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Het Hoofdwoord

Delft voorjaar 2010

Lieve lezer, 

Het weer is op het moment van het schrijven van dit stukje bijzonder 
dramatisch voor de tijd van het jaar. Dat is jammer, want de zomer is de periode 
bij uitstek waarin je als turner profi jt hebt van je gedane trainingsarbeid. De 
zwembroek kan namelijk uit de kast en het strand roept, waar je als turnjongen 
in ieder geval geen slecht fi guur slaat. Hoe dat voor de turndames precies zit 
weet ik niet, maar ik spreek even vanuit mijn eigen referentiekader.

Gunstig is wel dat, hoewel het strandweer tegenzit, het uitstekend 
leesweer is. Voor je ligt namelijk alweer de derde editie van de PageTurner, 
de eerste gemaakt door de nieuwe PageTurner commissie. Drie begeestigde 
jongemannen onder kundige supervisie van Elke die als QQ’er optreedt, dat 
kan natuurlijk alleen maar goed gaan. Er zijn in deze PageTurner dan ook de 
nodige dingen anders dan de vorige editie, waarbij we voornamelijk wat meer 
inhoudelijke stukken toe hebben gevoegd zoals de nieuwe column ‘Physisch 
verantwoord Turnen’ en het stuk ‘Geschiedenis van het Turnen’. Natuurlijk 
maken oude bekenden als de fotopagina en de puzzel ook weer acte de 
présence. Verder zul je door deze PageTurner verspreid de nodige quotes en 
random feitjes vinden, om het slechte grappen gehalte te allen tijden op een 
hoog pijl te houden. 

Sinds het uitkomen van de vorige PageTurner is er natuurlijk alweer een hoop 
gebeurd bij Pegasus, ook daarover kan je natuurlijk in deze editie weer de nodige 
ins en outs lezen. Daarnaast zijn in deze PageTurner de trainingsstatistieken 
van dit jaar gepubliceerd, waarin je kan checken hoe jij scoort in de ranglijst 
van trainingsopkomst.

Dit gezegd hebbende wens ik jullie allen veel leesplezier en succes met de 
traningen in dit laatste deel van het jaar!

Ludo Cornelissen, hoofdredacteur PageTurner
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Van de Voorzitter

Lief lid, voor je ligt in papieren vorm mijn bijdrage aan jullie leesgenot. Vaak 
heb ik je al op de hoogte gehouden van onze vereniging via internet en mail, 
maar nu ook via de Page Turner. Het brengt een stukje meer persoonlijkheid 
met zich mee en is een stuk fi jner lezen. Graag deel ik jullie bij deze mee wat 
D.S.T. Pegasus het afgelopen sportjaar zoal heeft meegemaakt en neem ik 
afscheid van mijn taak als voorzitster, Jan neemt het immers zo van mij over. 

Goed, de voortgang van D.S.T. Pegasus dus. In het jaar 2009/2010, het 
tweede levensjaar van onze turnvereniging, heeft de vereniging weer veel 
meegemaakt en ze is steeds meer op een heuse studenten vereniging 
gaan lijken. Het aantal leden is met 50% sterk gestegen, zijn er commissies 
opgericht en is er goed contact gelegd tussen de burger verenigingen DOK 
en Sparta. Er is veel gewerkt aan het organiseren van leuke activiteiten, als 
het Sinterklaasfeest en uiteraard het aankomend weekend wat hier niet te 
vergeten valt. Bovendien wordt er gewerkt aan een nieuwe ledenspecifi catie 
wat D.S.T. Pegasus in de toekomst veel werk en gedoe zal besparen. Nu wordt 
er druk gewerkt aan plannen voor de Owee 2010 en natuurlijk het NSK 2011 wat 
wij mogen organiseren. 

Graag zou ik nog wat dieper in willen springen op onze commissies. Dit 
sportjaar zijn er drie commissies opgericht: de WebCie, WedCie en PTC. De 
WebCie (website commissie) zorgt ervoor dat de website up to date en 
werkend blijft, bedankt. De WedCie (wedstrijd commissie) is al druk bezig 
met het organiseren van het NSK 2011; Turnen meerkamp. Hier kijken het 
bestuur,  de WedCie en de andere leden  al naar uit. De PTC (page turner 
commissie) zorgt ervoor dat ons verenigingsorgaan er telkens weer fl itsend 
uitziet en volstaat met interessant en sportief nieuws. Ik hoop dat er meerdere 
commissies mogen volgen in de komende jaren van Pegasus.

Tot slot zou ik erg graag mijn mede bestuursgenoten willen bedanken voor 
het afgelopen jaar. Ik heb erg genoten van het runnen van de vereniging samen 
met jullie, zonder jullie was het half niet zo ver gekomen met D.S.T. Pegasus. 
Ook wil ik graag melden dat ik erg verheugd ben met het feit dat D.S.T. Pegasus 
zoveel actieve leden heeft die zich willen inzetten voor de vereniging, de leden 
maken immers de vereniging! Ik koester de positieve verwachting dat dit nog 
lang zo zal blijven. Tot slot wens het aankomend bestuur 2010/2011 veel succes 
met het managen van de vereniging, moge het opnieuw een actief en sportief 
jaar voor Pegasus worden.

Met Gevleugelde groet, Bianca Willems
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Commissies

Met gepaste trots stellen wij aan u voor: De PageTurner 2009 – 2010

Deze vier mensen hebben bloed, zweet en tranen vergoten om deze 
nieuwe uitgave van de PageTurner voor jullie te verzorgen. Hieronder stel-

len we ons even aan jullie voor:

Ludo Cornelissen (Hoofdredacteur): Kersvers lid van de PageTurner en 
bekleed gelijk de hoogste functie. Zorgt voor orde en regelmaat. Tijdens de 
vergaderingen is naar voren gekomen dat Ludo een uitmuntend kok is, zelfs 

zonder mixer.

Elke Miedema(Commissaris Lay-Out / Qualitate Qua): PageTurner lid van het 
eerste uur. Draagt zorg voor alles wat met vormgeving en kwaliteit te maken 
heeft. Is daarnaast onuitputtelijke bron van goede ideeën.

Witek Nawara(Commisaris op-je-bek-fl ip): Houdt het geheel fysisch verant-
woord. Blijkt moeite te hebben met klokkijken. Favoriete uitspraak: “Pijn is een 
emotie”.

Jochem Kempe (Commisaris Schrobbelaer): Praat zelfs in nuchtere toestand 
nog meer dan strikt noodzakelijk. Doet zich voor als veteraan maar is eigenlijk 

de Benjamin. 

Dames en heren:
DE PAGETURNER 2009 – 2010!

PAGETURNER

doorJochem Kempe
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Graag stel ik aan jullie de NSKCie’11 voor. 

Na al aan vele wedstrijden en 2 NSK’s meegedaan te hebben, wordt het 
nu tijd dat Pegasus zelf een wedstrijd zal organiseren. Wij hebben met veel 
plezier vernomen dat wij de verantwoordelijkheid krijgen om het NSK van 
2011 tot een fantastische wedstrijd te maken. De commissie zal bestaan uit 
Jochem Kempe(voorzitter), Dennis Dierckx (secretaris), Jerome Potsma 
(penningmeester), Bianca Willems/Evelien van der Meel (commissaris toestel/
jury) en ikzelf, Denise Stoeller, (commissaris feest). 

Wij zijn al druk bezig om een plan de campagne op te zetten, wat tot 
nu toe heeft geleid tot gezellige dinertjes met nuttige (en minder nuttige) 
brainstorms. Wij hebben als doel voor ogen dat het uiteraard de beste, 

leukste, vetste en meest memorabele wedstrijd ooit zal worden. Waarbij 
ik als commissaris feest aan alle andere verenigingen ga laten zien hoe een 
studentenfeestje hoort te zijn. Want volgens mij weten we daar hier in Delft 

wel raad mee. 

Tezijnertijd zullen we jullie hulp hard nodig hebben om deze dag tot een 
groot succes te maken, maar op het moment gaan wij hard ons best doen 

om de juiste voorbereidingen te treff en.

 Helaas kan ik jullie nog geen datum geven, maar houdt daarom maar 
vast alle weekenden in april en mei vrij ;)

 Groeten namens de NSKCie ’11

Bitjes en Bytjes, redactionele stukken, mededelingen van het bestuur of een 
mooie foto? Niets is te gek voor onze eigen Webcommissaris Rian Oudewortel. 

Staat open voor toevoegingen van buitenaf maar durft ook zijn eigen mening 
te uiten. Wordt vanuit het bestuur ondersteund door Thomas Schotte.

Bezoekadres: http://www.dstpegasus.nl (gelieve niet te voederen)

WEBCIE

NSKCIE’11

door Denise Stoeller

door Rian Oudewortel
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Activiteiten

Voor mensen die later lid zijn geworden of zich gewoon afvragen wat 
Pegasus het afgelopen jaar heeft gedaan is dit de juiste pagina. 

Pegasus heeft tijdens het academiejaar van 2009/2010 niet stil gezeten. 
We hebben deelgenomen aan verschillende wedstrijden waarbij er - naar 
goede gewoonte - verschillende medailles zijn gewonen. Profi ciat aan alle 
winnaars! Na een wedstrijd moet er natuurlijk ook gefeest worden. Deze 
feesten zijn thema-feesten en Pegasus zou Pegasus niet zijn, als we ons hier 
niet van onze beste kant zouden hebben laten zien. Bij alle feesten zorgden 

we voor een originele outfi t en het was dan ook geen wonder dat de best 
verklede persoon steeds van Pegasus afk omstig was. Hopelijk kunnen we 
deze traditie van best verklede vereniging in de toekomst verder zetten.   

Er werden talrijke externe trainingen georganiseerd door andere 
verenigingen, maar ook door onszelf.  Zo zijn we laatst nog in Leiden gaan 
trainen. Daar hadden we een valkuil tot onze beschikking, dus heeft iedereen 
zich kunnen uitleven op zijn favoriete toestel. Zo zijn er dubbele salto’s 
gemaakt vanaf de ringen, tsukahara’s vanaf de pegases en minitrampoline, 
reuze-zwaaien aan het rek en nog veel meer.  Er werden meerdere externe 
springtrainingen georganiseerd. Hier konden de springfanaten van Pegasus 
laten zien wat ze waard zijn. En geloof me vrij, vele mondjes vielen open toen 

de Pegasussers aan het springen waren.  
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In de media
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geschiedenis

De gemiddelde Delftse student houdt wel van een paar mooie verhalen 
over vroeger. Niet alleen om naar te luisteren, maar zeker ook om ten gehore te 
brengen, al dan niet op luidruchtige wijze. Dit blijkt al wel als we bijvoorbeeld naar 

willekeurige ouderejaars leden van D.S.T. Pegasus kijken, die elke gelegenheid te 
baat nemen om te vertellen hoe goed, fi jn, mooi en top geregeld het vroeger wel 
niet was bij onze vereniging. De term ‘Vroeger was alles beter’ wordt met enige 
regelmaat gebezigd. Deze zinspreuk in mijn achterhoofd houdend besloot ik 

mij eens te verdiepen in de geschiedenis van de sport die ons allen bindt, het 
toestelturnen.

 Zoals een erg groot deel van de menselijke uitvindingen vond turnen 
zijn oorsprong in militaire context; Griekse soldaten ontwikkelden 
methodes om snel op en af te stijgen van hun paard, en al snel werd een 

paard-achtige jetser geklust om de groentjes van het regiment deze trucjes 
eerst even op een stilstaand object te leren. Je snapt het al, het onderdeel 

voltige was geboren. De sport paste ook uitstekend in de levenshouding 
van de oude Grieken; Aristoteles had namelijk net het beeld van de homo 

universalis geïntroduceerd, ofwel de man die zichzelf op ieder denkbaar 
gebied ontwikkelt. Een Griek moest dus bijvoorbeeld goed zijn in wiskunde, 
fi losofi e, vol vertrouwen een publieke redevoering kunnen houden en ook 
nog een sportman met een atletisch lichaam zijn. 

 Met de opkomst van het Romeinse Rijk nam de Griekse invloed 
langzaam af en werd het turnen steeds meer het verdomhoekje ingedrongen; 

in de standenmaatschappij van de vroege Middeleeuwen was zelfs helemaal 
geen plek voor de turnsport als vermaak. Een dergelijke fysieke inspanning 

was iets voor boeren en daar hielden adel en geestelijkheid zich verre van. 

 De turntoestellen zoals we die nu kennen vinden hun oorsprong dan ook 
veel later. In de Renaissance keerde het concept van de homo universalis weer 
terug als ideaalbeeld en men begon weer te sporten als vrijetijdsbesteding. Pas 
in het Duitsland van de 19e eeuw werden de brug en de rekstok bedacht, en wel 
door de ontzettende koning Friedrich Ludwig Jahn. Hij wordt ook wel Turnvater 
Jahn genoemd, for obvious reasons. 

 Jahn was een uitgesproken nationalist en het turnen maakte deel uit 
van zijn ideologie. Door te turnen sterkte men het lichaam waardoor het 
weerbaar werd, een idee wat Jahn erg belangrijk vond. Ook was wandelen 

een belangrijk onderdeel van het vroege turnen, want door te wandelen 
had men de gelegenheid om de gedachten op een rijtje te zetten en konden 
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van het turnen

Jahns politieke ideeën verder uitgewerkt 
worden. Dit resulteerde in de Duitse turn- 
en studentenbeweging, een beweging die 
voor alles de politiek bedreef, maar wel 
nieuwe leden verwierf door het turnen. 
Er verschenen zogenaamde Turnplatzen 
in Duitsland, turntoestellen in de open 
lucht waar men kon trainen. De meeste 
toestellen waren tamelijk exotisch, zoals het 
apparaat hiernaast. Op deze plekken werd 
het lichaam gesterkt en nationalistisch 
gedachtegoed uitgewisseld. Jahns ideeën 
werden overigens niet door iedereen goed 
ontvangen; de turnbeweging is nog een 
tijdlang verboden geweest in Duitsland en 
ook wetenschappers uit die tijd (zoals Carl 
Friedrich Gauss) vonden het turnen een 
barbaarse bezigheid en verafschuwden 
het nationalistisch denken. 

Toch weerhield dat het turnen er 
niet van om zich over heel Europa te 
verspreiden en uit te groeien tot de 
mooie sport die wij allen beoefenen. 
Daarom wil ik graag een beroep doen 
op jullie allen; de volgende keer dat je in 
handstand staat in de brug, reust aan de 
rekstok of in een touw klimt, denk dan, 
heel even maar, aan Friedrich Ludwig 
Jahn.

door Ludo Cornelissen

EM (terwijl iedereen op het punt staat naar de Ruif te gaan) : “ We gaan naar 
de DRUIF!”

TS: “Ik ga m’n zak pakken” 
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UITSLAGEN DAMES

UITSLAGEN HEREN

Wedstrijden
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Op 13 Februari was het dan zover, na weken van trainen mochten we afreizen 
naar Nijmegen voor de tweede wedstrijd van het jaar: NSTC2. Storm en kou 
trotserend wisten we toch ruim op tijd aan te komen. Met een delegatie van tien 
turners en turnsters begonnen we aan wat een enerverende dag voor iedereen 
zou worden. De competitie liet zich van zijn beste kant zien, dus moest er hoog 
ingezet worden. Op het laatste moment werden er nog oefeningen gewijzigd, 
uitgebreid of verzonnen. Geen enkele mogelijkheid om te scoren bleef onbenut 
en dat hebben ze daar in Nijmegen geweten. Dat er risico’s genomen moesten 
worden was duidelijk, helaas bleef dit niet zonder gevolgen. Jochem blesseerde 
zijn knie en moest hinkend de vloer verlaten . Gelukkig voor hem was dit de 
laatste oefening en had hij een excuus om niet mee te hoeven doen aan de 
workshop waarvoor hij op mysterieuze wijze stond ingeschreven. 

De workshop was deze keer een introductie “Zumba” een soort aerobics 
op muziek uit Latijns-Amerika. Volgens de instructrice betekent zumba “snel 
bewegen en plezier maken” de heren van Pegasus omschrijven het als: “kijken 
naar vrouwen die snel bewegen en daar lol om hebben”. 

Na deze workshop was het tijd voor de prijsuitreiking en hier werd duidelijk 
dat de gemaakte off ers niet zonder beloning bleven: Zowel Bianca (D4) als 
Jochem (H3) bemachtigde een gouden medaille! B’vo Bianca en Jochem!
Na de prijsuitreiking konden we genieten van een snelle koude douche en was 
het tijd om bij Denise thuis de slaapspullen op orde te brengen. Met het nodige 
pas en meetwerk wisten we ook deze klus te klaren en na enige versnaperingen 
in ontvangst genomen te hebben van de moeder van Denise (die gelijk haar 
welverdiende bosje bloemen kreeg) vertrok het hele peleton richting de eet/feest 
locatie voor een oudhollandsche maaltijd, bestaande uit aardappels, groente en 
een stukje vlees. Gelukkig dat er wat broodjes bij waren en wat salade, anders 
hadden sommigen van ons het eind van de avond misschien niet gehaald.

Na deze ‘feest’maaltijd kon het eigenlijke feest dan beginnen, maar niet 
voordat we, zoals gewoonlijk, op het laatste moment nog even onze outfi ts in 
elkaar hadden gezet. Het thema was ‘feest je ziek als Romein of Griek’. Met onze 
gifgroene toga’s was de toon dan ook meteen gezet. Het werd een erg gezellig 
feestje, waar we vooral goed losgingen op het nummer ‘O’ van Melrose. Dat 
Pegasus niet alleen goed scoort op wedstrijden werd al snel bevestigd. Mattijs 
won de prijs voor best dressed. Een groot deel van de rest van Pegasus scoorde 
later op die avond nog op een andere manier.

door Witek Nawara & Jochem Kempe

NSTC NIJMEGEN
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D.S.T. Pegasus
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FOTO PAGINA
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De Wedstrijden

Zaterdag 17 april organiseerde U-Turn het NSK. De tentamenweek zat er net 
op, wat betekende dat het na twee weken mentale inspanning weer tijd was 
voor een fysieke prestatie. Die ochtend verzamelden we op het station met 
de Pegasusdelegatie. Voor de gezelligheid reed Markus van Saturnus ook met 
ons mee. Een korte en gezellige rit later waren we in Utrecht. 

Na de warming-up werd er een foto gemaakt van alle deelnemers, daarna 
kon de wedstrijd beginnen. Op een blaar en een pijnlijke enkel na is de 
wedstrijd volgens mij bij iedereen wel goed verlopen. Er zijn tussendoor ook 
een aantal mooie actiefoto’s gemaakt. Zoals altijd is er na de wedstrijd een 
demonstratie. Nu kregen we een cursus Tang Su Do. Voor de leek die niet weet 
wat dit is, het is Koreaans karate. Iedereen leerde een loopvorm uit te voeren 
met verscheidene trappen en stoten en met natuurlijk de kiap, een schreeuw. 
Hartstikke leuk allemaal. Hierna was het tijd voor de prijsuitreiking. Pegasus 
heeft van elke kleur medaille er ééntje mee naar huis weten te nemen. Jochem 
won goud op Heren 3, Jan won zilver op Heren 2 en Witek won brons op 
Heren 2. Hierna was ook nog de uitreiking voor vereniging van het jaar. Helaas 
wonnen wij deze niet. Maar niet getreurd, het was tijd om te gaan eten.

Omdat het zo lekker weer was konden we buiten eten. We hadden een 
lekkere pastamaaltijd om de calorieën weer aan te vullen. Vervolgens moesten 
de outfi ts gekluscht worden. De groene gewaden die de vorige keer dienst 
hadden gedaan als toga werden nu omgetoverd tot superheldonderbroeken 
en capes. MegaPega was klaar voor een superheldenfeest. We waren blij dat 
ook andere superhelden aanwezig waren, zoals Mega Mindy en Defendor (wie 
kent ze niet). Het was weer een topfeestje en een topdag en we gingen dan 
ook met een tevreden gevoel naar huis.

door Witek Nawara

NSK UTRECHT
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UITSLAGEN
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Physisch 

De salto achterover.

De salto achterover is een trucje dat soms de wetten van 
de natuur lijkt te tarten. Echter weten we als Delftenaren 
dat dit niet zo is. Ook de salto is te verklaren. De analyse 
van de salto achterover bestaat uit 3 onderdelen:

1) Hoogte maken
2) Bepalen Hoeksnelheid
3) Creëren Impulsmoment

Hoogte maken

Om te beginnen is het belangrijk dat er hoogte gemaakt 
wordt. De hoogte kan berekend worden met de bekende 
formule:

(1)  

Uit metingen blijkt dat het ongeveer 0.625 seconde duurt voordat je weer de grond raakt. 
Omdat de stijgtijd even lang duurt als de valtijd, wordt t = 0.312 seconde. De daarbij be-
reikte hoogte y is dan volgens formule (1) gelijk aan 0.48 meter. Dit komt overeen met de 
beelden (zie fi guur 1).

Met de wet van behoud van energie kan bepaald worden wat je opwaartse snelheid moet 
zijn:

(2)  

Met vf  = 0 en hi = 0 is de volgende vergelijking voor de initiële snelheid te verkrijgen:

(3)  

Met de berekende waarde hf = 0.48 meter betekend dit dat je op het moment van lift-off  
een snelheid van 3.1 meter per seconde hebt. Allemaal mooi en aardig, maar dan vraag je 
je af hoeveel kracht dit je kost. Gelukkig heeft Newton hier een wet voor bedacht:

(4)   

Uit metingen blijkt dat de afzet ongeveer 0.3 seconde duurt. Met, in mijn geval, een 
massa van 75 kilo moet er gedurende de afzetperiode gemiddeld 775 Newton worden 
uitgeoefend op de grond.

 

 

 

 

fi guur 1: springhoogte
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verantwoord turnen

Hoeksnelheid 

Mooi we hebben de hoogte. Nu moet er nog een draai 
van 2π radialen om de breedte-as gemaakt worden. Om 
genoeg draaisnelheid te krijgen is het verstandig jezelf zo 
klein mogelijk te maken, met andere woorden je traag-
heidsmoment zo klein mogelijk te maken. De wet van 
behoud van impulsmoment zegt dat je dan veel sneller 
roteert. Het lichaam in gestrekte positie modelleren we 
als een balk en tijdens de salto als een cilinder. 

(5)     

(6)     

Hierin zijn h en d de hoogte en de breedte van de balk en 
is R de straal van de cilinder. Met h = 2.00, d = 0.40, R = 0.40 en m = 75 blijkt dat Istrek = 
25,5 kg·m2 en Isalto = 6 kg·m2.

Echter ben je niet instant van gestrekte positie in salto positie. Hier zit een tussenfase 
tussen waarbij het traagheidsmoment steeds veranderd. Omdat dit de berekeningen erg 
ingewikkeld maakt neem ik aan dat Istrek geldt gedurende 0.125 seconde en Isalto gedu-
rende 0.5 seconde.

Nu is het mogelijk de hoeksnelheden ω te bepalen met behulp van het feit dat impuls-
moment behouden blijft en het feit dat we rond moeten zijn voordat we de grond weer 
raken. Dit levert twee vergelijkingen met twee onbekenden:

(7)  

(8)  

Elk subscript 1 staat voor de periode dat het lichaam gestrekt is en elk subscript 2 staat 
voor de periode dat de salto gemaakt wordt. Met de hiervoor bepaalde tijden en traag-
heidsmomenten volgt uit (7) en (8) dat ω1 = 2.8 rad·s-1 en ω2 = 12 rad·s-1. Ook het impuls-
moment kan berekend worden: L = 72 kg·m2·s-1.

           

   

 

 

fi guur 2: modelleren salto

BW: “Mijn jaarclub noemt me Babyanca”

JK: “Ja daar heb je hele grote handen voor nodig”
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Impulsmoment

De vraag blijft nu waar dit impulsmoment vandaan ge-
haald wordt. Je begint immers in een niet roterende posi-
tie op de grond. Het grootste deel van het impulsmoment 
wordt gecreëerd door de armzwaai tijdens de afzet (zie fi -
guur 3). Een arm modelleren we als een dunne cilinder die 
roteert om zijn uiteinde. Het traagheidsmoment wordt 
gegeven door:

(9)  

Hierin is l de lengte van de arm. De massa van een arm kan 
geschat worden met de lengte en omtrek. Met l = 0.8 me-
ter en marm = 4 kg wordt Iarm = 0.85 kg·m2. Uit beelden 
blijkt dat je met je arm π radialen kan draaien in ongeveer 
0.15 seconde. Hieruit volgt dat de hoeksnelheid gelijk is 
aan 20 rad·s-1. Voor één arm geldt dan:

(10)  

Met de voorgaande gegevens blijkt het dat het massamiddelpunt van je arm een impuls 
levert van 42.5 kg·m·s-1. Twee armen leveren het dubbele: 85 kg·m·s-1.
Nu kunnen we controleren of deze hoeveelheid impuls genoeg is om het benodigde 
hoekmoment van 72 kg·m2·s-1 te creëren. Het hoekmoment voor het hele lichaam wordt 
berekend door:

(11)   

Hierin is r de afstand van het massamiddelpunt van het lichaam tot aan halverwege de 
armen, waar de impuls zijn werk doet. Met r = 0.8 meter en p = 85 kg·m·s-1 betekend dit 
dat L = 68 72 kg·m2·s-1. Dit komt redelijk overeen met de benodigde waarde, zeker als je 
bedenkt dat er toch wel wat aannames en schattingen gedaan zijn.

Wil je nu zelf indruk maken op je vrienden, doe dan het volgende:

Zet je gedurende 0.3 seconde af met een kracht van 775 Newton.• 
Zwaai tijdens de afzet je armen omhoog met 20 rad·s-1.• 
Zorg ervoor dat je in de lucht 0.125 seconde een traagheidsmoment hebt van 25,5 • 
kg·m2 en 0.5 seconde een traagheidsmoment van 6 kg·m2.
Land weer op je voeten.• 

Let op: dit geldt voor personen van 75 kg met armen van 0.8 meter! 

 

 

 

fi guur 1: springhoogte
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Trainer gezocht
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Statistieken

Misschien hebben jullie je wel eens afgevraagd waarom 
de secretaris (of een ander bestuurslid) steeds driftig de 

presentielijst aan het bijwerken is. Het antwoord hierop is simpel: “Het 
Pegasus Leden Onderzoek der Presentie (PLOP)”. Vele uren zijn er besteed 
aan het analyseren, reduceren en combineren van deze zorgvuldig verzamelde 
gegevens. Een van de onderwerpen van het (doorlopende) onderzoek  is de 
eeuwenoude strijd tussen “de jongens en de meisjes”. 

Zoals uit de eerste grafi ek blijkt dat de heren vaak beter vertegenwoordigd 
zijn dan de dames, terwijl er meer turnsters op de training geweest zijn. 

(25 tegen 19)

Tevens is te zien dat wanneer er een gelijk aantal dames en heren op 
de training aanwezig is, dit waarschijnlijk een donderdag is. Dit is 

waarschijnlijk te verklaren doordat de training op donderdag slechter bezocht 
is dan de training op dinsdag. De reden hiervoor is waarschijnlijk het verschil 
springtraining / toesteltraining.   

Valt er verder nog iets te concluderen uit deze cijfers? Er zijn aanwijzingen 
voor een afname in opkomst tijdens de tentamenperiode maar dit valt 

vanwege de meetonzekerheid niet te bewijzen. Ook lijkt er een relatie te 
bestaan tussen de aanwezigheid van sommige dames en het aantal heren dat 
aanwezig is. Ook zijn sommige koppels van turner / turnster bijzonder vaak 
tegelijk op de training. De betrokkenen zullen hierover nader ondervraagd 
worden.

PLOP

door Jochem Kempe
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Dat Pegasus een naam heeft hoog te houden wat betreft best verklede man 
/ vrouw tijdens het feestje na een wedstrijd moge inmiddels duidelijk zijn. Wat 
misschien minder bekend is, is dat we het tijdens de wedstrijden ook behoorlijk 
goed doen.

Zo is er in de afgelopen twee jaar al 47 keer iemand uitgekomen voor Pegasus 
waarbij in totaal 2205,30 punten zijn behaald.

Naast de cijfers uit het volgende overzicht zijn er ook nog een aantal 
uitschieters die een aparte vermelding verdienen:

Witek, NSK 2010, 11,5 op Voltige terwijl het gemiddelde 7,4 is.
Witek, NSK 2009, 3,8 op Voltige terwijl het gemiddelde 7,4 is.
Fieke, NSTC1 2010, 12,45 op Vloer, hoogste score bij de dames.
Jan, NSTC1 en NSTC2 seizoen 08/09, 61,55 totaalscore
Daan, NSTC 2009, 13,0 op Sprong, hoogste score bij de heren.
Denise Stoeler, NSTC1 2009, 12,05 op Brug terwijl het gemiddelde 8,1 is
Alle dames, overall*, 8,7 gemiddeld op het slechtste toestel, terwijl dat bij de 
heren 7,4 is.
Alle heren, overall*, 11,8 gemiddeld op het beste toestel, terwijl dat bij de 
dames 10,4 is.

*: Overall is berekend over de laatste drie wedstrijden in verband met de wijzigingen in het scoresysteem 

van de dames.

SCORES
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Hersengymnastiek

1.  Welk element bedoelt een jurylid met dit teken?
2.  Welk element bedoelt een jurylid met dit teken?
3.  De plaats waar het hoofdkantoor van deze organisatie zich bevind
4.  De naam van de sprong die dit kenmerk heeft in het damesturnen
5.  De naam van deze fi lm
6.  De naam van deze studenten turnvereniging
7.  De naam van dit element
8.  Plaats waar deze studenten turnvereniging gevestigd is
9.  Engelse naam van dit toestel
10. Welk element bedoelt een jurylid met dit teken?
11.  De naam van dit element
12. De plaats waar dit evenement wordt gehouden
13. De naam (afk orting) van deze organisatie

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 

5.

door Jochem Kempe
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Pegasus(t)er

  “Ik ben Mattijs en ‘k ben ontzettend eigenwijs!” 

Dit predikaat kreeg ik toebedeeld op mijn allereerste familiedag, maar 
mijn ouders zeiden dat dit eigenlijk nergens op sloeg, omdat ik me als kind 
voornamelijk bezig hield met slapen en opletten op wat voor rariteiten mijn 
zusje allemaal uitvrat. Maar ik was wel zo eigenwijs dat ik vroeg wist dat 
klauteren en slingeren aan “dingen” (het klimrek, het aanrecht, mijn ouders, 
etc.) echt mijn “ding” was. 

 Daarom werd ik op de lokale gymvereniging Gyvero gestopt in het 
aangrenzende dorpje Oud Ade. Ik vond het hartstikke leuk. Hoe fantastisch 
is het om in de ringen te zwaaien (Waarom zou iemand ooit nog gaan 
schommelen, als er zoiets als ringen bestaat?!). En hoe trots was ik wel niet 
toen ik eindelijk de koprol in de brug kon? Maar het leukste van gymmen 
waren de zeldzame keren dat we gingen apenkooien. En toen ik ongeveer 
10 was mochten we van meester Martijn zelf een apenkooi ontwerpen. 
Nou, dat hoef je een ingenieur in de dop geen twee keer te vertellen! 
Jammer genoeg werden de meesten van de wild mechanisch bewegende 
ontwerpen toch nooit werkelijkheid…

 Zo rond mijn elfde werden de mogelijkheden bij Gyvero toch wat te 
klein en ging ik naar Excelsior in Roelofarendsveen (“de Veen”). Dat was 
zeer spannend, niet alleen omdat ik daar niemand kende, maar ook nog 
eens omdat mijn ouders besloten hadden dat ik best alleen met de bus 
daarheen kon gaan. En dat zijn dan je ouders!! Maar goed, het is zoals 
het is… (Van dat eigenwijs is echt niets overgebleven.) In de Veen heb ik 
veel kunnen leren, ook op hele nieuwe toestellen die ik nog nooit gezien 
had en ook niet kon spellen (voltiezje). Eerst gewoon nog les van de 
meester, maar op een gegeven moment kon Excelsior geen offi  ciële 
trainer meer aantrekken voor de jongens en heren. Dat betekende voor 
mij dat ik in de herengroep van iedereen vragen kreeg, zoals “Kan je de 
kiep al?” en dan schudde ik nee en ging ik van hen de kiep leren.

 Ik ging ondertussen Life Science & Technology studeren, maar 
woonde nog wel lekker thuis. Tot het moment dat een studiegenoot 
zei: “Woon je nu nog stééds bij je ouders?! Dat kan echt niet meer! Jij 
moet op kamers, jongen! En toevallig zoek ik een huurder.” Dus ben ik 
in Delft gaan wonen, maar natuurlijk diende zich een probleem in: Wat 
ga ik doen met turnen? Ik bleef (en blijf) ook nog in de Veen turnen, 
maar als het ook in Delft kan was dat mooi meegenomen. Maar dat 
bleek niet zo’n succes… Tot ik plotseling wel op de TU sport site 
turnen zag staan! Bij Pegasus turnen bleek ook weer fantastisch te 
zijn. Lekker bezig en iedereen leert elkaar weer nieuwe dingen aan. Al 
moeten er bij mij soms toch wat meer worden afgeleerd! Maar daar 
ben ik dan weer te eigenwijs voor… door Mattijs Heemkerk
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Trainingsinfo

28 / 30 Mei  - Pegasusweekeinde

2 Juni  - Wissel ALV

1 Juli - Laatste training

18 augustus Owee sportdag

16 Augustus Owee Infomarkt

31 Augustus - Eerste training

27 November - NSTC 1 Rotterdam

Trainingen:
wat:  turntrainingen op elk niveau
wanneer: elke dinsdagavond van 20.30 tot 22.00
  en donderdagavond van 20.00 tot 21.30
 waar:  Gymzaal op de Fretstraat 2

 aanwezigheid 15 minuten voor de training.

Alle TU Delft sportkaart bezitters zijn natuurlijk welkom om een keer te komen 
kijken bij of mee te doen met de trainingen van DST Pegasus. Voor vragen kun je 

terecht op de website, stuur een email of spreek het bestuur aan. 

Lid worden?
Ben je in het bezit van een sportkaart van de TU Delft en heb je nog 45 euro 
rondslingeren? Dan is het gewoon een kwestie van inschrijven en contributie betalen 
en je bent lid! 
Als lid kun je meedoen aan de wedstrijden, deelnemen aan de 

trainingen, mee op Pegasus weekeinde en bovendien heb je recht 
op het clubblad de PageTurner. Voor meer info kun je contact 
opnemen met het Pegasus bestuur. 

Contactinfo:
www.dstpegasus.nl
info@dstpegasus.nl

Tel. nr. secretaris: +31 (0)6 4405230870

AGENDA
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weekend  
Het legendarische Pegasus-weekend gaat dit jaar door van 28 tot 30 mei te Haar-
lem.  Het wordt een weekend vol plezier, gezelligheid, zon, zee, strand en na-
tuurlijk ook turnen.  

We vertrekken vrijdag 28 mei in de namiddag van Delft richting Camping Bloe-
mendaal. Daar zullen we met zijn alleen gezellig barbecuen en nog een paar 
drankjes nuttigen. We gaan het natuurlijk niet te laat maken aangezien we de 
volgende dag fris op de training willen verschijnen. Zaterdag ochtend zal er 
collectief aan ochtendgymnastiek worden gedaan.  Dan gaan we met zijn allen 
ontbijten, lunchpakketten maken en ons richting de turnhal van het kennemer 
sportcenter begeven. Van 14.30 tot 16.30 gaan we ons lekker kapot zweten door 
super vette trucjes te leren of de bestaande kunsten te verbeteren.  Eenmaal 
verfrist en opgekleed gaan we met zijn allen iets eten en het nachtleven van 
Haarlem onveilig maken. Op zondag 30 mei kan je uitslapen tot 10.30, iets ont-
bijten en inpakken en wegwezen aangezien we om 11.30 de camping moeten 
verlaten.  

Wil jij je inschrijven voor dit super weekend, dat kan door te mailen naar info@
dstpegasus.nl voor 24 mei!  De kosten voor dit weekend bedragen 65Euro. Hier-
voor krijg je 2x ontbijt, 1x lunch, 2x avondmaal en 2u trainen.    

Owee  
Ooit liep je waarschijnlijk zelf op de Owee opzoek naar een vereniging die bij 
je past.  Voor sommigen werd dit een studenten vereniging, voor anderen een 
sportvereniging.  Heb jij zin om de aankomende eerstejaars warm te maken om 
lid te worden van DST Pegasus,  trek je verenigings-shirt aan en kom ons ver-
gezellen op de infomarkt van maandag 16 augustus! Heb je zin om nog eens op 
een Airtrack te springen en anderen te laten zien wat je kan,  kom dan woens-
dag 18 augustus in je verenigings-shirt naar het sportcentrum!  wij kijken er al 
vast naar uit, hopelijk jij ook!     

Houd ook onze website in de gaten!

Thomas Schotte 
Commissaris der activiteiten 2009/2010

TS (op zn Belgs) : “Auw! Mijnen piet!”

WN: “Emotie is een emotie, die kun je uitschakelen” 

What’s up next?
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