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voorwoord 
Na een overgestileerde 
pageturner van het 
vorige turnseizoen 
presenteren we jullie 
nu de Pageturner 
met het thema: 
“PegaHelden“. Onder 
het mom “lelijk 
maar leuk” is dit 
bewust de lelijkste 
Pageturner tot nu 
toe.  Alle met zorg 
geselecteerde foto’s 
en goed geinspireerde 
verhalen zorgen 
ervoor dat dit toch de 
beste wc lectuur is die 
je ooit in handen hebt 
gehad of je nu een 
propper of een vouwer 
bent. zie blz 34 voor de 
uitslag van de 
pegapoLL. 

Nog nooit werkte we met zoveel 
enthousiaste sekcie dames en vertraging 
aan de pageturner. eerlijk is eerlijk, we 
zullen het niet ontkennen. De vertraging 
is te wijten aan de grote hoeveelheid 
gezelligheid, wijntjes, het praten over 
piemels en pixels. En natuurlijk de 

eindeloze discussies of we de bangalijst 
nu wel of niet (anoniem) moesten publiceren. Hij 
is gepubliceerd en we dagen de superhelden uit om 
hem met jullie special eyes te vinden.

Lieve Pegahelden,

We want you 
for the 
SEKCie

Op lydia na (maar zij gaat naar 
Noorwegen) zijn ondergetekende 
aan het afstuderen of hebben net de 
burgerstatus verkregen. Samen met een 
Aankomend bestuurslid betekent dit 
dat de Sekcie dringenD toe is aan nieuwe 
grafisch krachtige ontwerphelden. Lijkt je 
het leuk om volgend jaar plaats te nemen 
in deze woestaantrekkelijke commissie? 

Mail dan naar info@dstpegasus.nl!

 
de super elitaire knutsel commissie

Lydia, Charlotte, Natalia, Ellen, Max, 
Iris & Karen (v.l.n.r.)

SEKCie

Liefs,
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Lieve PegaHelden!

Het prACHTigste jaar van Pegasus is vliegens 
vlug voorbij gevlogen. Het zal jullie vast 
niet ontgaan zijn dat wij als bestuur trots 
waren dat we bestuur mochten zijn van zo 
een mooie vereniging als deze. Zo dicht getikt 
als dat we zijn, zo openlijk hebben we ons 
enthousiasme gedeeld.

Iedereen heeft 
dit jaar weer 
h e l d h a f t i g 
alle  obstakels 
bedwongen. Zo 
had de één een 
tentamen vlak na 
een wedstrijd 
en de andere een 
presentatie vlak na 
een geslaagd feest 
tijdens de PegaCup. 
Stuk voor stuk heeft 
ieder zijn speciale 
krachten gebruikt om 
er een super jaar van te 
maken en dat is gelukt!

Wij hebben als bestuur zijnde ook 
een super jaar achter de rug en 
zijn aan het genieten van de laatste 
loodjes en leuke dingen.

Veel plezier met het lezen van deze 
pageturner en veel plezier verder 
binnen Pegasus!

Met gevleugelde helden groeten,

Bestuur 8

Olaf van der Meer

Kristel Bronsvoort

Kathalijne de Nijs

Corné Hagen

Yuan Tjiam

Inhoud PrACHTig bestuur 8
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Groen!

Sexy!!!



Pegasus in cijfers

Dit was het eerste jaar 
waarin er L’etjes uitgedeeld werden 
aan mensen die te laat op de training 
kwamen. Bij drie keer te laat werd 
je geweigerd om te mogen trainen. 
het bestuur deelde uiteraard ook 
L’etjes uit aan zichzelf. Bij Yuan 
kwam het zelfs zo ver dat hij zichzelf 
van de training moest verwijderen. 
Ook Kristel en Corné hebben dit 
jaar een L’etje gescoord. Filip 
heeft de dubieze eer van de meeste 
L’letjes. Echter wist hij ook de titel 
breedste Pegasusser binnen te 
halen. Tot het ongenoegen van Yuan 
“ik ben een god” Tjiam.

Het Plop (pegasus leden 
onderzoek der presentie) is 
dit jaar overtuigend gewonnen 
door Corine. Van de 144 
geturfde trainingen wist 
zij er maarliefst 80 op haar 
naam te zetten.  Het gemiddelde 
hierbij lag op 16 en op 19 als 
we iedereen die nooit kwam niet 
mee rekenen. de rest van de 
uitslag is als volgt:

Dames
1.  Corine (80)
2. Melissa (67)
3. Kathalijne (46)
4. Karen (44)
5. Kristel (40)

Heren 
1.  Filip (67)
2. jan (62)
3. Yuan (60)
4. Roel (47)
5. Erik (46)

Je moeder belde... “Er moet meer geregeld worden!” 
Dit jaar hebben we slechts 2 nieuwe lijntjes op de lijst der 
lijsten kunnen verwelkomen. Over de alcohol conspumtie 
was ze wel te spreken, zie hier voor pagina 48/49. Het aantal 
selfies op de “Pega Awesome Selfies” is niet meer wat het 
geweest is maar De kwaliteit is nog steeds even hoog! zie de 
pagana hier naast.

Pegasus 
had dit jaar 108 

leden, 5 bestuursleden en 3 ere 
leden. van de 28 oud bestuursleden die 
pegasus heeft zijn er nog 18 lid. 26 unieke 
personen zaten op 34 bezette posities 

binnen 9 commissies.  
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Begroening & PegaParty
7 oktober 

Daar Zat ik dan; op de fiets, in oude 
kleren, richting de Delftse Hout om 
daar een lichtgevend groene route te 
volgen naar de duistere diepten van 
het bos. ‘Oude’ leden met laarzen en 
een grijns op hun gezicht maakten dat 
ik de boel toch een beetje begon te 
wantrouwen. Tassen achtergelaten 
aan de rand van het bos, lopen we 
in het pikkedonker door tot aan een 
modderig parcours. Hier worden 
we twee aan twee met de enkels aan 
elkaar vastgebonden en moeten we 
ons over en door obstakels zien te 
wurmen en ondertussen elkaar 
ook nog een beetje 
leren kennen.

Door
Geertje

Meaui
  bloesjes!
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Begroening & PegaParty
7 oktober 

We spelen met de hele groep nog een 
aantal spellen (team groen wint…) en 
vertrekken dan richting de Ruif voor 
meer borrels en een aantal stiekeme 
dansjes ter ere van Peggy’s 8ste 
verjaardag. De pitchers bier vliegen 
er doorheen en ik ben natúúrlijk 
koningin beerpong. Dat ik pas achteraf 
moest horen dat ik in stropdassen heb 
gehangen en dat ik geen gezichten meer 
voor me kan halen bij de herinnering 
aan twee ‘intieme’ personen zegt wel 
genoeg. Wat. Een. Feest. Ik kijk nu al uit 
naar alle volgende activiteiten 
(en feestjes)!

   You
are  next! 
muhahaha
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www.vinyldesign.nl , info@vinyldesign.nl
De Colignystraat 53, 2628HB Delft, 015-8899687

Op    een    typische  herfstavond 
accompagneerde ik mijzelf 
door de stille straten 
van Delft om uiteindelijk 
aangestaard te worden door 
een hemelhoge constructie 
van staal en beton dat somber 
over mij heen doemde. ‘Wat doe 
ik hier?’ vroeg ik mijzelf nog 
af, toen ik het knopje van de 9de 
verdieping indrukte. Al kruipende 
langs de ontelbare verdiepingen, 
stopte de aluminium vogelkooi 
langzaam om mij vervolgens 
weer voorzichtig vrij te laten in 
de wijde, voor mij nog onbekende, 
wereld. In een waas van verschillende 

Spelletjesavond
14 oktober 

emoties die ik voelde: verwarring, nervositeit en een tikkeltje hoop, zetten 
mijn benen mij af voor een deur. Een noodlottige deur. De deur, die tegen 
al mijn verwachtingen in, mij als Alice in Wonderland bracht naar een 
wonderbaarlijke en kleurrijke wereld. Een wereld vol spel, gezelligheid en 
genot. Een wereld waar wolven zich verkleden als burgers op klaarlichte dag 
en complotten vormen tijdens de nacht. Een wereld waar men streeft naar 
wereld dominantie. Maar ook een wereld waar mysteries worden opgelost 
door middel van krachtige woorden en inspirerende tekeningen. Een wereld 
waar niet de mens, maar een pak kaarten boven de voedselketen staat. Deze 
avond, waarop ik de privilege had om samen met geweldige individuen te zijn, 
zal de enige avond zijn waar ik, al in mijn bed ingenesteld te zijn, de transitie 
van een lege wereld naar dromenland niet maakte van waken naar slaap, maar 
juist andersom.

Door
Rudy



www.vinyldesign.nl , info@vinyldesign.nl
De Colignystraat 53, 2628HB Delft, 015-8899687

14 oktober 
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NSTC 1 
Rotterdam

7 november 2015

Door 
daan

’s Ochtends vroeg 
op 7 november was het tijd 

voor de eerste competitie van het seizoen. 
Een rijke delegatie Pegasussers had al vroeg de 

trein gepakt naar het Sportcentrum van de Erasmus 
Universiteit om daar te laten zien dat niemand zo hoog 
en elegant kan vliegen als Pagasussers. Onze held 
Filip vertoonde kunsten die in Cirque du Soleil niet 
zouden misstaan en werd verdiend eerste bij Heren 1. 
Het gerucht gaat dat de organisatie een dagtaak over 
had aan het droogdweilen van de wedstrijdvloer in 
het gedeelte waar de dames zich bevonden. Maar dat 
terzijde. Ook bij de dames was er veel moois te zien, 
wat zich voor Pegasus uitbetaalde in maar liefst vijf 
medailles. Na de wedstrijd was het tijd om te eten en 

ons klaar te maken voor het gemaskerde bal, 
met als thema: For Your Eyes Only. 

Groen
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Iedereen had een mooi masker 
geregeld, de heren hadden 
een stijlvol (groen) pak aan 
en de dames waren allen in 
een fabuleuze jurk gestoken. 
Dit James Bond thema kon 
natuurlijk niet compleet zijn 
zonder stijldanscursus. 
Tijdens het feest was het 
duidelijk dat iedereen de 
pasjes goed had ingestudeerd, 
want de voetjes bewogen 
soepel heen en weer. Hier en 
daar werd deze beweging met 
de tong voortgezet en werd 
deze legendarische avond 
afgesloten op de beats 
van hitjes waarbij niemand 
meer bij stil kon staan. Er is 
wederom veel geïntegreerd 
met andere verenigingen en dit 
smaakt zeker naar meer! Er zal 
zeker nog vaak aan deze dag 

teruggedacht worden.

??????????????
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Op 25 november was het zover, de eerste activiteit van de nieuwe Faceplant. Met 
een aantal gezellige leden zijn wij gaan boulderen, na een korte introductie 
van Delts Bleau mochten wij zelf aan de slag. Eerst veilig op de gele en oranje 
routes maar al snel besloot Olaf dat dit toch wel erg makkelijk ging. Een 
aantal anderen volgden zijn voorbeeld snel. Het was een klein hecht groepje 
dat veel met elkaar optrok, elkaar aanmoedigde om zelfs na vijf keer (of 
vaker) gevallen te zijn toch maar weer door te gaan.

Halverwege de avond hebben we ook de slackline niet ongebruikt gelaten. Na 
wat wankele stapjes werden er zelfs zweefstanden en salto's gedaan, wat 
ook werd opgemerkt door de andere boulderaars. Daarna snel terug naar de 
boulderwand, Tariq die al de hele avond snel leerde vloog inmiddels omhoog 
en hing soms aan één arm om even te laten zien dat het allemaal niet zo moeilijk 
was. Ook Rick en Rudy haalden steeds hogere niveaus mede dankzij de hulp 
van ervaren boulderaars die met goede tips kwamen. Corné die vooraf nog een 
beetje huiverig was met zijn schoudergordel blessure had weinig last en ging 
uiteindelijk met Olaf samen de moeilijkere kleuren proberen. 

Aan het eind van de avond werd iedereen toch wel moe, de vastberadenheid nam 
toe en na op de één na laatste boulder gevallen te zijn werd met de laatste 
krachtinspanning toch nog die ene route gehaald. We hebben op de slackline de 
avond afgesloten en zijn als groepje voldaan naar huis gegaan.

Als bedankje voor alle enthousiaste leden die in bestuursjaar VII een rol als 
commissielid hebben vervuld, mochten we een avondje gaan bounzen in Planet 
Jump in Scheveningen! Na een goed verzorgde maaltijd bij Rick en Jorine in 
Den Haag kwamen we aan in het gebouw wat ooit diende als kerk, maar nu een 
paradijs is voor trampolineliefhebbers. 

Een oppervlak ter grote van een kleine gymzaal, compleet bestaand 
uit trampolines, was het komende uur ons speelveld. De schuinstaande 
trampolinevlakken waaruit de buitenrand bestond, vormden de perfecte 
ondergrond voor coole trucjes. Er werden ‘hardloop/spring’ wedstrijdjes 
gehouden; wie zo snel mogelijk heen en weer kon over het veld, wie in zo min 
mogelijk sprongen de overkant kon bereiken en uiteraard werd er afgesloten 
met een aantal rondjes trefbal. Het ging er heftig aan toe, vooral omdat er een 
groot aantal ballen rondvlogen. 

Er zijn vast heel veel mooie filmpjes het resultaat van al dat turntalent op 
trampolines. Of het synchroon-salto-springen ook zo’n succes was, moeten 
we maar even afwachten… Bedankt BVII, voor dit ontzettend leuke avondje!

Bounzen op de commissie bedankdag

Boulderen
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door
Pegaklaas

2 december

PegaKlaas Anouk 

Lid geworden van Pegasus
Dat is al een hele grote plus

Je spreekt wel 5 talen
Maar ook Duits, dat is balen
Groen is je favoriete kleur 
En je favoriete getal is acht

Dat is goed voor Sint zijn humeur
Want dat had Sint niet verwacht
Je doet ook nog aan cosplay

Neem de Sint een keer mee
PegaSint ziet er strak uit als pikachu
Hij is stiekem ook een beetje otaku

Erik

Je bent hard aan het studeren
Dat kan de sint wel waarderen

Aan turnen denk je ook niet alleen in de zaal
Ook tijdens je studie gebruik je dit optimaal

Sint heeft ook gehoord van je bijbaan
Naar Walibi zou de Sint graag een keer mee gaan
Sint hoopt dat het goed komt met je blessure
Dan kan je weer genieten van je trainingsuren

Mitchell

Lieve Mitch
Vorig jaar was Sint je bitch
Dit jaar ook weer present

Maar nu als Sint zijn assistent
De laatste tijd zien we je weinig

En dat is treurig
Want je bent altijd geinig

En jouw afwezigheid maakt Sint humeurig
Dat is natuurlijk omdat je hard studeert

En dat doe je niet verkeerd
Maar gelukkig ben je er vanavond wel

Succes met je studie, Mitchell (dat rijmt 
gewoon)
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Iris

*mensen zijn voor je aan het zingen en je 
vind het awkward*

Het is je verjaardag
En met meer leeftijd
Komt meer wijsheid

Dus reden voor een glimlach
Ook jij studeert hard op dit moment
En toch bij weinig trainingen absent

Samen met Max een Pegahuis gemaakt, bravo
De naam hiervan is gepast Chateau Salto
Turnen gaat inderdaad veel om draaien

Dat doet Iris zelf al te graag
Tijdens een arabier met haar armen zwaaien

Gefeliciteerd Iris, geniet van vandaag

Roel & Lisanne

Dit jaar hebben jullie veel vakantie gevierd
En ondanks dat zijn jullie nog steeds gespierd
En elke vakantie tot in de puntjes uitgekiend;

De Sint kent niemand die het meer verdiend
Samen een nieuw huis

En jullie voelen je al helemaal thuis
En ook al was het een heel gedoe

Het eerste wat jullie daar deden was een BBQ
Een BBQ is niet compleet zonder kolen

En niemand is beter voorbereid dan Roel
De Sint had jou deze drukke periode graag 

even gestolen
Maar dat vond Lisanne niet cool
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Oud en Nieuw
31 dec - 1 jan
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GROEEENN!!!Proost!!

Lekker even tijd voor 
mezelf.



Je wekker gaat te vroeg die dag, veels te vroeg. Een 
moeizame tocht naar het koffiezetapparaat, en niet 
veel later naar een (hopelijk!) stiltecoupé. Slapen, 
zodat je de aansluiting mist en op het station van 
Enschede verdwaast om je heen staat te kijken. Het 
is natuurlijk je eerste wedstrijd, wat moet je nog 
verwachten van jezelf? Gelukkig is daar een vrolijk 
groepje U-turners bij wie je je aansluit, en hoppa, 
de wedstrijd in rolt. Het gaat steeds beter!

Vooral de dames hebben prachtige (soms) Winx-
club-achtige-pakjes aan, en je kan geen genoeg 
krijgen van alle rollende mannelijke spiermassa’s. 
Als je dan jouw oefening doet, probeer je snel de 
volgorde op te halen, en voel je je belachelijk als 
je de jury groet. het is allemaal nieuw voor je!
En als je oefening lukt, ben je zo blij, en ga je 
tevreden naar de andere Zesjes kijken, het maakt 
je niet uit of ze het beter doen dan jij, want dat 
verwachte je wel. 

Later komt het echte werk, de Enen, Tweeën en Drieën. 
Onze Pega’s doen het fantastisch: we zijn dan wel 
met weinig, maar weten de eerste en tweede plaats 
van Heren Een in de wacht te slepen! Helaas geen hoge 

Door
Flora

Op avontuur in Eschede-NSTC2 

Ik wil ook 
zo kunnen 
vliegen!!

6 februari
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groene dames, maar alle andere kleuren 
van de regenboog gaven een prachtige 
turn- en dansvoorstelling.

Moe en voldaan het huis van Jeanne 
bekijken, terwijl de heren ijverig het 
uiterlijk van de dames bespreken. Snel 
smeer je wat extra make-up op je gezicht en 
geniet je van Yuan’s cuarenta y tres, want 
na het eten komt het onderdeel waar je het 
allemaal voor doet. Jawel, het feestje, 
en nog belangrijker: de acrobatiek-act 
om Peggy terug te halen. We doen ons 
uiterste best, maar helaas! We zullen toch 
naar Groningen moeten gaan. Het feestje 
was gelukkig wél helemaal geslaagd en 
brakjes reis je samen met je mede-Pega’s 
terug naar de bewoonde wereld.
Tot NSTC3!

23

F*CK YEAH

IK KAN AL 

VLIEGEN
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29 Jan - 7 feb

Pega-Wispo



Toen Pegasus in gesprek raakte met Euroturn tijdens een NSTC, werd er 
besloten om een gezamelijke wijn en whiskey proeverij te organiseren. Op 
een rustige vrijdagavond in het hart van het zuiden van Delft vond deze plaats. 
Euroturners en Pegassusers uit het gehele land (Rotterdam en Delft) kwamen 
bijeen om de lekkerste wijnen en sterkste whiskeys te drinken. 

De voorbereidingen waren lastig. Immers wisten de organisatoren nul komma 
nul van wijn of whiskey af. Gelukkig wist Wijnkoperij Henri Bloem wel van wanten 
met wijnen en whiskeys. Zij stelden voor ons een proeverij samen, die wij alleen 
nog hoefden te presenteren. Er waren 8 wijnen; 3 wit, 3 rood, 1 dessertwijn en 
1 port. Daarnaast waren er 6 whiskeys die opliepen in kracht. De avond verliep 
in rondes; Wijn en whiskey werden afwisselend gedronken en gepresenteerd. 

De eerste ronde. Het was muisstil. Iedereen wachtte met spanning af. Iedereen 
had dorst. Er werd verteld hoe wijn en whiskey gedronken hoort te worden 
(ruiken, walsen, meer ruiken, proeven, adten). Iedereen kreeg een glas en het 
was begonnen. Er werd aandachtig geluisterd en pretentieus geknikt alsof 
mensen wisten waar we het over hadden.

De tweede ronde. Kabaal. Schreeuwende mensen. Chaos. Iedereen was aan het 
drinken, maar niemand luisterde meer naar het verhaal. Er werd ingeschonken. 
Er werd gedronken. We schreeuwden informatie naar iedereen die luisteren 
wilde. Dat was niemand. Maar dat was niet erg, want iedereen had het naar zijn zin 
en er werd geïntegreerd. Na de laatste ronde zijn we gaan naborrelen. Het was 
gezellig, leuk en heel erg lekker.

RELEVANT BONUS GEDICHTGister is uit de hand geëscaleerd
En toen heeft iemand Kirsten geprobeerd
En voordat ik doorhad wat er was gebeurd
Had er een chick in mijn bed gesquirt

Wijn & Whiskey proeverij
11 maart

29 Jan - 7 feb
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teskt door: 

Yuan



Op 19 maart was het weer tijd voor de jaarlijkse onderlinge wedstrijd van 
Pegasus! Een mooie wedstrijd om  je nieuwe oefeningen of elementen te proberen 
in een zeer ontspannen omgeving en om te wennen aan de wedstrijdsfeer. Dit 
jaar deden er 21 pegahelden mee, en er waren ook nog eens 13 (geblesseerde) 
pegasussers op de been om zich gedurende de dag nuttig te maken om de WedCie 
(bestaande uit Tirza, Rutger, Ellen, Natalia en Daan K.) te helpen. Het thema was 
Rock ‘m hard in je Mariokart; naast de vertrouwde mariotunes waren de commissie 
en enkele deelnemers ook verkleed en werden een aantal vloeroefeningen 
bij de dames gethematiseerd met mariodeuntjes. Tijdens de wedstrijd konden 
er naast de standaard scores voor de oefeningen ook pegapunten verdiend 
worden met bijvoorbeeld sierlijkheid, kracht, snelheid, muziek of de langste 
tong.

Pegacup
Rock ‘m hard in je 19 maart

26



Door
Lisanne

Bij de heren 100cc 
(heren 3 en 4) wist Tariq 
de eerste plaats te 
veroveren. Cedric werd 
tweede en Bor-woei 
derde. Bij de heren 150 
cc (heren 1 en 2) werd 
Ariën 1e, Rutger 2e en 
Yuan 3e. Bij de dames 
100cc (dames 4, 5 en 6) 
werd Annemieke Z. 1e, Max 
2e en Daniëlle 3e. Bij de 
categorie 150cc (dames 
1, 2 en 3) werd Geertje 
1e, Lisanne 2e en Iris 
3e. Naast de reguliere 
prijzen werd er ook 
een prijs uitgereikt 
aan de mooiste 
faceplant (zie ook de 
activiteitencommissie) 
aan Bor-woei die in 
en achterzwaai van 
de rekstok afglipte 
en voor de ‘most 
colourfull excercise’ 
aan Lisanne, die als 
Diddy Kong een speciaal 
gemaakte passende 
vloeroefening liet zien 
op vrolijke mario-
muziek. In Peach’s Party 
Palace (het Kruithuis) 
werden er wel 40 
‘Mario’s Italian Pizza’s’ 
gegeten, gevolgd door 
een pubquiz (waar de 
overige pegapunten 
werden verdeeld) en het 
spelen van MarioKart 
op een groot scherm 
(awesome!). Daarna 
barstte het feest los; 
boven werd er beerpong 
gespeeld, beneden werd 
er actief gedanst met 
z’n allen. Rond 2 uur 
hielpen de overgebleven 
pegasussers de WedCie 
opruimen en racete 
iedereen naar zijn eigen 
bedje. Het was een zeer 
geslaagde dag! 
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9 april 2015

NSK MeerkampUtrecht

Ara-bier-ische nachten



NSK MeerkampUtrecht

Bestuurs 
liefde!!!

KROKODIL!!!
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Alles voelde verdoofd en 
pijnlijk tegelijk maar eindelijk 
was het voorbij. Na jaren van 
onderdrukkingen, aanslagen en 
slavernij door de verschrikkelijke 
Dokter Spanjool is mijn thuis, de Lage 
Landen eindelijk weer vrij. Het  volk 
hoeft zich niet meer te verstoppen in 
de schaduw van zijn schrikbewind en 
kan zich focussen op een zorgeloze 
toekomst. Daar ligt hij dan, de Spaanse 
bezetter, ver weg op de bodem van een 
diepe krater die zich langzaam vult met 
modder en water. Naast de verslagen 
Dokter liggen de fragmenten van wat 
ooit de bron was van mijn krachten, 
mijn geuzenbaard. Het was een groot 
offer en het herstel zal lang duren. 
Vol nieuwe hoop draaide ik mij om en 
liet het smeulende slachtveld achter 
mij.

Kaal en koud strompelde ik naar 
mijn hoofdkwartier, op zoek 
naar een donker biertje om mijn 
dorstige lever tevreden te houden. 
Eenmaal aangekomen zag ik daar 
op de hoek van de tafel, onder een 
stapel Schobbelèr rekeningen, de 
uitnodiging naar het Pegala. Dit 
was de kans om mijn lang vergeten 
super-vrienden weer eens in de armen 
te sluiten. Twijfel vulde echter 
mijn gedachte, afvragend of ze mij 
nog wel zouden accepteren zonder 
krachten. Maar mijn verlangen naar 
gezelschap en bier won het van de 
angst op afwijzing en ik vertrok 
richting de Wijnhaven.

De stad was in een goed humeur. De 
warme lente lucht stroomde zacht 

30 April
Fis

sa!
Pegala
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30 April

door: Super Geusa.k.a. Mark Hoedemaker 

  zet gaf ze mee. De gezelligheid welde 
aan naarmate de deur zich verder 
opende. Het duurde een paar seconden 
voordat ik gewend was aan de vrolijke 
chaos die door het gehele gebouw 
galmde. De Wijnhaven was prachtig 
versierd, overal  waren groene  details, 
iedereen was op zijn best gekleed en 
er stond een waar feestmaal op tafel. 
Hulk Marcel kwam vanuit de meenigte op 
mij af gestormt en drukte een grote 
kelk bier in de hand. Gulzig dronk ik 
het leeg, en toen ik het zachte schuim 
van mijn kin af veegde voelde ik mij 
rozig en gelukkig. Het zou die avond 
nog erg laat worden met vele goede 
vrienden, goede verhalen en fijne 
herrinneringen.

Bedankt B8 voor weer een mooi gala!

langs mij terwijl ik door de levendige 
binnenstad van Delft fietste. In elke 
straat en elke steeg was er wel een 
feestje om de verdrijving van Dokter 
Spanjool te vieren. Mensen zwommen 
lachend en aangeschoten met een 
flesje bier in de hand in de grachten. 
Een paar straten verder had men al 
wat meer van het gouden gerstennat 
genoten en werd met een sierlijke 
boog de maaginhoud op de stoep 
geplaatst. Eenmaal voorbij de zure 
dampen zag ik in mijn ooghoek hoe 
een jong stel de bevrijding vierde 
door elkaar te bevrijden van de 
maagdelijkheid.
Ik zette mijn fiets voor een pand 
dat meer geroezemoes en gelach 
produceerde dan alle anderen. De 
deur was zwaar, maar met een flinke       
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NSK Springen

2016 
Zou het jaar 

worden dat die 1e plek 
groepsspringen-1 naar Delft mee 

zou worden genomen. Lang van te voren werden 
de plannen beraamd, kort van te voren bleek dat dit toch dat 

jaar niet zou zijn. Gelukkig waren er nog andere doelen om voor naar het 
verre Limburg te reizen. Met twee volle teams en meerdere flessen werd 
de wedstrijd begonnen. Zoals het een pegasusser betaamt vlogen we 
glimlachend en al salto-end door de zaal en ging geen trucje ons te ver. En 
zó ver waren we nog nooit voor een wedstrijd geweest. In de ochtend was 
het de beurt aan de groepsspringers. PegAwesome en Pegaanmetdiebanaan 
vertegenwoordigde hier Pegasus in niveau 2 en niveau 3. Door het weinige 
trainen helaas allebei te slordig om achteraf met de gouden medaille een 
gat in de lucht te mogen springen. In de middag konden er met het individueel 
springen meer potten gebroken worden. Mede dankzij de support van de 
grote hoeveelheid groepsspringers die zelf niet meededen werden er bij 
dames 3 en heren 1 ieder 2 gouden medailles gepakt. Een mooi begin van de 
avond. Slapende bij de zus van Olaf werden wij voorbereid op de nacht in 
het oerwoud. De opgelopen pijntjes werden tijdelijk opgelost met behulp 
van wat alcohol en de spierpijn werd voorkomen door hier en daar een 
dansje. Geslaagde dag dus. Volgend jaar dan toch eindelijk echt die 1e plek 
groepsspringen-1? De plannen worden in ieder geval alvast beraamd.

vreemde geluiden in het verre zuiden, 14 mei

teskt door: 

Ariën



35

vreemde geluiden in het verre zuiden, 14 mei

teskt door: 

Ariën

zoveel

pluto’s



de ultieme superheld is
Bas (11x)

Charlotte & Marcel (3x) worden het 
liefste gezien in strakke legging

Pegasussers worden het liefst 
door Filip (7x)  gered uit een brandend 
huis. Maar flora (3x) zal als eerst 
gered worden

De bad guy is Benoit en Melissa 
blijkt de Villain te zijn (3x)

Pegahelden Poll
De uitslag is binnen en het is duidelijk; Pegasus kent 
veel superhelden en is zeker bereid om alle leden 
uit een brandend huis te redden. De geheime wapens 
en hoofdkwartiers zijn met ons gedeeld. Eveneens 
weten we nu dat één lid, “zo hard een propper is, 
dat het eng is”. Erg fijn dat we zelfs de wc-rituelen 
van elkaar kennen nu. Dit en veel andere nutteloze 
‘feitjes’ zijn hieronder te vinden, viel spass!

Ariëns superkracht is overduidelijk 
aantrekkingskracht/regelkracht (8x)

36

Pegasussers willen het liefst een 
spiderman kiss van Lydia of Natalia (2x)



Yuans lontje is net zo kort als die 
van kabouter Wesley (6x)

2. Mega-ik-zorg-dat-pegasussers-hun-nek-niet-breken-power

1. vrouwen laten klaarkomen door naar ze te kijken

drie intressante alter egos: Willy, 
Terror tinkerbell en kees

3. bewegen door de 4e dimensie: tijd

De vouwers zijn oververtegenwoordigd bij Pegasus,  maar er is ook éen 
krimper(?) onder de toiletgangers. Gelukkig wordt de pageturner onder 
het vouwen/proppen/krimpen op het wc verkozen tot beste lectuur. 
Pegassusers willen liever kunnen vliegen dan ontzichtbaar zijn, maar zeg 
nou eerlijk wij kunnen toch al lang vliegen? Onze helden gaan trouwens 
liever met dan zonder cape de deur uit, maar dragen wel netjes hun 
onderbroek onder hun broek.

Helaas heeft elke held een zwakte, veel gehoorde zijn; chocola, oestrogeen 
en domme mensen. Maar gelukkig zijn er sterke wapens als de piemelspons,
matrasjes en alcohol in combi met slaappillen.

Opvallend hoofdkwartier van een superheld was Hannah’s sm kelder... 
Minder opvallend waren de drunk horse, pega palace en de groene grot.

Bas was al uitgeroepen tot superheld 
maar als duo met mark (5x) worden de 
superkrachten nog meer super

Natalia zet seks in als wapen (15x)

Jan is de Dagobert duck onder de 
pegasussers (4x)

37
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Het fantastische Pegaweekend.
Hierbij zal ik vanuit mijn ervaring 
wat vertellen over het weekend en 
waarom het zo schitterend was. Om 
te beginnen spreekt de titel voor 
zich natuurlijk (Pegaweekend). Hoe 
meer tijd je met pegasussers te 
besteden hebt des te beter. Naast 
het feit dat we wonderlijke tijd 
met z’n allen hebben doorgekomen, 
kon ik veel pegasussers die niet 
vaak op training aanwezig zijn leren 
kennen. Daarnaast was het weekend 
met allerlei amusante activiteiten 
ondersteund. Op de allereerste 
avond moesten we met een groepje 
het bos in. Hoewel we 4 uur hadden 
gelopen konden we lekker vage 
raadsels met z’n allen oplossen. 
De opvolgende dag was het tijd 
voor strand. Nou, waar zou je 
je dag anders willen besteden in 
Zeeland. Het plan was om te zwemmen 
natuurlijk, maar aangezien het water 
ijskoud was, hadden we of ik in ieder 
geval genoeg aan nat worden met één 
sprong in het water. Toch hadden de 

prachtige 

Pegaweekend
27 mei - 29 mei

Arrrgh...
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commissieleden wat anders in de 
planning staan om aan onze verwachtingen te 
voldoen en een prettige dag voor iedereen 
te zorgen. Wij gingen namelijk; worstelen, 
uitkleden, en uiteraard piraten schepen met 
zand bouwen. Na een lange dag op het strand 
konden wij weer terug naar huis lopen. 
Toen was het tijd voor barbecueën. Het was 
natuurlijk gezellig en het eten was heerlijk 
(misschien had ik gewoon veeeeel honger). 
Ook hadden we een pubquiz om de avond te 
vullen. Ohja, en tussendoor kon ik lekker 
pingpongen. Dat was voor mij één van de 
leukste activiteiten. Op de laatste dag kon 
de commissie ons weer verrassen met een 
leuke activiteit waarbij pegashillings te 
verdienen waren.  Ik weet niet meer hoe de 
activiteit heet maar ik had het zeker naar 
mijn zin gehad. Voordat ik dit stukje 
concludeer wil ik een opmerking maken 
voor het volgende pegaweekend (meer 
kaas a.u.b.).

Bedankt voor het awesome weekend!!!
door:

Otman
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Wall of Shame
It is always safe  to spread your legs

Duits is eigenlijk Nederlands met  een Duits accent

Tegen Yuan:

To
t h

ier zijn 

we evenlang!

Ik heb een 
muffe doos

Bij dezen wil ik 
Melissa wijcheren 

voor de KasCo

Mitchell,

Hoe heet jij 

ook alweer?

Ik houd niet 

van navig
ati

e. D
an wijst 

zo'n mevrouw je 

alti
jd de weg.

*20 minuten late
r* 

*Corne rijdt v
erkeerd*

Als ik dan perongelijk  
de verkeerde fout maak...

W
ie d

e rin
g
 pas

t, 

trekke hem
 aan

.......

Ik pas
 d

e w
o
rs

t!

Een negerpiemel, 

ik heb aan zwarte 

schmink genoeg!

Ik wilde 
niet zeggen 
dat iemand 
een klein 
worstje 

heeft, maar 
ik had net zo 
goed kunnen 

zeggen 
dat het een 

peniswarmer 
voor Rogier 

is

Staat er op wikipedia 
eigenlijk een 

samenvatting van de Bijbel?



Wall of Shame
Tegen Yuan:

To
t h

ier zijn 

we evenlang!

Ik heb een 
muffe doos

Een negerpiemel, 

ik heb aan zwarte 

schmink genoeg!

Natalia tegen Iris: We gaan buttskippenIris: Dat is echt retezwaar

Tsuki training: 

Goed je pik naar voren 

gooien, als je hem er 

niet op tijd in hebt, 

dan krijg je 

hem er niet 

meer in!

Staat er op wikipedia 
eigenlijk een 

samenvatting van de Bijbel?

Zoen mijn vent. Hij is leuk!

Melissa: als 
‘ie krom is 
moet je 

harder zuigen
Natalia: Als 
‘ie rechter 
is zuigt het 

makkelijker.

Ik heb toch liever vlees en 

bloed in mijn handen

Klaarstaan alsof je het 
allemaal weet: 
          Bitch face on!

 Zo, kan ik dan mijn 

poes zwart-w
it 

maken!



Funastics 4 Juni

door: Charlotte

Nog 
maar net 
bijgekomen van het Pegaweekend de 
week ervoor, was het alweer tijd voor een weekend 

met de leukste turnmensen, dit keer vanuit heel Nederland! De FunCie, 

bestaande uit Corine, Mark, Marcel en Karen, organiseerde de Funastics dit jaar in 

sporthal Kerkpolder in Delft. Het thema van het weekend was ‘De tijdmachine neemt je 

mee naar je jeugdhelden van TV’.
De dag was gevuld met workshops, lekker eten (tosti’s en ijsjes!) en prachtig weer. 

De workshop tissue werd gegeven door Kelly en begon met het leren klimmen in de 

doeken en het aannemen van een aantal poses waar behoorlijk wat lenigheid bij kwam 
kijken. Op het handbalveld buiten werd een Kung Fu les gegeven, inclusief kruipen en 
krachtoefeningen. Daarnaast was het grote veld gereserveerd voor ultimate frisbee, 
wat een superleuke teamsport bleek te zijn. In de kantine kregen we een eerste 
salsa les van Jette, ook een mooie gelegenheid om even te dansen met turners van 
buiten Pegasus. Tenslotte werd er acro gym gegeven in de sporthal, waarbij 
turnsters in de lucht werden gegooid en mensen opstapelden.
Voor het feest hadden de ruim 80 deelnemers 
de tijd om zich om te kleden in 
hun TV-helden 

outfit. En hier was superveel aandacht aan besteed, wat zorgde voor een kleurrijk 

gezelschap op de dansvloer. Ninja Turtles, teletubbies, powerrangers, smurfen, 

Totally Spies, Wolverine, Bob de Bouwer en nog veel meer jeugdsentimenten dansten 

op de muziek die gedraaid werd door Jimmy. Uiteraard was er ook beer pong aanwezig, 

waarop een zekere ninja, undercover als powerpuff girl, alle andere TV-helden 

inmaakte. De outfitprijs werd gewonnen door teamrocket, er werd behoorlijk hard 

gezopen en er werden weer tosti’s gemaakt, kortom een geslaagd feest als 

eind van een gezellige en sportieve dag.

Bedankt FunCie!
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FunCie
Bedankt !



Funastics 4 Juni

FunCie
Bedankt !
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Met het thema Plants vs. Poen was het Groenfeest dit jaar weer een groot 
succes en net zo groen als altijd. De timing was minder dan perfect, de dag 
voor de Funastics en rond een aantal andere grote feesten in Delft. Maar dit 
hield niemand tegen om het juiste feestje uit te kiezen en toch vroeg genoeg 
op de Funastics te staan. Omdat de funastics de dag erna was, zijn er ook een 
aantal NSTB’ers ook naar het Groenfeest gekomen wat het allemaal nog leuker 
maakte.

Aan de ene kant betekend 
het thema niets minder 
dan “Het is allebei groen, 
supermooi” wat terug te 
zien was in (geld)bomen, 
boerinnen en andere mooie 
knutselwerken. Maar het 
thema kan aan de andere 
kant gezien worden als 
de diepe vergelijking van 
sociale status. Dus kan het 
natuurlijk zijn dat je als 
hoer gezien word, terwijl 
je gewoon als geld 
verkleed ben. 

Lekkere Pluto

Groen Feest 3 juni
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De eerste DJ was Vinkel die 
de avond rustig liet beginnen. 
Gevolgd door BeatELS die 
ook dit jaar weer een groot 
spektakel van maakten. 
Na de BeatELS kwamen de 
Gebroeders Scooter die het 
feest helemaal aan maakten, 
want het zijn natuurlijk de 
Gebroeders Scooter, *peeep*. 
Na de gebroeders Scooter 
namen de Basement Brothers 
het over en Woody B sloot 
het feestje af door nog wat 
langer door te draaien. 

Behalve dat iemand hoog 
nodig naar het toilet moest 
en dat dus vanuit bovenin 
het trappenhuis deed, waren 
er geen grote incidenten en 
is alles rustig verlopen. 
De organisatie gedurende 
het jaar  verliep vrijwel 
vlekkeloos en de StuD-
broodjes bar liep op volle 
toeren, om de uitgehongerde 
feestgangers broodjes 
knakworst te geven, al met al 
een hele geslaagde editie van 
het Groenfeest 2016!

Pegapalace
YEAAH!!

PrAchtig B8

Door Corné 



Pegacuties
Raad onze aller-
liefste pegacuties!

A _ _ _ _  _ _ R _
_ i _ _ T _ _

K _ _ R _ _
_ _ _ _ E _

_ L _ _ _ _ E _ _ _ 
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Raad onze aller-
liefste pegacuties! De Verjaardags-Challenge-training!

Door Rick
Dit trainings-recept is één van mijn topfavorieten, zowel om als trainer voor 
te bereiden, en om als turner te nuttigen. Maar let op! Het is niet voor de 
zwakkeren weggelegd. Doe je het goed, dan is de verjaardags-challenge-
training de ideale mix van awesomeheid, bikkelheid, stickers en 
zweet! En als stukjes-groen op de pegataart; 
awesomeheidspunten voor bier!

Ingrediënten: 

-  DUIZEND!!!! stickers (a.k.a. awesomeheidspunten) 
-  printjes van je epic challenge sheet (zie voorbereiding) 
-  pennen (kleur maakt niet uit als ze maar groen zijn) 
-  1 volle Fretstraat met toestellen 
-  5 blikken Pegasussers (liefst gemixt en niet over de datum) 
-  1 jarige trainer met een duidelijke stem, goede looks en die van het betere
   smijt- en vangwerk is 
-  1 sidekick met een scherpe blik, lieve lach en een streng vellend oordeel

Voorbereiding: Bij het opstellen van de challenges dien je goed de 
skills van de trainingsgroep in het achterhoofd te houden; te makkelijke 
challenges gaan je een hoop bier kosten, te moeilijke challenges werken 
alleen maar demotiverend (fuck ik kan helemaal niks - ik ga maar direct onder 
de legionelladouche staan). Zorg dus voor een gevarieerd aanbod, ook 
in toestellen! Combineer basisbewegingen met veel herhalingen en wissel 
deze dan af met sicke back to back tricks! En vergeet niet 1 onmogelijke 
challenge te stellen, just because you can! Die uitspelen levert 1 "ik-ben-
een-god" kudo op (op misbruik staat ontgroening, Chinezen uitgezonderd). 
Verdeel vervolgens de challenges in novice, advanced en expert.

Uitvoering: Begin met het uitdelen van de challenge sheets. Laat deelnemers 
hun naam invullen en een niveau selecteren. Het draait hierna allemaal om het 
uitspelen van challenges en uitdelen van awesomheidspunten. Houd hierbij 
een hoog tempo aan maar let op false-positives! Je sidekick is hierbij van 
cruciaal belang, vertrouw haar oordeel blindelings! Novices kunnen na 
het uitspelen van de novice challenges de advanced en expert challenges 
proberen, eventueel met assistentie, maar houd je stickers in het oog! Zorg 
voor een gecontroleerde chaos, en alles komt goed! Motiveer, daag uit, 
valideer en beloon.

Toetjes tip: Na al dat bewegen en zweten is het zaak de vochtbalans weer op 
peil te brengen. 95% water lijkt me genoeg hiervoor. Sluit de training daarom 
af in een kroeg waar voldoende bier aanwezig is; 3 awesomeheidspunten 
levert namelijk 1 gele rakker op!

Dit recept is getest en geslaagd bevonden met als eindbalans: 

- 58 completed challenges 
- 30 ingeleverde awesomeheidspunten = 10 bier

- 0 ik-ben-een-god kudo's 
- 30 liter zweet 
- intens veel spierpijn 
- 1 blije trainer ^_^

GELE 
RAKKERS!!
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Nadat er op een borrel in de Ruif weer eens geen bitterballen waren voor de 
mensen die ook het tweede uur getraind hadden op donderdag, moest er een 
plan komen. Het was onze eigen Geertje, nog maar net lid, die met het plan kwam 
om in de kantine in de Fretstraat te gaan borrelen.

In het diepste geheim en tot in de late uurtjes werd er met Roel 
en Peggy gewerkt aan wat toen nog bekend stond als Project 
Starlight om het concept op de ALV van 16-12-2015 te presenteren. 

Drunk horse

Op 4 januari was de opening 
van de enige echte Pegasus 
kroeg een feit. Meer bier en 
bitterballen dan onze leden 
ooit hadden durven dromen! 
Dirk destroyde de competitie 
door een geniaal bord aan te 
leveren en ging er met de prijs 
vandoor. Ook Natalia hielp mee 
aan de feestvreugde door een 
friteuse aan te leveren. De 
spiegelbol die later door Erik 
werd gedoneerd maakt het 
feest helemaal compleet. 

Good
 bye!!



Dat dit een succes zou 
worden voelde ik natuurlijk 
op mijn klompen aan, ik 
moest iets verzinnen om 
me hier mee te bemoeien en 
zo ook met de roem en eer 
te kunnen strijken. Ik zou 
het administratie systeem 
verzorgen! Uit dit administratie 
systeem volgen een aantal 
leuke cijfertjes, waar wij 
als Delftenaren natuurlijk 
dol op zijn. Hieronder een 
klein overzichtje.

Grootste zuipschuiten:
     Naam:   Drankjes
1    Corné Hagen  65
2   Jan van der Ham 64
3   Bas Overtoom  62
4   Natalia Scheele 62
5   Jochem Kempe  61
6   Roel Koole  57
7   Mark Hoedemaker 49
8   Ariën de Bok  49
9   Geertje Bakens 39
10  Lisanne Fioole 37

Trouwste volgelingen:
     Naam:   Avonden
1    Jan van der Ham 38
2   Roel Koole  33
3   Bas Overtoom  32
4   Corné Hagen  32
5   Jochem Kempe  26
6   Lisanne Fioole  25
7   Mark Hoedemaker 25
8   Rick Oppedijk  24
9   Natalia Scheele 22
10  Geertje Bakens 21

Drukste avond:
1: 14 april, pubquiz avond (63 drankjes) 
2: 18 februari (56 drankjes)
3: 28 januari (49 drankjes) Door  Jochem

Zoals je kunt zien klopt 
ons motto heel aardig: 

meer bier (en bitterballen) 
is meer beter.

Ik neem er nog eentje. 
Proost!
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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 2015-2016.

Denise Stoeller Carla Velraeds Witek Nawara Jan van der Ham

Daan Vermeij Jette Mul Jorine Vink Jochem Kempe

Ellen van der Linden Roel Koole Kelly de Vos Charlotte Zohlandt

Emilie Verbanck Emma Heitbrink Ariën de Bok Max Fleer

311 1

33

4

4

5

VI

Smoelenboek

ereleden!
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Lydia de VriesAnnemieke Vlaming Erica van der Sar

Mark Hoedemaker

Rick Oppedijk Marcel Otto Yuan Tjiam Benoît Meynart

Dirk Schut Anouk Brouwer Daan Knobbe Lisanne Fioole

Erik van de Kerkhof Eliza Scholtens Natalia Scheele Natalie Nieuwhof

Alexey Gritsenko

Iris van den Brink Jimmy Munnix Kees Lampe

45

VI

trainer

trainer

5 5

7

VI

8

4
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Bram Timmer Mathijs van Dijk Kristel Bronsvoort

Viktor Knoben Melissa Wijchers Janine Taekema Thijs Schipper

Raymond Nankoe Karen de vreede Jouke van der Velden Mitchell scoop

Corné Hagen

VI

Lars Pije

Julia Kortenhorst Maurits Rouppe van 
der voort

Rogier van Oossanen

Jeroen de NIes Josine vos Natalie Brik Daan Geerdink

7

77

8

8
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Daniëlle van Tol Niels glazer

Judith van der Linde Rosanne Wallin Joost de Jong Bert moerdijk

Tariq Shajahan Veerle van Es Florian Lüthi

Damani Leidsman Kasper Kooijman

Corine van der Helm Luis alfonso 
gonzalez Godinez

Olaf van der Meer Maurits Peters

Tirza Izelaar Kai van Hoof Mark Siemensma Kathalijne de Nijs

Danique van Hulst

8

8
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Rudy de Lange Marlijn van hoof Filip smejkal Yanick Mampaey

Guilia montagna Daphne de Bruin Meike kuiper Johanna Dekker

Geertje bakens Bor-woei huang Rutger maltha Anouk rossen

Kirsten van lienden Alvaro puyvelo 
cevintard

Siddhartha garud

Srinidhi ragunathan Eva linde kiers Annemieke zandbergen Diego emer

Kipras paliusis
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Eric cornelissen Birna de vries Fatima El Marini Anna van den hoek

Lufther Kronstadt Flora Pennartz Jonas roozenburg Chaline van Aartrijk

Ashley duyve Cedric kok

trainer

Otman ShouliShaneeza Ilahibaks

Andreas Kieldsen Marije borst Bas overtoomNiels pynaert
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