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VOORWOORD
Dit jaar bestond de PageTurner commissie uit Ellen, Natalia,  Arthur en 
Charlotte. Deze oneven verhouding zorgde er regelmatig voor dat de 
gesprekken tijdens vergaderingen nogal erg afdwaalden en ondanks diverse 
pogingen van Arthur om toch nog een beetje mannelijkheid in de PageTurner 
te krijgen, is het thema van de PageTurner toch een beetje minder stoer dan 
vorig jaar, maar heeft alles te maken met onze liefde voor Peggy (en pony’s).

Met plezier hebben we de foto’s en verhalen van het afgelopen turnseizoen 
voor je verzameld zodat je deze niet meer kunt vergeten. Naast terugblikken 
op epische activiteiten vindt je ook wat andere interessante feitjes. We gaan 
je niet langer in spanning houden: sla de bladzijde maar om!

Ellen, Natalia,  Arthur en Charlotte
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HET 5de BESTUUR

Lieve studenten turn vriendjes en vriendinnetjes,

Jullie hebben mij afgelopen jaar leren kennen als trouw en knap onderdeel 
van het 5de bestuur. En tot mijn grote vreugde later ook als lover van de 
mooiste dame van Pegasus.

Afgelopen seizoen heb ik elke week mogen aanschouwen hoe de leden van 
het 5de bestuur vergaderden over onze prachtige vereniging. Dat gebeurde 
altijd vol enthousiasme, humor, roddels en liefde voor de verenining en elkaar. 
Een enkele keer ook met de nodig irritatie of stress, vaak zelf veroorzaakt door 
een kleine control freak, een licht chaotisch hoofd, door irritante mensen en 
een boze huisbaas.

Terugkijkend zie ik dankzij alle leden van Pegasus een jaar dat ik tot in de 
eeuwigheid zou willen herhalen. Maar nu is het tijd om mijn perfecte 
afsprong te maken en het bestuurstoestel door te geven aan een nieuwe 
generatie. Als oud-bestuurs mascotte zal ik niet meer de belangrijkste 
functie vervullen, maar komend seizoen en vele daarna turn ik vrolijk verder 
temidden de leden der D.S.T. Pegasus.

Met gevleugelde groet,
Namens het 5de bestuur der D.S.T. Pegasus
Uchimura von Pega



8

BEGROENING (Charlotte Zohlandt)

De begroening is een tegenhanger van de studentikoze ontgroening, 
want waarom zou je iets willen ontdoen van zijn groenheid?! Bah… nee, bij 
Pegasus worden de leden juist groen gemaakt, en dat vond dit jaar plaats op 
woensdag 26 september. 

Een mysterieuze zoektocht naar de ontmoetingsplaats voor de leden van 
Pegasus leidde hen door de Delftse Hout. Het pad werd zichtbaar gemaakt 
door kleine groene lampjes en bracht een groot aantal Pegasussers samen 
onder een dakje in het bos. Volgens traditionele wijze werden alle nieuwe 
leden afzonderlijk naar voren geroepen, waar het bestuur hen voorzag van 
een gezonde groen gloed op de wangen, uiteraard een shotje Schrobbeler en 
een intiem moment met Peggy. Na deze inhuldiging van het lid, werd onder 
een luidkeels ‘Groen!’ het verenigingsdrankje achterover gekiept. Hier bleek, 
naar genoegen van Peggy, geen enkele persoon moeite mee te hebben. Na 
het begroenen van alle leden, werd gezamenlijk het Pegalied gezongen. 
Voor sommigen was het helaas nog nodig om een schriftelijke versie van dit 
chanson bij de hand te houden.

 De avond werd vervolgd en om elkaars Pegabroertjes en zusjes wat beter te 
leren kennen werd de helft van de groep geblinddoekt en gekoppeld aan een 
teammate. Levend geblinddoekt Pacman in de Delftse Hout was een feit. 
De happers werden begeleid, snoepjes werden gevangen en bomen werden 
(meestal) ontweken. Hierna werd een vreugdevuur gemaakt om symbolisch 
afscheid te nemen van de oude Pegadoos, voor welke de CoMa een mooie 
vervanging had geklust.

Toen er in het bos geen drank meer te vinden was, vertrok de groep groen en 
wel naar de bovenverdieping van de Ruif. Hier werden voldoende drankjes 
benut en konden de leden elkaar feliciteren met hun groenheid. 
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Bouncen bij Bounz (Natalia Scheele)

Tijdens deze activiteit was het groen duidelijk aanwezig en dat werd ook 
opgemerkt door andere turnverenigingen tijdens de extreem hobbelige 
busreis naar de locatie van Bounz. Daar aangekomen zagen we eerder 
gearriveerde Pegasusleden al enthousiast heen en weer ‘bouncen’ en in no-
time vlogen ook de andere Pegasussers door de zaal.  Na een aantal minuten 
staakten de overenthousiaste leden het springen om bij te komen en een 
paar bekertjes water te drinken, daarna klaar om weer de arena te betreden. 
Salto’s voor- en achterover, schroeven, arabieren, flikflakken en overslagen 
werden awesome en probleemloos uitgevoerd door de ervaren turners, maar 
ook nieuwe Pegasusleden leerden deze supercoole trucjes. Hier en daar werd 
een faceplant gespot. (zie het filmpje van Roel op Facebook)

Na het turngedeelte was het tijd voor een potje old skool dodgeball. Team 
Pegasus, versterkt door wat leden uit andere verenigingen was, uiteraard, 
supergoed bezig en won de eerste en in totaal de meeste potjes, maar raakte 
helaas na een aantal battles uitgeput. Het winnende team moest immers 
blijven staan en doorspelen, de verliezende wisselden elkaar af. De laatste 
minuten van de avond haalde iedereen nog even alles uit de kast, waarna men 
zich gebroken maar voldaan ging omkleden. Ondanks de diverse faceplants, 
gestoten tenen, blauwe plekken en verkeerd ingestelde navigatiesystemen 
is iedereen na deze activiteit toch heel thuisgekomen.
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PEGA CUTIES
Weet jij wie van de volgende Pegasussers bij de juiste foto hoort? Stuur je 
antwoorden voor 1 oktober 2013 naar pageturner@dstpegasus.nl en wie weet 
win je wel een pegatastische prijs!

  

           A                           B                             C                                                   D

                 
         

                            E                                        F                                     G                                H
 

                  
                               I                                  J                                     K                                      L   
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PEGAPARTY (Ellen van der Linden)

Op 8 oktober 2012 was het tijd voor de vierde verjaardag van Pegasus. Na 
het kinderfeestje van vorig jaar was het nu tijd voor een Fetisj-party. Elke 
Pegasusser werd uitgedaagd in zijn of haar fetisj verkleed te komen. Om er 
maar een paar te noemen: Marcel verscheen als fiets, Charlotte als militair, 
Mark als de awkward grasmaaier, Rick Oppedijk als duct tape en Iris natuurlijk 
als haar geliefde O-benen.

Voor het feest was de meest exclusieve zolder van Delft geregeld. Alleen 
het statige huis van Opa Willems voldeed dit jaar aan onze hoge eisen. Na 
een groene entree en drie steile trappen bestegen te hebben kwamen alle 
feestgangers aan op de door het bestuur keurig ingerichte zolder.  Aan niets 
ontbrak het op de knusse zolder, verlichting , drankjes, versnaperingen en 
fetisj artikelen. Rick Oppedijk had ook dit jaar weer een cadeautje voor Peggy 
mee gebracht, een op maat gemaakte Pegases. Natalia bracht Peggy drie 
heerlijke verjaardagstaarten zodat niemand wat te kort zou komen.
 
Na het smullen van de taart kon het feestje pas echt beginnen. De groene 
twister werd uit de kast gehaald. En ja zelfs turners en turnsters zijn in de 
knoop te leggen. Het werd later en later en de foto’s die deze avond genomen 
zijn werden raarder en raarder. Mark heeft het nodige gras onder mensen 
hun voeten weg gemaaid, wist het zo te presteren dat hij aan Charlotte werd 
vast getapet en Erik eindigde bij Marcel achterop. De pruiken die iedereen 
had meegebracht waren al zeker 5x van eigenaar gewisseld toen ook de 
laatste Pegasusser huiswaarts keerde. 
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PEGAGAMES (Yuan Tjiam)

De PegaGames avond was een hele leuke avond vol gezelligheid, aardigheid 
en de drang om elk ander team KEIHARD af te slachten. De avond werkt als 
volgt; Er zijn vier mensen per team, en elk team probeert zoveel mogelijk 
fiches winst te maken. Dit kan gedaan worden door middel van een aantal 
spellen zoals Risk, Poker, Monopoly en Roulette. Mijn team, ook wel team 43, 
bestond uit Daan, Jochem, Kees en ikzelf. Hier is het verhaal over hoe team 
43, na elk spel tactisch en geniaal te hebben aangepakt, alle andere teams 
heeft vernietigd. 

Het originele idee was simpel. Daan pokert, ik Risk en Jochem&Kees spelen 
Monopoly. Zij speelden natuurlijk niet met elkaar, want dat zou oneerlijk zijn. 
En team 43 doet niet aan oneerlijkheid. Team 43 doet aan winnen. Daan en 
ik hebben erg goed gespeeld, maar Daan kreeg gewoon steeds net niet de 
goede kaarten (poker is gewoon alleen geluk, dat weet iedereen), en met Risk 
was iedereen zó bang voor mij dat ze mij alleen de hele tijd aanvielen. Geen 
winst daar dus. 

Monopoly ging beter, Jochem werd 3e en Kees verdiend 1e. Daarna kwamen 
de donkere tijden in het bestaan van team 43. Ik ging pokeren, Daan deed 
een bordspel. Jochem&Kees besloten Roulette een draai te geven. Dat ging 
voor niet iedereen even slecht; Daan en ik verloren al onze fiches, maar aan 
de Roulette tafel hebben Jochem&Kees het mooi gepresteerd om 80 fiches 
in de min te komen staan. Het was tijd voor drastische maatregelen.

Wij hebben 80 fiches geleend, en hebben voor de rest van de avond de 
“verdubbel techniek” gebruikt.  Aan het einde hebben we 200 fiches winst 
gemaakt. En dat hebben we natuurlijk ingezet op rood. Want dat is slim. 
Daarom hebben we gewonnen met 400 fiches.
 
In conclusie heeft team 43 alleen minder fiches gehad om de andere teams 
het gevoel te geven dat ze konden winnen. Maar eerlijk is eerlijk, de andere 
teams verdienen zeker erkenning. Want als zij niet hadden verloren, hoe 
hadden wij dan kunnen winnen? We hadden er vast iets op bedacht, maar ik 
ben toch blij dat ze er waren.
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NSTC 1 (Lydia de Vries)

Alweer even geleden! Op 27 oktober hadden we het NSTC 1 in Rotterdam.  
Voor mij was dit mijn allereerste studentenwedstrijd en had er erg veel zin 
in. 

Aangekomen in Rotterdam bleek Pegasus in de meerderheid te zijn, wat de 
zaal goed groen kleurde! Om half 12 begon de wedstrijd dan écht. Op sprong 
beginnen was wel fijn, maar daarna kwam brug. Gelukkig lukte het om mijn 
oefening nog door te komen. Bij balk erop blijven staan en mijn auerbach als 
afsprong gedaan. Op vloer had ik mijn oefening nog niet op een vierkante 
vloer getraind. Ik was dus erg benieuwd of ik hem nog goed wist. Maar,  
gelukkig ging alles goed. 
Het was een gezellige en geslaagde wedstrijd! In totaal hebben we met alle 
pegasussers wel 8 medailles in de wacht gesleept. 

Na een lange wedstrijd was er nog een feestje met halloween thema. We 
waren aan het eind van de wedstrijd nog druk bezig onze outfits in elkaar 
te naaien. Maar het resultaat mocht er zeker wezen! Zo waren de mannen, 
althans de meeste, als Frankenstein geschminkt. En wij waren na heel wat 
geknutsel als terror-tinkerbell.
Na een gezellig feestje was het weer tijd om naar huis te gaan. 
Bedankt allemaal voor deze leuke dag! En op naar NSTC2.
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NSTB WEEKEND (Alexey Gritsenko)

Shortly after joining Pegasus, I was incautious enough to join an event called 
NSTB Weekend.  At that time I knew very few people from Pegasus and a 
weekend together seemed like a great way to connect. Imagine my surprise 
when I discovered that only five Pegasussers were joining.  And in addition to 
that I was also going to be the only foreigner present during that weekend!
The weekend started with a 2-hour training in a fully equipped gymnastics 
hall in Deventer, followed by a dinner kindly prepared by the NSTB board for 
nearly 25 participants. 

Unfortunately, not everyone was staying overnight and some people left 
after dinner. But that made what was coming next a bit easier, because it was 
time to learn each other’s names! Sitting at the table, in a clock-wise order 
we had to recall title-name pairs of all people before us and then introduce 
ourselves by name and a chosen adjective (both had to start with the same 
letter). Easy? Try doing this in a foreign language without knowing what the 
adjectives mean! It was now my turn, I successfully recalled all the names 
and worthily introduced myself as Awesome Alexey.

The introduction round was a great icebreaker and the evening gradually 
continued with games like Weerwolven and Kingsen, a campfire and chilling 
on the couches and talking to newly-made friends about everything from 
gymnastics to plant breeding.  At this point my initial expectation of what 
the weekend would be like was already completely turned around – I had a 
lot of fun, met interesting people and just had a great time. Yet there was 
more to come! The next morning we went to a nearby water park to practice 
flips and to enjoy the water slides.

By the end of the weekend we were all very tired, but it was a great opportunity 
to meet student gymnasts from all over the country and I’m looking forward 
to the next chance to do that.
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QUOTES
Kees: “In Charlottes handen wordt alles dik!”

Jan tegen Natalia: “Mag ik aan je harde smurf zitten?”

Bas: “Hij was UPG, uit positie gelult.”

Jochem Kempe: “Kwijt coördineren.”

Mark tegen Ellen: “Trek jij dan douw ik.”

Kees: “Mogen wij dit op eten?”
Ellen: “Koninklijk meervoud?”
Kees: “Ja ik en mijn tien zielen!”
Natalia: “Jij hebt zielen?!”

Natalia tegen Mark: “Wij gingen toen toch wippen?!” 

Jette: “Ja maar sowieso, naakt in daglicht...”

Yuan: “Handstand? Met je voeten omhoog?!”

Jochem Kempe tijdens de jaarlijkse ongeplande BBQ: “Burgers!”
Mark: “Nee, wij zijn studenten!”

Mark: “Kees, weet jij waar Ir is?”
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NTC (Mark Hoedemaker)

De dag van het NTC begon vroeg. Om 5:45 als ik het me goed herinner. Het is 
niet zeker, alles is een waas als je zo vroeg op moet staan. Met mijn slaperige 
hoofd stappen Peggy en ik in de auto om wat Pegabroertjes en Pegazusjes 
op te halen in Delft. Wat ik nog niet wist is dat dit een glorieuze dag zou 
worden. Een dag die nog lang in het geheugen zal blijven staan van menig 
Pegalid.

Na een lange rit waren we dan eindelijk aangekomen in Almere om het NTC 
bij te wonen, waar wij de elite van Pegasus op af hadden gestuurd om te 
laten zien dat Pegasus thuis hoort in de top van het Nederlandse turnen. 
Rick, Jimmy, Daan, Roel en Arie zouden deze dag de mooie groene studenten 
turnvereniging uit Delft vertegenwoordigen.

De concurrentie was sterk. Maar dat liet de Pegasussers niet tegenhouden 
om een super mooie wedstrijd neer te zetten.  Tussen alle bananen en 
kalkoenen schitterden onze groene jongens op de verschillende toestellen. 
En de juryleden hebben dat duidelijk ook opgemerkt want uiteindelijk zijn ze 
de 9e beste turngroep geworden van Nederland.
 
Dat was niet de enige verrassing die ons die dag zou staan te wachten. 
Want de Olympische held van Nederland, Epke Zonderland, kwam langs 
om gehuldigd te worden. Peggy werd helemaal opgewonden toen ze voor 
het eerst de vliegende Fries de zaal in zag lopen. En toen wisten we dat dit 
moment voorbestemd zou zijn. Peggy moest en zou namelijk met Epke 
zoenend op de foto gaan.

En na lang wachten was het moment dan eindelijk daar. Epke en Peggy 
hebben achter de schermen vurige liefde bedreven zoals het nog nooit eerder 
door een turnlegende en een Pegasus was beleefd. Het enige fotobewijs van 
hun onvoorwaardelijke liefde is een hartstochtelijke zoen op het moment 
van afscheid.

En aan het einde van de succesvolle dag in Almere hebben de onvermoeibare 
helden van Pegasus nog de sterren van de hemel geturnd bij de externe 
training in Utrecht. Na de training keerden we moe maar zeer voldaan weer 
terug naar Delft om nog een keer te kunnen dromen van deze dag.
Die zondag was een mooie dag voor Pegasus.
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PEGAKLAAS (Annemieke Vlaming)

Natuurlijk wilde de Sint zijn allerliefste groene gevleugelde vriendjes niet 
overslaan dit jaar, en kwam dus, op zijn verjaardag zelf, naar het pittoreske 
Delftse centrum. Samen met Peggy en Uchimura moesten sneeuw en 
wind getrotseerd worden, maar niks stond ze in de weg, om samen met 
twintig Pegasussers een avondje te drinken, te eten, en natuurlijk het grote 
Sinterklaasspel te spelen.

Nadat iedereen (natuurlijk geheel verkleed in stijl) gearriveerd was, werden 
de cadeaus verzameld. Groot, klein, licht, zwaar of groen, er was van alles bij. 
Maar wat het ook was, het waren er in ieder geval veel. Heel veel. Wat zijn wij 
toch brave kindertjes geweest, en wat hebben we elke avond braaf voor de 
open haard gezongen, om zo’n stapel cadeautjes te verdienen! Hier was in 
ieder geval helemaal niets van de recessie te merken!

Met de grote pegadobbel werd gespeeld om de cadeautjes te bemachtigen, 
en na veel gestoeledans, ge-‘ik-pak-jouw-cadeautje-af’ en ge-‘nee-die-mag-
je-niet-steel-die-van-haar-maar’, hadden uiteindelijk alle cadeautjes een 
eigenaar gevonden, en was het inmiddels ook duidelijk, wat er onder al dat 
pakpapier zat. De meeste cadeautjes waren geïnspireerd door de mooiste 
verenigingskleur van Delft, of zelfs gelinkt aan de allermooiste sport! (De 
balk van Playmobil was heel awesome, ik ben stiekem nog steeds jaloers op 
degene die hem nu bezit…). De inspiratie van sommigen, was echter íétsje 
verder te zoeken (lees: pakken meel), maar dat leverde dan wel weer een 
mooie sneeuwbui op, al was dit helaas niet buiten, maar binnen. Na nog heel 
wat getouwtrek over de leukste cadeautjes, was het tijd je aanwinsten veilig 
te stellen (ik heb héél snel mijn Justin Bieber boekje in mijn tas gedaan, want 
ik wist dat iedereen hartstikke jaloers was). 

Daarna kwam natuurlijk het beste deel van de avond, namelijk: meer bier = 
meer beter, meer wijn = meer beter en, meer pepernoten = meer beter. Zo 
hebben we de laatste uurtjes van Sinterklaasavond, en de eerste uurtjes van 
de daaropvolgende dag doorgebracht.

Al met al was het vooral een hele gezellige avond, waarin veel gelachen 
en gedronken is, en waar we allemaal als kleine kindjes verwend zijn door 
niemand minder dan de enige echte Pegaklaas. 

Dus, mijn lieve mede pega-kinders, blijf vooral hard trainen in de turnzaal, 
lief zijn voor je mede gevleugelde vriendjes, en misschien komt Sint volgend 
jaar wel weer langs :).
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SNEEUWHAPPEN (Lisanne Fioole)

Van +40 naar -5; Ik was nog maar een dag terug uit het warme Indonesië, 
zo met mijn neus in de sneeuw van Snowworld! Op 26 November 2012 
organiseerde FACEPLANT ‘sneeuwhappen’. Dat is weer eens wat anders dan 
aan de rek of op de balk! 

Oude leden, nieuwe leden, gevorderde boarders en mensen die nog nooit op 
een snowboard hadden gestaan... en een leuke mengeling om elkaar beter 
te leren kennen. Gevorderden leerden de beginners de eerste skills, anderen 
waagden hun leven (of stuitje) op de piste met grinds en jumps. Ik weet niet 
of het nou was omdat iedereen voor ons op de vlucht sloeg, maar al snel 
waren alle pistes leeg, wat ons de ultieme speelplek gaf om eens lekker te 
kutten. Tubegliding, zittend op snowboards naar beneden, springen, duwen, 
rennen, vallen en opstaan... Sommige billen en knieën hebben het zwaar te 
verduren gehad, maar het was een avond vol plezier! 

Er werd naast sneeuw ook regelmatig naar lucht gehapt; wat is er veel 
gelachen! De avond werd stijlvol afgesloten met Schrobbelèr en wat andere 
drankjes. Een filmpje om na te genieten of een indruk te krijgen van deze 
activiteit is te zien op de Pegasus facebook.
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Unive Gymgala (Jimmy Munix)

Zoals elk jaar het geval is, organiseerde de KNGU ook eind 2012 weer het Univé 
GymGala, in samenwerking met een organisatie zonder winstoogmerk die 
niet in dit stukje genoemd zal worden. Dit grote spektakel, in het thema van 
de Olympische Spelen te Londen, zou plaats gaan vinden in het gigantische 
topsportcentrum in Almere. 

Zoals de traditie vereist, was Pegasus aanwezig met ruim het grootste aantal 
turnenthousiastelingen en dit mocht natuurlijk niet onopgemerkt blijven. In 
de goodiebag die iedereen had ontvangen zaten wat lekkere versnaperingen 
en, het allerbelangrijkste, een knipperlichtjesstaaf. Het duurde niet lang 
voordat onze technische spirit het overnam en wij het voor elkaar hadden 
gekregen om alle lampjes onklaar te maken behalve de groene. Toen de 
zaalverlichting gedimd werd en de show bijna zou beginnen, hadden we het 
met onze grote verzameling groene knipperlichtjes wederom voor elkaar 
gekregen om even de aandacht op ons te vestigen. 

Deze aandacht was uiteraard maar van korte duur, want toen de echte 
sterren van de avond het podium betraden was de spotlight op hen gericht. 
Er kwamen spectaculaire acts voorbij, waaronder rhönrad, tumbling, 
minitrampoline, grote trampoline, aerial tissue en nog meer. Ook onze 
grote voorbeelden uit Europa,  Amerika en Azië kwamen een aantal van hun 
artistieke gymnastische skills vertonen en hoewel veel van hen helaas hun 
B-routine lieten zien was het toch een mooie vertoning. Natuurlijk was ook 
onze landelijke Olympische held en Peggy’s secret lover aanwezig om ons 
te verbijsteren met zijn vluchtelementen. Dit alles, gepresenteerd door een 
stem die ons wel heel bekend voorkwam, maakte het een avond om nog 
lang te herinneren.
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Goud en Groen (Mark Hoedemaker)

Je kon voelen dat dit een speciale avond zou gaan worden. Het aller eerste 
Pegasus oud en nieuw feest stond op het punt om te beginnen. Het was bij 
Rick thuis in Den Haag en iedereen had wat lekkers meegebracht om te eten. 
Ik had zelf een enorme berg oliebollen meegenomen waar Rick nog dagen 
lang van zou eten. Nadat we allemaal lekker hadden gegeten werd meteen 
de tafel vrij gemaakt voor een spelletje beer pong. Het bier en de Schrobbelèr 
vloeide rijkelijk door de droge keeltjes van alle Pegasussers. De sfeer zat 
er meteen goed in. En om onze muzikale lusten te bevredigen werden de 
sterren van de hemel gespeeld met guitar hero.

Na flink wat drankjes, snor zappen en vele mooie poses was dan toch het 
moment daar gekomen om afscheid te nemen van het jaar 2012 en knallend 
het nieuwe jaar in te gaan. Na 12 uur klommen we met z’n allen op het dak 
om de champagne te ontkurken en om te genieten van het mooie Haagse 
vuurwerk. Toen het groene vuurwerk van Jimmy en de sterretjes eenmaal 
uitgeschitterd waren was het toch weer tijd om naar binnen te gaan en tot 
de vroege uurtjes door te feesten.

Zoals je waarschijnlijk wel weet is het gebruikelijk om het nieuwe jaar in te 
luiden met een verfrissende duik in de zee. En na een avond goed feesten is 
het toch wel lekker om even al dat bier en zweet van je af te wassen. Daarom 
is besloten om met de helden van Pegasus een stukje te gaan zwemmen 
voor de kust van Scheveningen. Naast de pier werden we te water gelaten. 
Het water was heerlijk en we zouden het liefst nog de hele dag erin willen 
blijven drijven. Maar op het strand stond ons een lekkere warme beker soep  
op te wachten. En na nog een kop warme chocolade melk was het dan toch 
tijd om weer naar huis te keren en een einde te maken aan een geslaagd 
Goud & Groen.
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CRASH ‘n BURN! (Rick Oppedijk)

Zondag 3 februari, 20:20. Ik zit met zwetende handen achter het stuur. Voor 
mij staan 2 rijen met Pegasusers, klaar voor een epic battle om de eer van 
de snelste coureur van Pegasus. Ik observeer mijn tegenstanders en merk 
dezelfde spanning die ik in mijn buik voel. Ik zie een kleine vlaag van paniek 
in Roel zijn ogen als blijkt dat zijn cart, die vooraan staat, het niet doet en 
hij noodgedwongen in de laatste cart plaats moet nemen. Ik probeer nog 
eenmaal de route in mijn hoofd door te nemen maar voor ik het weet krijg ik 
groen licht en scheur ik door de eerste bocht heen. 

De eerste paar rondes voel ik mij gespannen en gedesoriënteerd maar tot 
mijn verbazing haal ik mensen in. Ik krijg meer vertrouwen en voor ik het weet 
lap ik alle verkeersregels aan m’n reet en word een typisch voorbeeld van 
aso’s in het verkeer. Rechts inhalen, kleine stootjes uitdelen, bumperkleven, 
driften, noem het maar op. Ik wil maar 1 ding en dat is sneller. Na 9 intense 
ronden, een pile-up met Jochem en Lisanne en veel verbrand rubber zie ik de 
geblokte vlag.

Enthousiast delen we verhalen en kleden ons snel om voor de uitslag. De 
laatste cart bleek een snelle want Roel is 1ste geëindigd. Ikzelf werd 2de en 
Mark vergezelt ons op het podium op de 3de plek. Nadat Roel traditioneel de 
fles appel-champagne heeft leeggespoten sluiten we de avond af in de Ruif 
met een welverdiend drankje.
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PEGAAFOND 2.0 (Balázs Némethi)

For maximum reading effect: read the following content with the voice of 
Balázs in mind ;)

I late. Sorry guys but thats me! There was ballot what movie do we (pegas) 
want to watch. You chose the incredibly fascinating “Intouchables” [IMDB 
8.6/10]. Previously on facebook we could already chose what kind of pizza do 
we like! 

First of all there was the freshly delivered smokin hot pizza covered with all 
the good things (meat!) a cold beer, and yeah, there was this dutch short 
drink that make this picture grotesk! I can not understand why do you like it, 
but its all your call!
 
During the movie some got into a tipsy mood with lots of laugh and some 
unclear dutch jokes! The movie provided what we expected, even if (I guess)  
everyone has already seen it!:) After the movie ended (what contained a 
little bit of hungarian subtitle!) all of a sudden an unexpected Limbo dance 
formed at the exit, where everyone who attended to leave had to pass 
underneath a broom! That affected an overall mood mixed with humor and 
even more beer!

After everyone  left the hall a part of the team ended up in the Ruif. We all 
needed it since one beer is not a beer and by then we already more than one 
so if we end up half drunk it is just a waste of money!
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verwarm de oven voor:
hetelucht op 110 *C

Wat heb je nodig?
- 2 eiwitten
-125 gram witte basterdsuiker
- 1 theelepel vanille aroma/vanille suiker
en eventueel kleurstof en/of decoratie

Wat moet je doen?
Zorg dat alles vetvrij is en de eiwitten goed gesplitst van de 
eidooiers. De eiwitten met een electrische handmixer schuimig 
kloppen en de helft van de suiker geleidelijk toevoegen. Wanneer 
het schuim bijna stijf is de rest van de suiker rustig toevoegen 
en ook de kleurstof en eventueel het aroma. Wanneer er stevige 
pieken ontstaan is het schuim klaar en kun je dit over een 
bakplaat verdelen. Het makkelijkste is met een spuitje. Daarna 
kun je de vormpjes eventueel nog versieren. Laat de meringues 
minstens 2 uur in de oven en laat ze afkoelen alvorens ze van 
de plaat af te halen.

Ook lekker: smeer de eiwitten uit
over de gehele bakplaat, bak deze 
een uur in de oven en bestrijk deze
met daarna met slagroom en 
zomerfruit of mix de slagroom met
een beetje oploskoffie en bestrijk de
meringue met de mokka-slagroom
en daarna met chocolade. > 120 minuten

Meringues (Natalia Scheele) 

KOKEN MET PEGGY
We nemen weer een kijkje in Peggy haar kleine keukentje 
op zoek naar nieuwe recepten en benieuwd naar al haar 
keukengeheimen.
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Pasta (Bram Timmer)

Wat heb je nodig (per persoon)?

- 200gr kip
- 100gr pasta

Saus:
- 100gr creme fraîche
- 1 volle eetlepel pesto
- 1 teen knoflook

Groente:
- 200gr paprika  
- 200gr courgette
- 1 tomaat 

Veel geraspte kaas

Wat moet je doen?
Snij de kip in blokjes en bak deze in de pan. Vega’s kunnen deze stap natuurlijk 
overslaan.  Vul een pan met water en zet deze op het vuur, als het water 
kookt kan de pasta erin. Snij ook alle groenten op stukjes en voeg deze aan 
de kip toe als deze gaar is. Voeg de crème fraîche en de pesto samen met de 
knoflook toe. Schep de pasta en de groenten op en bestrooi deze met een 
mooie berg geraspte kaas. Eet smakelijk!
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KALENDER PHOTOSHOOT
Behind the scenes:
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Het weekend was eindelijk aangebroken: NSTC II. Dit keer met een feest 
de avond vóór de wedstrijd; een poging van studenten turnvereniging 
KUNST om Pegasussers dronken te voeren en brak aan de wedstrijd te 
laten beginnen. Dat hadden wij door. De avond viel en we vertrokken tot 
de tand toe bewapend en gecamoufleerd in de richting van het feest. Op 
het feest waar alle andere verenigingen nog nietsvermoedend hun vrolijke 
dansjes aan het doen waren. Pegasus sloop ondertussen door Nijmegen. 
Bas liep voor de mars uit om op de uitkijk te staan. Op zich een nuttig idee, 
maar bijna gaf hij onze positie weg door uit zijn lantaarnpaal te vallen.  
Aanvoerder W. Tek wist gelukkig iedereen snel weer tot de orde te roepen 
en te mobiliseren. Nog snel ging iedereen even pinnen bij de bank en na een 
korte onderbreking van een uur vervolgden we de weg.  Al snel was daar het 
feestje. Met ons konijn als geheim wapen stormden we met meer dan 20 
man naar binnen. Overal waren schreeuwende chicks en gillende gasten. De 
andere verenigingen waren totaal overrompeld en het feestje kon zonder 
moeite worden overgenomen. 

Pegasus dronk alles en iedereen eruit zonder de missie van de volgende dag 
uit het oog te verliezen. Een nacht vol paaldansen en bierspuiten volgde. Toen 
de zon zaterdagochtend weer te zien was hadden ook de laatste Pegasussers 
zich teruggetrokken in de slaapzaal.  Niet veel later stonden de ontbijtjes al 
klaar. Drie boterhammen met ham en een adtje yogidrink, daar moesten we 
het mee doen. Het was genoeg.  Vol strijdlust betrad de grote groep groene 
strijders het slagveld. De zee van groen werd voorgegaan door Peggy en Uchi 
die glommen van trots.  Alle andere verenigingen vielen om van brakheid, 
maar dan Pegasus! De toestellen werden door ze beturnd alsof hun leven 
er van afhing. En met resultaat. Na een hoop zenuwslopende oefeningen en 
6 wedstrijdrondes van een heel uur kwam de wedstrijddag tot een einde: 6 
medailles voor onze vereniging! Het weekend was één groot succes. Op naar 
de volgende keer.

NSTC 2 (Daan Knobbe)
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Dit jaar heeft Pegasus er een nieuwe superheld bij: de altijd veel te energieke 
Bas. Iedere training vliegt hij door de zaal om de Pegasussers weer veilig op de 
grond te laten landen. De PageTurner vroeg hem een klein stukje te schrijven 
over zijn heldendaden bij Pegasus en hij stuurde ons een geweldige foto en 
de volgende tekst:

Dag Mevr. de Pageturner
dit zijn zo’n beetje mijn ervaringen bij Pegasus wel:

“Nee je moet aan de andere kant staan”
“een salto..? hier van af?”
“de plank staat scheef”
“Nou .. ok één drankje dan”
“Dat blok staat helemaal niet stevig”
“Wel vangen hè ..?”
“Dat kan helemaal niet”
“Wat gaan we hier doen?”
“Heeft iemand Peggy gezien?”
/*Zaalninja*/
“We willen op het cirkeltje staan”
“Heeft er nog iemand bier voor onder de douche?”
“Bij deze temperatuur smelt magma”
“Ik heet Ellen”
/*twee Msc studenten die de puzzleblokjes verkeerd leggen/*
“Draaide ik linksom, of rechtsom?”
“Mijn baard is groter”
“Rondjes rennen is voor koeien”
“Ja, je bent sterker als je je snor laat staan”
“Als je het sloopt mag je het houden”
/* bruglegger doormidden */
“Ja, ik heb je”  /* valt vervolgens zelf van blok af */
“Op drie” /* gaat op 4 */
“Als je kan schroeven? kun je dan ook een spijker?”
“And then you put your hands on de kast”
“bloemkool, houtskool en oldskool”
“We hebben meer matten nodig”
“Lopen twee electronen over straat ...  “
/* betonnen palen in parkeergarages */
“Nu is het ààn ... het is een blaar-off”
“Net zo groen als een mandarijn”
“Ik heb zeven blokjes”
“Nee!.. daar moet ‘t matje” /* valt vervolgens alsnog naast de mat */
/* Rits aan de verkeerde kant */

WELKOM TERUG BAS!
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April 2013 was aangebroken, en iedere Pegasusser weet wat dat betekent: 
tijd voor een kerstdiner! Dit jaar werd het Pegala weer in de Sociëteit de Bolk 
gehouden. Het thema was gemaskerd bal, en de aanwezige gasten verschenen 
in de mooiste galakleding. Spiderman maskers waren tevoorschijn getoverd, 
net als Venetiaanse maskers en Zorro maskers. Na een aperitiefje van groene 
spoom onder de kerstboom, namen de feestgangers plaats aan de mooi 
versierde tafels.

Na een dag lang ploeteren in de keuken kon het bestuur lekkere en 
feestelijke gerechten serveren. Gevulde champignons verschenen op tafel, 
doperwtensoep, boontjes met zalm en voor de vega’s Toscaanse carré.  Het 
dessert werd gevormd door zelfgemaakte tiramisu. Tijdens het eten werd 
Ellen nog even naar voren geroepen door de OPA’s.  Na een groot compliment 
over haar werk als voorzitster ontving ze weer een van de medailles die haar 
uiteindelijk tot het OPA-schap zullen toelaten. Tijdens het diner zorgden de 
gasten ook voor de nodige entertainment. De drank vloog letterlijk over tafel 
(dankzij enkele dames met spuitjes), en er werd een hoop gelachen. 

Terwijl het dessert opgepeuzeld werd, werden er opdrachten verdeeld 
die de aanwezige Pegasussers en hun dates hielp om elkaar beter te 
leren kennen. Zo moest iedereen achter persoonlijke dingen van andere 
aanwezigen komen. Bijvoorbeeld hoe de vissen van Simone heten, welke 
kleur onderbroek Mark aan heeft of hoe de moeder van Daan z’n date heet. 
De meest irrelevante en leuke feiten kwamen boven tafel. En dan moest er 
natuurlijk ook nog een groepsfoto gemaakt worden! Een hele opgave om 
een grote groep Pegasussers met date en de nodige alcohol op tegelijk naar 
een camera te laten kijken. Bekijk het mooie chaotische resultaat op één van 
de fotopagina’s.
 
Al het eten was ondertussen op, maar de drank nog lang niet! En dus ging 
het feestje aan de Bolk nog door tot in de late uurtjes. Het was een zeer 
geslaagde avond!

PEGALA (Charlotte Zohlandt)
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3 mei was een mooie dag die werd afgesloten met een nog mooier feest. Het 
groenfeest was een avond van plezier, bier en feesten in Lorre. De decoraties 
waren awesome, want wie houdt er nou niet van krokodillenhoofden 
aan de muur? En nog wat andere dingen die ik niet goed kan herinneren 
waren ook best awesome. Het thema werd uitgebeeld doordat mensen 
met waterpistolen bier in het rond zaten te schieten. Helaas waren er geen 
waterballonnen, wat toch net een groter effect had gehad. Ook waren er 
twee Duitse oorlogs medics die een held aan het zijn waren. En overal waren 
opblaaskrokodillen die in het rond werden gegooid.

De DJ was muziek aan het maken en Pegasus was aan het domineren op 
de dansvloer aangezien het podium vol stond met Pegasussers en nog een 
paar andere mensen die overduidelijk verdwaald waren. Aan de bar was 
Bram goed bezig met een of andere chick terwijl Bas een handstand aan het 
maken was, dus dat was best grappig. De rest van de Pegamensen waren 
gewoon aan het doorfeesten en de andere verenigingsmensjes waren ons 
uiteraard aan het bewonderen. 

Al met al een geslaagd feest wat toch wel goed georganiseerd was door 
de commissieleden die wel een bedankje verdienen, dus ja bedankt 
groenfeestcommissie voor het groenfeest enzo.

Groenfeest (Jochem Versendaal)
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In het pinksterweekend stond er een mooi evenement te wachten voor de 
Nederlandse turnwereld. In het verre Enschede werden de Nederlandse 
Studenten Kampioenschappen springen gehouden. Op vrijdagavond vertrok 
er een groep Pegasussers naar Enschede om de sporthal alvast op te bouwen. 
Met genoeg turners was dit natuurlijk een fluitje van een cent en kon er al snel 
een welverdiend biertje worden gedronken in de bar van het sportcentrum. 
Omdat zaterdag  ’s ochtends de wedstrijd al vroeg begon werd het niet al 
te laat gemaakt door de deelnemers, de coaches daarentegen hebben de 
eerste nacht al meteen een goed feestje weten te bouwen met een nachtje 
wildkamperen als bonus.

Onder leiding van Linea Recta werd er een hele zaterdag druk gesprongen 
in de sporthal van de Universiteit Twente. Meteen vanaf het eerste moment 
werd er een goede sfeer door Pegasus neergezet, door bij het oplopen een 
mooi eigen stukje weiland mee te nemen en tijdens de wedstrijd lekker 
te kamperen op ons eigen stukje land. De wedstrijd begon met het team 
springen, waar de vier teams van Pegasus aan de beurt waren. Alle teams met 
zeer mooie namen en maakten ook zeer mooie sprongen. Uiteindelijk bleek 
Pegawesome zo awesome te zijn dat ze zelfs een zilveren medaille wisten te 
behalen. De andere teams hadden minder succes met het bemachtigen van 
het eremetaal, maar het plezier was er niet minder om.  Na de lunch mocht 
iedereen ook nog zijn individuele kwaliteiten tonen.  Als PegaSjaars was het 
zeer inspirerend om te zien wat er voor bizarre sprongen gemaakt kunnen 
worden. Bijvoorbeeld onze heren en dames op het eerste niveau, die de salto’s 
en schroeven aan elkaar weten te plakken alsof het niets is. Ook individueel 
wist Pegasus zich goed staande te houden (op sommige landingen na dan...). 
De prijsuitreiking liet nog even op zich wachten toen het brandalarm af ging 
en iedereen het gebouw moest verlaten. Toen iedereen eindelijk weer naar 
binnen mocht bleek het wachten de moeite waard, want er werden nog een 
aantal mooie plakken gewonnen. Bijvoorbeeld de gouden medaille dames 1 
van onze eigen Lisanne.  

NSK SPRINGEN (Erik Simons)
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Na de wedstrijd was het tijd om van een Chinese maaltijd te genieten, de 
tenten op te zetten en mentaal voor te bereiden op het volgende piekmoment 
van de dag. Want zoals het aan elke zelf respecterende student verplicht is, is 
het weekend niet compleet zonder een mooi feestje. Uiteraard geen feestje 
zonder thema, wat in deze contreien zeer toepasselijk ‘Temptation Weiland’ 
was. Dit thema in combinatie met testosteron gevulde turnmannen en zeer 
flexibele turndames is natuurlijk een gegarandeerd hormonenspektakel. De 
organisatie van het feest had hier al op thematische wijze op ingespeeld, 
door een kudde dubieuze schaapjes ter beschikking te stellen. Ook 
Pegasus was weer zeer correct aanwezig met geweldige glow-in-the-dark 
voorhoofddildo’s.  Met mijn eigen voorspellende gave had ik hier natuurlijk al 
lang rekening mee gehouden en mijn outfit hier op aangepast.  Verkleed als 
goede herder (of Messias volgens sommige) was ik de stabiele controlerende 
factor op het feest. Als blijk van waardering werd ik dan ook uitgeroepen tot 
best verkleedde feestganger en mocht ik het gouden schaap in ontvangst 
nemen. Nog veel wedstrijdjes volgden op het feest, zoals het maken van een 
kledinglijn, verleidelijk dansen, het noemen van bekende duo’s en nog veel 
meer.

Na een zeer kort nachtje kamperen liep het briljante weekend al weer op zijn 
einde. Ik denk dat we als Pegasus terug kunnen kijken op een zeer geslaagd 
weekend. Met de successen op de wedstrijd en het feest hebben we ons 
binnen de Nederlandse Studenten Turnwereld weer goed laten horen. Ik kijk 
nu al uit naar de vele volgende wedstrijden!
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1. Jorine
2. Charlotte
3. Bianca/Natalia/Anouk/Peggy

1. Rick O.
2. Jochem K.
3. Jimmy/ Jan vd Ham

Which Pegasusser is the biggest daredevil?
1. Lisanne
2. Natalia
3. Kelly

1. Jimmy
2. Bas
3. Ariën

Which Pegasusser is best dressed?
1. Charlotte
2. Annemieke
3. Ellen/Emilie/Iris/Peggy

1. Kees
2. Witek
3. Mark

Which Pegasusser is the best drinker?
1. Bianca
2. Natalia
3. Lisanne/Josien/Peggy

1. Witek
2. Ariëm
3. Bram

Which Pegasusser has the nicest butt?
1. Iris
2. Annemieke
3. Natalia

1. Kees
2. Rick O.
3. Roel/Jimmy/Peggy

Who is the most giggling girl?
1. Natalia
2. Jette
3. Iris

Which guy can take his shirt off anytime?
1. Witek
2. Rick O./Roel
3. Kees/Ariën/Marcel/Jochem V. 

1. Kees

1. Annemieke

Which Pegasusser will have the most babies?

PEGAPOLL
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Which Pegasusser has the prettiest eyes?
1. Charlotte
2. Bianca
3. Annemieke

1. Kees
2. Mark/Witek
3. Ariën/Jochem K./Yuan

Which Pegasusser is the funniest?
1. Natalia
2. Ellen
3. Charlotte

1. Mark
2. Jimmy
3. Roel

Which Pegasusser smells the best?

Which Pegasusser is slightly eccentric?
1. Amber/Natalia
2. Ellen
3. Lisanne

1. Mark
2. Marcel/Yuan
3. Bas/Roel/Kees

Who makes the coolest noises during practice?
1. Amber
2. Jimmy
3. Marcel

Who do you miss most when he/she is not at the training?
1. Jochem K.
2. Bas
3. Ellen

Who will be the hottest Pegasus couple?
1. Roel & Lisanne         4. Mark & Bas 
2. Uchimura & Peggy
3. Mark & Charlotte

1. Peggy
2. Bram/Mark/Kees/Natalia/Witek
3. Annemieke/Emma/Iris/Jan/Lisanne/Rick O.
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1. Awital
2. Emma/Ellen/Lydia
3. Dirk/Iris/Jorine/Peggy/Natalia

Which Pegasusser is the sweetest?
1. Charlotte/Iris
2. Lydia/Ellen

1. Jimmy
2. Jochem K.

Who will win this survey?
Estimations:
1. Peggy
2. ‘Ik’
3. Uchimura

Reality
1. Natalia
2. Jimmy
3. Kees

If I could be an animal I would be..
1. A Pegasus
2. A cat
3. A unicorn

Who is your superhero?
1. Peggy
2. Epke
3. Batman/my dad/ Uchimura

The best SOG activity is...
1. Doing gymnastics
2. Facebook
3. Photoshop

The first ding you do when you wake up...
1. Turn off alarm/take a shower
2. Go back to sleep/go to the toilet
3. Kick Iris out of my bed

Who is capable of more than he/she thinks?
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The best Pegasus activity so far...
1. Pegala
2. Training/Pegaweekend/Goud&groen
3. All of them/Pegaweekend ‘12

O-benen, X-benen of geen benen?
1. O-benen
2. X-benen
3. Geen benen

What is your favourite colour?
1. GREEN!

The best activity to do on a first date...
1. See a movie
2. Drinking
3. Gymnastics
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Pegasus Leden Onderzoek der Presentie
Mannen
1. Rick Oppedijk
2. Jan van der Ham, Jimmy Munnix en Marcel Otto
3. Arthur Schout en Kees Lampe
4. Jochem Kempe
5. Mark Hoedemaker en Witek Nawara

Vrouwen
1. Ellen van der Linden
2. Jorine Vink en Natalia Scheele
3. Awital Mannheim
4. Charlotte Zohlandt en Iris van den Brink
5. Maryna Meretska

Drukste training op 7 maart 2013 met 42 aanwezigen
Over het algemeen zijn er meer mannen op de training, maar op 21 februari 
2013 en 4 december 2012 waren er meer vrouwen op de training aanwezig. 
Op 23 oktober 2012 waren er even veel mannen als vrouwen aanwezig.

STATISTIEKEN

Welke toestel is favoriet bij de 
mannen?

Vloer

Brug ongelijk

Balk

Voltige

Herenbrug

Rek

Welke toestel is favoriet bij de 
vrouwen?

Sprong

Vloer

Brug ongelijk

Balk

Welke toestel is favoriet in 
totaal?

Sprong

Vloer

Herenbrug

Balk

Voltige

Ringen
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Waar is het bestuur en wat gaan we doen? Naast het alarm zo ongeveer de 
story line van het pegaweekendje weg. Bij aankomst met een raadsel aan 
coördinaten werden wij op pad gestuurd door zon, wolken, regen en toen 
hagel. Waarom gingen wij ook alweer mee op dit weekend was de meest 
gevoelde gedachte. Gelukkig hadden de mannen van het bestuur dat zien 
aankomen en bij aankomst was daar een overdekte bbq met vlees, bier, 
muziek en uiteraard een rolstoel. De avond ging over in bier zonder bbq, de 
echte mannen maakten een k

ampvuurtje en de vrouwen deden alle afwas van al die pannen en plastic 
bordjes. Nadat er op het dak en in hoge palen geklommen was werd de 
ruimte-cake naar buiten gebracht, de gitaar werd uit de auto gehaald en dat 
was het recept voor de eerste geslaagde avond. 

Maar geen turnkamp zonder turnen. Vandaar dat wij, je raadt het al, naar 
het zwembad gingen. De trukendoos vloog open, de springplank werd 
bemachtigd en badmeesters stonden klaar voor als 1 van ons toch zou 
verdrinken. Rode ruggen en buiken later was het tijd voor de volgende must 
op kamp. Spelletjes. Alle Pegasusanten gingen op zoek naar een paard(koe) 
voor de eerste teamturnshowcupfinale van Pegasus. Gewonnen door 
niemand minder dan PegAwesome. Het voltigeren ging ze goed af, bij het 
mannetjes stapelen was de jury te jaloers om goede cijfers te geven maar 
wanneer het op echte snelheid en souplesse aankwam bij de steel items 
contest, nouja je snapt het wel. 

Terug op het scouting-terrein werden er pizza’s verslonden maar was de 
honger naar spelletjes nog niet gestild. Het Belgisch verstoppertje spelen 
was een succes en wanneer anders dan bij dit spel is het leuk om met 14 
man in 1 donker wc hokje te zitten? De avond viel en het donkere van het wc 
hokje vond niet iedereen even prettig. Gelukkig wist Kristel het lichtknopje 
wel te vinden. Het geluid van dat licht knopje was echter zo vervelend dat 
het de hele avond in sommige hoofden rond bleef spoken. Gelukkig kon je 
naar vraag je hoofd eraf laten schroeven. Lukte dit niet en ging je slapen om 
er vanaf te komen dan had je kans dat zelfs je dromen door het geluid van 
het lichtknopje werd verstoord.

Tot slot; Een geslaagd weekend waarin de turners zich van de gymnasten 
hebben onderscheiden, waarin water vuur en lucht is getrotseerd en een 
weekend om met een glimlach op terug te kijken. Ik ben er volgend jaar weer 
bij en ik hoop jij ook.

PEGAWEEKEND (Ariën de Bok)
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Als we niet turnen, zijn we natuurlijk gewoon échte studenten en 
vertonen we allen op zijn tijd wel een beetje studie ontwijkend 
gedrag.

  SOGgen bij Pegasus 
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Na een rit van drie uur arriveerden we veel te laat om nog te helpen opbouwen 
in Groningen. Het vertrek richting de slaaplocatie had enige vertraging door 
een los lopend paar schoenen en idioten die op de parkeerplaats rondjes reden. 
Bij Ella thuis was het eerst tijd voor een hapje en een drankje tergelegenheid 
van haar verjaardag. Toch duurde de avond niet lang, iedereen wilde goed 
uitgerust op de wedstrijd verschijnen. 

Tijdens de opmars werd het maar weer eens duidelijk dat Pegasus toch echt 
de grootste is,  alleen de organiserende partij STUGG had misschien meer 
deelnemers. Voor mij begon de wedstrijd op brug, voor de meeste andere 
Pegasussers op het onderdeel rust. Tijdens de wedstrijd hebben zich geen 
rare dingen voorgedaan, zelfs onze hobby Htollander Markus wist zijn 
lichaam deze keer heel te houden. Uiteraard zijn de nodige oogjes geplakt, 
in de zaal, op de toestellen en zeker ook op niets vermoedende deelnemers. 

Nadat de zaal een uur te vroeg weer opgeruimd was, werd het tijd voor 
Linea Recta om hun vlag terug te verdienen. Op Marktplaats hadden ze 
vuurspuwen en salto’s geboden op hun vlag, die tijdens de wedstrijd er voor 
gebrast was door STUGG. De hele zaal liep leeg om buiten te aanschouwen 
hoe drie Linea Recta leden net als Uchi een vuurbal produceerde terwijl een 
vierde lid hier rakelings langs sprong. Het lijkt me duidelijk: die vlag hebben 
ze zeker terugverdiend.

Daarna volgde de prijsuitrijking waar Natalia de eerste plaats behaalde in 
dames 6, Mark de eerste plaats in heren 3,  Arthur de derde plaats in heren 4 
en Jochem tweede werd in de catigorie veteranen.  

Na een heerlijk bordje pasta verkleedde iedereen in zich in de kleurigste 
outfit om levend rubik’s cube te spelen tijdens het feest. Na een korte nacht 
vertrokken we  (Mark, Natalia, Bas en ik) in de disco car van Bas richting 
Heerenveen om daar Epke in actie te zien tijdens zijn training. Na de nodige 
foto’s en Natalia weer overeind geholpen te hebben omdat ze onderuit was 
geglibberd vertrokken we richting Delft. 

NSK MEERKAMP (Ellen van der Linden)
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Oh, heerlijk! De zomer is weer eens om de hoek komen kijken en wat kan 
daarbij niet misplaatst worden? Juist ja, een echte, oprechte, eerlijke 
en heerlijke pegalicious barbecue. Helaas heeft het weer niet geheel 
meegewerkt in de zin van het niet helemaal zonnig zijn, maar dat mocht de 
pret niet derven en iedere geachte aanwezige heeft gesmikkeld en gesmuld 
van de overheerlijke en verse stukken vlees en vegetarische hapjes.

Hoewel het event al om 14:30 begon kon ondergetekende er pas om 18:00 
zijn, en dat was precies goed uitgekiend omdat het voedsel net van de grill af 
kwam. We begonnen met een paar lekkere hamburgertjes en een semi-koel 
biertje en vervolgden onze weg richting worstjes en aangebakken brood met 
kruidenboter.

Alles ging goed en wel met nog het nodige vermaak tussendoor. Van skills 
op de eenwieler, tot aan bikkels die een duik namen in De Delftse Hout itself. 
Alleen kan helaas niet alles koek en ei zijn. Op een gegeven moment, na 
een beetje ronddollen met een schitterende Barcelona bal raakte deze tot 
ieders verbijstering kwijt in de diepe, donkere krochten van de Delftse Hout 
jungle. Ondanks een dappere en verwoede zoektocht door distel infested 
struikgewas, uitgevoerd door onze eigen barefooted Cody, is deze niet meer 
boven water gekomen tot grote ontsteltenis van de eigenaar.
Toch mocht de avond niet stuk gaan zonder één laatste g

ame van het beroemde (en beruchte) “bier ontknoping” spel. Eerdere 
pogingen die avond hadden geleid tot een epische verstrengeling van 
lichamen die maar ternauwernood (met behulp van wat geatte biertjes) 
kon worden ontrafeld. Gelukkig ging de laatste ronde met iets minder 
moeilijkheden gepaard.

Maar helaas moet aan alles een einde komen. In het holst van de donkere 
Delftse nacht zijn de resterende pegaleden vertrokken om weer veilig thuis 
aan te komen. En daar hadden ze nog mooie dromen over een geweldige en 
geslaagde pega-bbq.

VLEESPLANT (Kristel Bronsvoort)
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Een échte turner is niet te stoppen, zo bleek uit de hoeveelheid turn-
gerelateerde vakantie foto’s die de Pageturner ontving.  Afgelopen jaar 
is er weer geturnd door Pegasussers over de hele wereld!

 happy holidays 
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