen. Maar het leven als studententurner 

bestaat natuurlijk niet alleen uit trainen en aan wedstrijden deelnemen. Om de vorig 

seizoen opgestarte traditie voort te zetten, zijn alle nieuwe leden met wat groene 

schmink, een glaasje Schrobbelèr en een kusje van Peggy begroend in de donkere 

wouden van de Delftse Hout. Er is ook flink gefeest en gefetished op de zolder van 

Bianca toen Pegasus op 8 oktober 2012 vier jaar werd. Ook kwam Pegaklaas weer langs 

bij Thomas thuis om alle Pegasussers van een mooi gedicht en een lijp cadeautje te 

voorzien. Toen Pegaklaas al ruimschoots vertrokken en het nieuwe jaar al lang begonnen 

was, hebben we het kerstfeest nog eens dunnetjes over gedaan met een gemaskerd 

vijfgangendiner in de Bolk, om vervolgens tot in de vroege uurtjes door te gaan met 

elkaar beter leren kennen, kerstliedjes meezingen en pianospelen. De laatste grote 

activiteit van het seizoen was het Pegaweekend in Schiedam, waar we gebarbecued, 

gezwommen, gekampvuurd, gesurvivald, gelevendstrategoot, omgekeerd verstopt, Fort 

Drakensteyn verkend, de voltigekoe getrotseerd en vooral veel genoten hebben. 

 

Bestuurszaken 

Dit was in vogelvlucht wat het vijfde levensjaar van D.S.T. Pegasus ons gebracht heeft. 

Het heeft ons als bestuur echter nog veel meer gebracht. Wij hebben veel onvergetelijke 

ervaringen opgedaan, moeilijke beslissingen genomen, hartige woordjes gesproken en 

geprobeerd ons zo verantwoordelijk mogelijk op te stellen ten aanzien van onze 

beschermeling, de mooie vereniging D.S.T. Pegasus. Graag wil ik nog een hoogtepunt 

benoemen, en dat is het moment dat Uchi in ons midden kwam. Dit gevleugeld mythisch 

wezen werd meteen beste vriendjes met Peggy, ook al waren er soms wat strubbelingen. 

Wij bedanken Peggy voor haar goede zorgen en vragen haar om de volgende bestuurders 

der D.S.T. Pegasus liefdevol onder haar vleugels te nemen en trekken ons samen met 

Uchi terug in een rustig gepensioneerd bestaan. Ik persoonlijk, wil graag mijn 

bestuursgenoten Ellen, Kees en Iris bedanken voor al het moois wat wij dit jaar hebben 

mogen meemaken en voor al het groene voedsel dat wij samen naar binnen gewerkt 

hebben. Wij wensen het aankomende bestuur zeer veel succes en hebben er alle 

vertrouwen in dat zij het lustrumjaar met alle bijkomstigheden en ook de enorme 

stroom kandidaat-Pegasussers met succes zullen beteugelen. 

 

Voor de laatste maal onderteken ik dit document met gevleugelde groet als zijnde 

secretaris der D.S.T. Pegasus. 

 

Jimmy Munnix 


