


Sjongejongejonge what was it a year maar weer. You all did 
very well your best to make this year schittermagisch again. 
Lots of activities took place which were very well organized 
and memorable. The Sekcie is here again for you to store all 

your great memories.

Therefore, we present the very first and limited edition Pega 
glossy. This glossy stays bordevol with everything you need 
to know about all of your pegafriends. To also make it a bit 

educative we also answered all of your love and sex questions. 
Our truthsayster tried her best to predict all of our futures, 

like OMG no she didn’t, yes she did. We know everything about 
what next year is going to bring to all of you.

Another thing that is new in this year’s Pega glossy is that we 
tried to type some parts in English, which did work very well 

if you ask it us. We hope everyone will have lots of fun reading 
this Pega glossy, because we had a lot of fun creating it.

XOXO
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Wil jij volgend jaar deel 
zijn van deze fantastische 
commissie, stuur dan een 
mailtje naar:
info@dstpegasus.nl

Na een fantastische week in Zarautz is 
het alweer bijna tijd om het bestuur stokje 
over te dragen aan de volgende. Wat een 
jaar was het voor B11, al zeg ik het zELF! 
We begonnen het jaar goed met een grote 
groep enthousiaste (nieuwe) leden. We 
waren aan het shinen op alle wedstrijden 
en turnfeestjes. Ik kijk met veel plezier 
terug naar PegaWispo, de Batavieren race 
met Euroturn en natuurlijk de PegaSurf 
vakantie. Afgelopen jaar was een goed 
voorbeeld van hoe ontzettend leuk D.S.T. 
Pegasus is. Naast keihard trainen en 
medailles winnen, zijn er veel activiteiten 
naast het turnen georganiseerd. Ik wil 
daarom namens B11 iedereen bedanken 
die zich heeft ingezet om onze groene 
vereniging naar een hoger niveau te tillen. 

Over niveau gesproken; veel leden zijn 
goed op weg om nog beter te worden in 
het turnen. B11 heeft afgelopen jaar zijn 
best gedaan om een goede verhuizing 
naar het sportcentrum te fixen en dat is 
wat onszELF betreft uitstekend gelukt. 
We hebben goeie trainingstijden en al het 
materiaal is nieuw en wedstrijdwaardig. 
Dat betekend dat we volgend jaar nog 
beter kunnen worden!

De OWEE staat weer voor de deur en we 
gaan onze vereniging keihard promoten 
onder de nullen. Dit kunnen wijzELF 
natuurlijk niet alleen, dus hopen we dat 

jullie allemaal komen helpen zodat er 
een groot groen leger paraat staat op de 
parade, infomarkt, sportfeest en sportmarkt.
Als laatst wil ik de vereniging bedanken 
voor het vertrouwen in ons en voor de 
leuke tijd die wij als bestuur gehad hebben.

Kusjes van B11, het mooiste bestuur van 
dELFt!
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e OWEE met Pegasus startte een beetje 
awkward. Het OWEE bestuur had een 
optocht georganiseerd en daar was de 

beste studententurnvereniging van Delft niet te 
vinden. Dat is in ieder geval wat we hoorden van 
verschillende mensen die ons wilden vinden. 
Dat maakt verder niet uit want, waar we wel 
keihard aan het winnen waren was de infomarkt. 
Hier hebben we allemaal informatie over Pegasus 
verkocht en lieten met ons enthousiasme zien 
houd awesome Pegasus is. Dit hebben we vooral 
gedaan door het uitdelen van gadgets, in de 
vorm van Pegastikkers. Dit is natuurlijk super 
nuttig en we hebben volgende keren nog meer 
stickers nodig. 

De volgende dag was het tijd voor het 
Sportfeest, het feest waar we laten zien dat 
sportverenigingen naast sporten ook feesten 
en bier drinken. Het feest werd gehouden bij 
prot ezet waar lekkere hitjes werden gedraaid. 
Naast goede hitjes waren ook dit jaar de BeatELS 
weer van de partij. Als je even klaar was met 
feesten kon je lekker chillen bij verschillende 
sport verenigingen aan de achterkant waar een 
infomarkt was neergezet. Uiteindelijk bleek dat 
dit niet heel erg veel gedaan werd, want iets na 
12 uur was de munt verkoop al gestopt omdat 
het bier op was. 

Gelukkig was de Sportdag tactisch gepland op de 
dag na het Sportfeest. Hier kwamen weer veel 

Pegasussers naartoe om lekker uit te brakken 
in het mooie weer en tegelijkertijd lekker te 
springen op de airtrack. Ook veel nullen waren 
weer langsgekomen uit nieuwsgierigheid voor 
het apparaat of om het turnen bij Pegasus. Dat 
eerste ging af en toe minder goed, want dit had 
een bloedneus en tand door de lip tot gevolg. 
Gelukkig maar kleine dingen en konden we weer 
lekker afsluiten met de geplande niet geplande 
barbecue.

Al met al een super mooie owee om volgend 
jaar weer lekker over te doen. 

Pegasus
Op deOWEE

D

Corne Hagen

en 17 september was 
het eindelijk zover: het 
NSTB weekend! Met een kleine 

groep Pegasussers vertrokken we richting 
vakantiepark de Heigraaf in Woudenberg. Zo’n 
lange saaie autorit werd natuurlijk opgevroli-
jkt door Take On Me en andere hitjes die zo 
hard en zo vals mogelijk meegezongen werden. 
Eenmaal op de camping aangekomen werd er 
eerst een ietwat geïmproviseerde NSTB verga-
dering gehouden, maar gelukkig was er al wel 
bier aanwezig. Al snel kwamen er steeds meer 
mensen aan en stonden ook de eerste tentjes al.

Na wat gechillt te hebben, hebben sommige 
mensen in de regen aan hun eenwieler skills 
gewerkt. Het ging niet altijd goed, maar het 
was wel heel vermakelijk. En hoewel er al 
een flinke laag water op het veld stond, kon 
de regen de pret niet drukken. (Bas: Ik hoor je 
gewoon soppen… je schoenen dan!) Daarna was 
het tijd voor spelletjes, eerst bij de camping en 
daarna levend stratego bij een plas in de buurt, 
waar 

een 
paar dappere 
dodo’s zelfs nog zijn gaan zwemmen. 
Half bevroren en met rammelende maag gingen 
we weer terug naar de camping, waar gelukkig 
na een warme douche het avondeten klaar-
stond. Na lekker gegeten te hebben werd al 
snel het kampvuur aangestoken en de nodige 
flessen bier en wijn opengemaakt. De rest van 
de avond is een beetje wazig, maar het was 
zeker weten heel gezellig!

De volgende ochtend werd al gauw duidelijk 
dat er flink geïntegreerd was, maar helaas 
moesten we ook weer van de camping af. Na 
afscheid te hebben genomen vertrokken we 
met onze brakke hoofdjes weer richting Delft.  

Het was zeker weten een weekend om niet te 
vergeten!

NS T B-
Weekend

Marije  Borst
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Op 17 september was het weer tijd voor 
de sponsorfietstocht van de Rabobank. 
Het was gelukkig heerlijk weer en ’s 
ochtends stond er een groepje enthousiaste 
Pegasussers klaar om 30 of 60 km te 
fietsen. We blijven natuurlijk turn(st)ers, dus 
onderweg werden
ook de nodige trucjes op de fiets gedaan.

Van handstand tot zweefstanden, alles werd 
geprobeerd. Voor elke deelnemer kreeg 
Pegasus wat geld en er was onderweg nog 

Sponsorfietstocht
Rabobank

Corine van der Helm

We hebben een mooie vlog gemaakt 
van deze dag waarmee we de tweede 

prijs gewonnen hebben. Ook waren we 
eerste met de twitter actie wat een extra 

€125,- opleverde!

meer geld te verdienen door verschillende 
opdrachten te vervullen! Zo hebben we 
een mooie vlog gemaakt van deze dag, 
nog steeds te bewonderen op YouTube, 
waarmee we de 2e prijs hebben gewonnen 
en hebben we meerdere foto’s op Twitter 
gezet, waarvoor we de 1e prijs hebben 
gekregen! Dit leverde ons ook nog een 
extra €125,- op! 

Al met al een hele gezellige dag waarmee 
we in totaal €235,-  bij elkaar gefietst 
hebben. Volgend jaar weer!

IntrodukCie-

weekend

N
et lid van Pegasus, besloot ik mee te gaan met 
het introductieweekend. Niet wetend waar 
we naartoe zouden gaan, verzamelden we bij 
het dh. Wat nu niet de drunkhorse betekende, 

maar het Delftse hout. Daar aangekomen op de parkeer-
plaats was er al wat gezellige muziek te horen en kreeg 
ik een biertje aangeboden. Toen iedereen er was, kon het 
weekend echt beginnen. We werden ingedeeld in teams 
en mochten strijden voor zo veel mogelijk stickers. Het 
begon met steen, papier, schaar. Maar dan met een echte 
steen, echt papier en een echte schaar. Daarna stapten 
we op de fiets met een routebeschrijving naar de plek 
waar we uiteindelijk zouden slapen. Onderweg kwa-
men we Pegasussers tegen bij wie we opdrachten uit-
voerde voor stickers. Bij een van de opdrachten zongen 
we uit volle borst het lied van Pegasus. Ondertussen 
reed er een politieauto voorbij die ook mee mocht ge-
nieten. Onder het genot van een beker warme choco-
mel uit de bakfiets of een lekker biertje hadden we een 
pauze van de fietstocht. Daarna weer verder. 
Eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming 
konden we heerlijk uitrusten met een lekker bord pasta. 
’s Avonds werden de nieuwe leden “opgesloten” en was 
het de bedoeling dat we elkaar beter leerden kennen. Ik 
was wat gespannen toen ik eenmaal naar buiten werd 
geroepen. Maar daarna hoorde ik er dan ook hele-
maal bij! Het werd gevierd met nog meer alcohol bij 
een lekker warm kampvuur. Zo  was het een hele 
gezellige avond geworden en ik ben dan ook als een 
van de laatste gaan slapen. 
De volgende dag was ik ook al vroeg op. Samen met 
nog een aantal anderen hebben we op het speeltoestel 
kunnen kijken naar de honkbalwedstrijd van de buren. 
Daarna kon ik lekker brak meedoen aan de ochtend-
gymnastiek en toen op het fietsje terug naar huis. 

- -Joy van 
Schijndel
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Pegaparty
Elf dat ben je zelf

“Rugby is great. The players don’t wear 
helmets or padding; they just beat the living 
daylights out of each other and then go for a 
beer.”  zei Joe Theismann ooit. 

Turnen is beter, wij skippen het ongezellige 
gedeelte en stappen zonder gevecht op 
de thorboot om bier te nuttigen. Helmen 
sloten ook niet echt aan op het thema. 
Ikzelf had een eenvoudig fonkelend elfje 
op mijn pet geklust en een overhemd aan 
met ‘mijzelf’ erop. Eenvoudig, want het 
was toch mijn plan om 1 uur weg te gaan, 
omdat ik de volgende dag vroeg moest 
werken. Zo niet Jordi, hij had alles uit de 
kast gehaald om er al een echte elf uit te 
zien. Puntoren, een groen gewaad en een 
zelf gekluste boog met lichtgevende pijl 
maakte hem de legolas van het feest. Voor 
even dan, R.I.P. boog. 
Ingrediënten voor een puik Pegasus feest: 
onbeperkt bier uit pitchers, een dansvloer, 
lekkere muziek, een chille barman en stef 
stuntpiloot. Nou, die pitchers, dat is precies 
de reden dat werken de volgende ochtend 
een beetje tegenviel. De barman liet mij de 
muziek en de bar overnemen, vanaf dat 
moment maakte de muziek een prachtige 
evolutie mee, die mooi aansloot bij de 
behoefte om te dansen en de hoeveelheid 
alcohol die werd genuttigd. Het begon met 
mijn persoonlijke favorieten, elektroswing 
gemengd met wat remixes van 
populaire nummers. Meer 
bier is 

meer hitjes, dus de 
partysquad en paul 

estak klonken over het water. Deze fase 
was vooral gebaseerd op de Q-music top 
500 foute muziek, dikke tip. Toen de hoop 
om fris op werk te zijn vervlogen was 
kwamen er meer nummers in de afspeellijst 
die niet iedereen zo waardeerde als ik 
(rhcp), gemengd met liedjes die Yuan en 
Olaf echt intens graag wilde horen, maar 
zelf niet konden aanklikken. Blijkbaar was 
de muziek tof want iedereen die er was 
bleef ook daadwerkelijk tot het bittere 
einde. Het feestje scheen zelfs door te gaan 
in de ruif nadat we weer aan land waren. 
Daar heb ik zelf niets van meegekregen, 
maar ik mocht gelukkig wel een paar 
maandjes later in datzelfde café met 
Lennert, Yuan, Kristel en Bas op de foto. 
Dat terzijde, het feest was een 11 uit 
tien, want werken was 
ontzettend matig de 
volgende ochtend.

Mickey Linskens

DDe beslissing om met Pegasus op 
wispo te gaan was nogal een spon-
tane. Met 1 keer snowboarden in 

snowworld in mijn broekzak besloot ik me 
toch in te schrijven. Na een lange en ver-
moeiende busreis verscheen er eindelijk 
sneeuw buiten. Ik ben over het algemeen 
altijd gewend om naar de zon te gaan dus het 
was nogal een ervaring om vanuit de bus in 
de sneeuw te stappen. De eerste dag snowboarden 
was behoorlijk wennen maar na 20 keer omhoog, 10 
faceplants en een hoop valpartijen kregen de oner-
varen, waaronder ik, het toch onder de knie. Omdat 

we met een kleine groep van 15 man 
waren hadden we ons verdeeld in kleine 
groepjes en kon je kiezen mee te gaan 
of alleen op avontuur te gaan. Ik had 
me aangesloten bij Sanne, Iris en Corine 
maar had een verkeerde afslag genomen 
onderweg. Hierdoor was ik, met een 
dag ervaring, op een  zwarte piste 
beland. Na een gigantische strijd was 
ik beneden aangekomen waar ieder-
een al aan het apres skiiën was. Een 
hele dag sporten en daarna bier gaan 

drinken is dus altijd een goed idee. Vaak 
was lopen om 6 uur dus een hele strijd. 
We hadden vaak het idee om in de avond 
nog uit te gaan maar door de hele dag 
snowboarden en skieën heb ik 
dit niet altijd gehaald. Naast 
snowboarden, apres skiën 
en een hoop feesten voel ik 
me door de wintersport met 
Pegasus meer een deel van 
deze mooie vereniging dan 
ooit!

- -Julian Roza

Pega-Wispo

www.dstpegasus.nl - 2017/2018 9



aterdag 18 november, de dag van mijn 
eerste NSTC. Het is 05:30 wanneer ik 
totaal niet uitgerust, ietwat nerveus en 
met spierpijn in mijn billen van een 

fanatieke laatste donderdagtraining uit bed kom 
rollen. Dankbaar stap ik bij een ander in de 
auto en slaap op de achterbank geplet tussen 
twee kasten van pegasussers nog anderhalf 
uur ongestoord verder. Eenmaal aangekomen 
in Maastricht moeten we helaas nog een tijdje 
buiten de gymzaal in de kou blijven wachten 
voordat we naar binnen mogen. Na een kort 
moment van turnpakjesstress, ‘Help! Ene Iris 
van een andere vereniging heeft 
onze pakjes!’, sta ik in mijn 
spliksplinternieuwe glim-
mende groene Pegapakje klaar om te shinen. 

 
 
 
 

Nog bibberend van de kou doet iedereen van 
de eerste ronde een goedbedoelde poging 
zichzelf te ontdooien door heel fanatiek te 
warming-uppen. Dan begint eindelijk de echte 
wedstrijd. Dames en heren van verschillende 
niveaus laten hun kunstjes zien, er zijn muz-
iekjes te horen van klassiek tot hardstyle en 
het is duidelijk dat de regels van de KNGU hier 
niet gelden. Het is een gezellig boel, iedereen 
moedigt elkaar enthousiast aan. 

Als ik tijdens mijn brugoefening terwijl ik van 
de lage naar de hoge ligger spring even opzij 
kijk, zie ik een rijtje van zeven mensen met 
groene truien inclusief filmcamera hoopvol 

naar mij kijken in afwachting van 
mijn salto af. Ik land mijn salto, 

geen stapje of wankel 
te bekennen. Pegasus 

gaat lekkerder dan ooit, we 
lijken allemaal wel een lucky day 

te hebben. Tijdens de tweede ronde 
vergapen we ons aan de meiden 

van Dames 1 die salto ach-
terover op een balk 
doen alsof het niks is. 

Geen Dames 1 voor ons dit jaar maar succesvol 
in alle andere niveaus waren we zeker. Pegasus 
haalt een recordaantal medailles binnen! Na 
een welverdiende pizza en wat pre-drankjes 
komt het feest op gang.  Helaas stond er 
tegenover een fantastische medaillescore een 
schrikbarend laag aantal nieuwe NSTBingo 

puntjes voor Pegasus. Wel 
gelachen…
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Lise Drost

Pegaklaas

‘Help! Ene Iris van een andere 

vereniging heeft onze pakjes!’

Nstc1  Pegaklaas

-Femke Mureau
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Lieve Euroturn, Split, Linea Recta en Saltare,

Sint en zijn pieten zijn in het land en piet deed op de 
wedstrijd een handstand.
Helaas vonden jullie dit te leuk om te zien en zijn er 
daarom wat spullen weg, misschien.
De vlag van Euroturn zat niet zo goed vast en wij zagen 
onze kans en hebben hem gebrast.
Om hem weer terug te winnen willen we gelijk oversteken, 
aangezien bij onze vlag ook goede knopen ontbreken.
Laten we onszelf allebei voor schut zetten, samen karaoke 
doen en de volgende keer beter opletten.
Ook de vlag van Split is in onze handen gekomen en dat 
hadden we alleen maar kunnen dromen.
Sir Banancelot kregen we net niet de pakken, maar bij een bananensplit zouden wij wel 
smakken.
Verblij ons dus met een bananensplit, dan krijgen jullie de vlag weer in bezit.
Flippie vermaakt zich prima bij Pegasus en krijgt zo af en toe zelfs een kus.
Jullie mogen hem in Delft op komen halen, met een gedicht waarom Pegasussers stralen.
Dit hoeft geen bescheiden gedicht te zijn en wij zullen het aanhoren onder het genot van 
wat wijn.
Ook kregen wij Bob in onze handen, maar maakten zo wel wat vijanden.
We zullen Bob eerlijk teruggeven, maar om helemaal niets te doen vonden we ook 
overdreven.
Peggy en Bob zijn goede vrienden en dit zou toch wel een mooie tekening verdienen!

 Pegasus       19-11-2017

Type your answer

Lieve Linea Rectanen,

Door jullie uitstekende turnkunsten mochten 
jullie tijdens de prijsuitreiking heel wat 
medailles mee naar huis nemen. Helaas 
voor jullie zag Pegasus ook de kans om wat 
mee naar huis te nemen, en wel jullie vlag 
die ons tot onze grote verbazing zomaar 
aangegeven werd. Zo zie je maar weer, een 
klein moment van onoplettendheid en je vlag 
is weg :(. Maar gelukkig kunnen jullie hem 
terugkrijgen! Daarvoor zien we graag dat 
jullie tijdens een volgend NSTB evenement 
de videoclip van New Rules van Dua Lipa 
recreëren. Veel succes!

 Pegasus  25-02-2018

Lieve Pegasus,

Bij binnenkomst werd er al geprobeerd om 
onze mascotte te stelen en er werd continu 
gevraagd naar onze vlag. Volgens mij waren 
jullie zo bezig met onze vlag stelen, dat jullie 
vergaten dat wij ook nog jullie vlag konden 
stelen. En dat is dan al met een poging gelukt. 
Wij weten hoe goed jullie kunnen zuipen 
en versieren, maar kunnen jullie dat ook 
verkleed als mario kart hier in Amsterdam? 
Als je in Amsterdam bent, is er maar een 
plek die je gezien moet hebben. Je kan het 
misschien al raden! De Wallen. Wij nodigen 
jullie graag uit in de stad van wiet en 
rode lampjes voor een kroegentocht over 
de wallen, waarbij wij jullie uitdagen om 
verkleed te zijn in het thema mario kart.
Een dikke kus van 

  STAH 25-02-2018
Type your answer Type your answer

Bras acties
Ook dit jaar zijn er weer een hoop mascottes en 
vlaggen gewenst en ongewenst gewisseld tussen 
de verschillende studenten turnverenigingen. 
Hieronder vind je een klein overzicht 
van de verschillende brasacties 
van het afgelopen jaar

Peggy de Pega was maar eenzaam in een van jullie 
tassen. Toen hij de gezelligheid van U-turn zag is hij 
daar maar naartoe gevlogen. Hij gaat dan graag ook 
mee terug naar Utrecht om niet meer eenzaam te zijn. 
Jullie horen nog wat de tegenprestatie zal zijn om het 
hart van Peggy te herveroveren.

U-Turn  18-11-2017
Type your answer

Oh wat een pech
Peggy is alweer weg
Zij was vandaag in Amsterdam
En schrok zich daar lam
Zoveel turntalent
Dat was Peggy niet gewend
Daarom nemen wij haar mee naar Groningen
Want daar zijn de turnkoningen
Binnenkort zullen jullie horen
Hoe jullie Peggy terug kunnen scoren

 Stugg   19-11-2017

Type your answer
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Kristel Bronsvoort 

V
rijdagavond 23 februari was het 
zover: we gingen op weg naar 
het NSTC 2 in Groningen. Terwijl 
we op station Delft wachtten op 

Cedric en Bas, oefenden we vast met lasso 
werpen. Het thema van de wedstrijd was 
namelijk “The Wild Westernastics”.  Gezel-
lig samengepropt met Lennert, Bas en Eric 
gingen we in de auto van Cedric op weg 
naar onze eerste stop: de McDonalds.  Met 
een volle maag konden we 1,5 uur later dan 
eindelijk vertrekken naar Groningen. Na 
een lang autoritje kwamen we aan bij de 
sporthal waar we hebben geholpen met het 
opbouwen van de zaal.
De volgende dag werden we wakker bij ons 
logeeradres en konden we op weg naar de 
wedstrijd. Na twee gemiste bussen, een bus 
de verkeerde kant op en wat extra kilome-
ters lopen kwamen we eindelijk aan bij het 
sportcentrum.  Pegasus had deze wedstrijd 
maar liefst 14 deelnemers, verdeeld over 
3 rondes. Zelf zat ik samen met Marije en 
Karin in dames 5 in de laatste ronde. 
Genoeg tijd om alle anderen 
aan te moedigen 
en zenuwachtig 
te worden voor 
mijn eigen wedstrijd. 
Terwijl de rest van 
Pegasus drankspelle-
tjes aan het spelen was, 
turnden wij onze laatste 
oefeningen. Het harde 
trainen loonde en op een 
paar foutjes na turnden 
we alle drie een goede 
wedstrijd.

Na het turnen kwam het leukste deel van 
het weekend: het feestje. Geheel in thema, 
met cowboylaarsjes en overal, ging ik naar 
het feestje in de sporthal. Na een rondje op 
de rodeo stier, kon het dansen beginnen. 
Het NSTC2 had waarschijnlijk de meest 
memorabele DJ van alle NSTB feestjes dit 
jaar: DJ Bob. DJ Bob draaide foute hitjes en 
er werd gedanst en gesjanst tot diep in de 
nacht (denk ik dan, ik lag al vroeg in bed ;) 
). De volgende ochtend namen we na een 
ontbijtje afscheid van alle zusterverenigin-
gen en gingen we het hele eind weer terug 
naar Delft. Al met al was het een gezellig 
weekend, ik hoop dat ik er de volgende keer 
weer bij ben!

NSTC 2
enmaal aangekomen was ik toch een 
beetje gespannen. Ons half gehandicapte 
team was er helaas nog steeds slecht 
aan toe: de een ziek, andere mank en 

de ander mentaal gebroken door tentamens. 
Hierdoor moest Corine op het laatste moment 
bij ons invallen, zonder enig iets van 
onze oefeningen af te weten. Maar 
ach joh, wie komt er nu naar een 
wedstrijd voor springen? Uiteindelijk 
komt iedereen toch om gezellig met de 
rest van de NSTB bier te nuttigen. 

Neen, niet in visnetjes en kunststof laarzen, 
maar in mooi groene tuinbroeken. Zo viel het 
wel weer op welke vereniging het beste kan 
feesten: elke tuinbroek stond goed los te 
gaan op de klassieke hitjes en elektronische 
deuntjes. Na een paar uur losgaan was 
iedereen toch al wel goed lam: de een 

NSKSpringen
rent rond in een mankini, de ander ligt 
half dood onder te kapstok en de ander 
heeft zich vastgezogen aan een andere 
NSTB collega. Al in al een goede avond!

Uiteindelijk werd iedereen van de vele 
dansjes moe en verplaatsten de eerste mensen 
zich wankelend naar de blokhut. Deze lag 
natuurlijk tien kilometer van de feestlocatie 

af, en eenmaal aangekomen moest 
er ook nog eens een verwarming 
gerepareerd worden, wat met half 
bezopen groep niet het makkelijkste 
klusje bleek. Al in al, beetje 
slecht geregeld, maar toch weer 
geslaagd!
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“Bij het feest was pegasus natuurlijk 
weer prominent aanwezig.” 
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ifty shades of green. Laat je ontgroenen, met wie ga 
jij zoenen?

Dit zwoele feestje werd weer georgan-
iseerd door de groenfeestcommissie waar ik 
deel van uit mocht maken dit jaar. De stad 
versieren met posters, commissieliefdes en 
mensen ondersmeren met groene neonverf 
waren de hoogtepunten. Ook heb ik ontdekt 
dat paalcentraal geen paaldansvereniging is.

Pegasus heeft weer gezellig kunnen mengen met de andere 
groene Delftse sportverenigingen. Tijdens de pre-borrel 
zat de sfeer er al in en tijdens het feest ging t helemaal los. 
Voor het eerst was het groenfeest van tevoren volledig 
uitverkocht en al snel zat de DSB dus vol. Lekker knus, 
zeker toen de airco uitviel. Bijna heel pegasus was weer 
aanwezig. Iedereen in passende outfit. Hoe meer groen 
hoe beter. We hebben iedereen weer kunnen imponeren 
met onze pega moves en losse heupjes. En keihard meege-
zongen met de hitjes van de beatELS en DJPJ.

Ik heb helaas niet het hele feest heel bewust meegemaakt 
door de gratis commissiedrank en alle shifts. Ik, als goed 
commissielid deed mijn werk: knakworsten serveren. 
Dit ging verassend goed totdat ik me sneed aan de 
worstblikjes. Bloed oooveral. Ik dacht dat de knak-
worsten nog te redden waren maar werd tegengehouden. 
Snacks met bloed mag je niet serveren helaas. 

De avond werd afgesloten door de heren van Hidden-
Dancefloor met het nummer “nog 3 minuten” Rond vieren 
wist iedereen de weg naar buiten weer te vinden onder 
het bier en de groene verf. Kortom, lekker feestje. Ik heb 
genoten en jullie denk ik ook. Volgend jaar weer!

-Laura Hurenkamp

F

Groenfeest

“Snacks met bloed mag je niet serveren helaas.” 
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1e couplet: 
Pegasus is onze naam, en turnen 
dat doen wij, we wijken echt voor 
niemand, en staan steeds zij aan zij. 
Op de balk en op de brug, dragen wij 
het groen, want Pegasus is super-
mooi, dat is waar we ’t voor doen! 

Refrein deel 1, 1x: 
Het is groen en het heet Pegasus, 
sterk, onoverwinnelijk. We houden 
van wat groen is, en we turnen ons 
kapot. We gaan zo door tot ‘s avonds 
laat, oh ja wat een genot. 

2e couplet: 
Uit Delft zijn we gekomen, op een 
mythisch beest. Je kunt ons echt niet 
missen, als wij er zijn geweest, samen 
heffen wij een glas, vol met Schrob-
belaer, We toosten op die mooie club, 
want Pegasus staat klaar! 

Refrein 1x: 
Het is groen en het heet Pegasus, 
sterk, onoverwinnelijk. We houden 
van wat groen is, en we turnen ons 
kapot. We gaan zo door tot ‘s avonds 
laat, oh ja wat een genot. Het vliegt 
door de lucht en het heet Pegasus, 
overheersend, sierlijk. Salto’s doen 
we lachend, geen trucje gaat te ver. 
We stralen door de hemel, ja turnen 
maakt je sterk. 

Bridge: 
Een handstand of een flikflak, mag-
nesium er bij, we laten horen dat we 
groen zijn, want Pegasus zijn wij….. En 
we zingen nog een keer. 

Refrein 2x: 
(zacht) 

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

(KNALLEN!) 
Het vliegt door de lucht en het heet 
Pegasus, overheersend, sierlijk. Salto’s 
doen we lachend, geen trucje gaat 
te ver. We stralen door de hemel, ja 
turnen maakt je sterk. Het is groen en 
het heet Pegasus, sterk, onoverwin-
nelijk. We houden van wat groen is, 
en we turnen ons kapot. We gaan zo 
door tot ‘s avonds laat, oh ja wat een 
genot. Het vliegt door de lucht en het 
heet Pegasus, overheersend, sierlijk. 
Salto’s doen we lachend, geen trucje 
gaat te ver. We stralen door de hemel, 
ja turnen maakt je sterk. 

GROEN!

Pegalied
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t is on an exceptional warm friday 18th of 
April that I find myself lying on the lawn, 
looking at the sky, awaiting nightfall. My 
tent stands just next to me, but I won’t use 

it tonight. Soon I’ll leave the base camp in Twente 
University and I’ll travel to Nijmegen: it’s there 
that the adventure begins.
I have no passion for running, it’s kind of 
boring and tiresome... I joined for the experience 
and here I am. It’s one a.m. It’s the start of the 
Batavierenrace, let’s run! The torpor of the night 
mixed with the adrenaline for the competition 
creates a pleasurable cocktail of sensations. My 
teammate biking next to me becomes a longtime 
friend, my opponents turn in companions of feat.
We are not racing to prove who is the fastest, 
we are running to show the world our craving 
for life. Over 350 student teams from the 
Netherlands and the whole world gathering for 
the most popular relay race in the world are the 
epitome of the affection for sport, nature, and 
social interaction that permeates us all.
Running at night was for me an alluring 
experience. Crossing a silent town, passing next 
to houses and houses, home to many and many 
others humans deeply immersed in their dreams. 
Diving in the darkness of the countryside, where 
the only fleeble lights come from the bikes in 
front and from the distant stars above you.

And that unrealistic silence, that let us perceive 
the voice of the nature... A voice that clears the 
mind and heals the spirit.
It’s dawn, the night shift is completed and a 
whole new atmosphere welcomes the second 
groups of runners. It’s time for me to get back to 
base camp and rest. The adventure is not over 
yet.
The morning is granted to sleep. The afternoon 
starts with a well deserved massage kindly 
given by the physiotherapist of the university 
and proceeds with entertaining frivolous as 
delightful conversation with the teammates 
while sunbathing like lizards under the sun.
It’s finally time to dine, and a barbecue is nothing 
but the best way to taste interesting sausages 
and meat appetising people, right?
The final touch arrives at last. The big student 
party, one of the biggest in Europe. Although I 
don’t fancy festival-style parries, I have to admit 
that was astonishing, partially of course by my 
intoxicated body filled with alcohol and high 
hopes of getting in touch with the mysterious 
good looking blond girl from Euroturn. 
Unfortunately she disappeared before there was 
a chance, leaving me with nothing but an hollow 
hart and an empty tent.

Batavierenrace
I

QUOTE: “r
o

g
ier

 en
 C

o
r

in
e h

eb
b

en
 g

ew
o

n
n

en
. M

a
a

r
 ja

, c
o

r
in

e is
 h

et g
ew

en
d

 m
et zu

lk
e g

r
o

te b
a

llen
” - r

o
el

Guiseppe

PEGala

Karin de Vreede 

H
et was stipt 18.00 uur toen de taxi 
inclusief chauffeur klaarstond om 
ons allen naar het unieke Pegala 
te vervoeren. In onze allermooiste 

outfit vertrokken we op onze luxe reis naar een 
nieuwe locatie in Rotterdam: restaurant APARTT. 
Eenmaal afgezet voor de deur wachtten ons 
een afgehuurde locatie, een welkomstdrankje 
en gasten van onze zustervereniging Euroturn. 
Hoe verliep de avond echt? Er was geen taxi, 
geen chauffeur, maar een simpele blauwe 
Citroën C1 die slechts vervoer bood aan vier 
gasten. Alle mooie outfits waren verstopt onder 
dikke vesten of casual jassen. Het was namelijk 
koud buiten. Vrijwel iedereen bereikte lopend de 
locatie, ofwel vanaf Rotterdam Centraal, ofwel 
vanaf de parkeergarage. Het vorige gezelschap 
was nog bezig aan het toetje, maar rond 20.00 
was het etenstijd. Het voorgerecht bestond 
uit een soepje (romig!) of rundercarpaccio 
(lekker!). Het hoofdgerecht was victoriabaars 
(die sla ik liever over), biefstuk (mooi rosé!) 
of vegetarische risotto (zag er goed uit!). 
Uiteraard werden hier de nodige patatjes 
bij geserveerd (sorry dat ik alle bakjes van 
onze tafel heb leeggegeten!). Het toetje moest 
helaas ontbreken, maar op eigen kosten kon er 
koffie met appelgebak worden gehaald. Na het 
eten volgde een episch feest, inclusief happy 

hours. Gratis drinken tot 23.00 uur. Hier werd 
ruim gebruik van gemaakt; binnen no-time 
waren vele turn(st)ers en bijbehorende dates 
prachtige danser(re)s(en). Er is intern en extern 
geregeld in en tussen Delft en Rotterdam. 
Er werd gedanst, gedronken, gezongen, 
gedronken, foto’s genomen, gedronken, shows 
gegeven (Go Marcel), gedronken, gezoend en 
nog meer gedronken. Rond de klok van 00.00 
vertrokken de eerste gasten weer richting huis: 
de laatste trein moest gehaald worden. Voor 
mij is dit het eerste feestje geweest wat ik heb 
uitgespeeld, mede mogelijk gemaakt door mijn 
vervoer en bijrijders wie intens (van elkaar?) 
hebben genoten. Ondanks de nasmaak op weg 
naar de auto (we konden de ingang naar de 
parkeergarage niet meer vinden) heb ik mij 
enorm vermaakt! Voor wie zich de avond niet 
meer goed kan herinneren, vraag het aan mijn 
BOB. 
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Beautiful!

Wauw!

Pretty



S
aturday, the 12th of May, the 
judgement day! Haha, just kidding, 
it was the day of NSK Meerkamp – 
an all-around student gymnastics 

competitions. Unlike the other competitions, 
this one was different because there were no 
event finals. 
I am used to competing as a gymnast, as 
I have been doing this since I was five. 
However, I really like the student competitions 
because they are much different from the 
regular ones. There’s music and all the people 
are cheering and having fun, interesting 
and funny routines appear which you 
can’t see every day. What’s more, after 
each competition there is dinner, party and 
sleepover. 
I had to get up early, grab my gym bag and 
luckily go to the gym hall in Utrecht by car 
instead of train. The preparation began on 
the way to Utrecht. I tightened my hair into a 
“gym-bun” and put some make up. 

We arrived at the gym hall but there was no 
possibility to enter and start warming up right 
away. After 15 minutes the warming up began 
and it was time for the competition to start. 
The gymnasts from the first round entered the 
hall with accompaniment of what happened 
to be a Dutch song about the police (“Tatu tatu 
daar komt de politie aan”), which was a bit 
awkward but then I recalled that the theme of 
the competition was “Cops and criminals” and it 
made sense. The organization and rules of the 
competition were really good – everyone knew 
when and what to do and there was no long 
waiting between the competition rounds. 
All of the participants were well prepared and 
showed their best routines. At the end of the day 
Pegasus did great and won some shiny medals.

Viktoria Dilyanova

NSKMeerkamp

et was weer tijd voor de leukste, 
creatiefste wedstrijd van het jaar! De 
interne wedstrijd! Waarbij je bij alle 
andere wedstrijden georganiseerd door 

de NSTB een complete routine moest volgen 
was de interne wedstrijd anders ingedeeld. Er 
konden namelijk door middel van voorbedachte 
oefeningen punten worden verdient door het 
gehele team. Elk teamlid moest dan ook alle 
onderdelen doen. Dus zowel de mannen moesten 
op een moment balk doen en de vrouwen op 
een moment de brug. Hierdoor kon iedereen in 
het team zijn goede en iets minder goede kanten 
van het turnen laten zien. Voor mij was balk 
een absoluut struikelpunt terwijl deze juist door 
de vrouwen enorm goed werd gedaan.

De wedstrijd heette de Uchimura games. Voor 
wie hem niet kent: hij is de koning van de 
nette landingen. Het ging tijdens deze wedstrijd 
er dus ook voornamelijk om om je landing 
zo netjes mogelijk te maken. Dit voegde een 
extra element toe aan de al ontzettende leuke 
wedstrijd. 

Uiteindelijk bleken de teams behoorlijk dichtbij 
elkaar te liggen wat punten betrefte. De 
beslissende ronde was uiteindelijk de ronde 
waarin flexibiliteit werd getest. En tot mijn 
grote verbazing deden wij als team blauw-geel 
uiteindelijk zo goed dat we de eindzege hadden!
Na de wedstrijd zelf was er een goed feestje 
waarin iedereen alles aan mocht behalve kleren. 

Eenmaal aangekomen in mijn douchegordijn 
hebben we met zijn allen in vuilniszakken, 
verkeersborden en kranten tot diep in de nacht 
doorgefeest tot er helaas een einde kwam aan 
deze mooie dag. 

Interne 
Wedstrijd

H
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“Na de wedstrijd zelf was er een goed feestje waarin 
iedereen alles aan mocht behalve kleren” 

“Uchimura games” 
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unastics Retraite, oftewel spiritueel 
zelfonderzoek en geestelijke oefening. 
Dit was een weekend waarin we lekker 
zouden kunnen uitrusten zo vernam ik 

van de naam. Maar uitgerust voelde me ik toch 
niet helemaal na de clinics die Euroturn voor 
ons had uitgekozen. Bij Capoeira begonnen we 
met wat basic steps waar (bijna) iedereen wel 
mee kon komen en het misschien zelfs simpel 
vond, maar omdat we een groep turners zijn 
kregen we ook opdrachten zoals handstand 
kicks en radslag bewegingen wat het natuurlijk 
erg interessant maakte. In de andere zaal 
hebben we circus oefeningen gedaan gericht 
op partner acrobatiek. Dus echt relaxend was 

het niet, maar iedereen heeft wel bij elkaar op 
de schouders gestaan en gevlogen in elkaars 
armen, wat misschien ook wel rustgevend 
aanvoelde. De laatste clinic die we kregen 
was bier yoga. Dit was iets wat eindelijk mijn 
verwachting waar maakte en rust in m’n 
hoofd bracht, of was dat de alcohol.. naja hoe 

dan ook, een leuke ervaring om je lenigheid 
te testen met een biertje in je hand! Alle drie 
de clinics zijn wat mij betreft voor herhaling 
vatbaar. Toen iedereen zijn gedachten op 0 had 
na de bier yoga was er een barbecue waar 
iedereen rijkelijk van heeft genoten. Maar we 
zijn studenten dus de rust in het hoofd werd 
al gauw verstoord door de vele potjes stress-
pong in het sport café. Na weer genoeg gestrest 
te hebben zijn we naar de stad gegaan voor 
wat dansjes en uiteraard nog wat biertjes. 
De feestlocatie was een prachtige plek voor 
een full-moon party met een glazen dak en 
tropische planten in de danszaal. De avond heb 
ik afgesloten met een potje voetbal om 04:00 
in een van de gymzalen wat ook de nodige 
energie uit mij heeft genomen. Dus zondag 
ochtend om 9 uur uitgerust wakker geworden 
door de Retraite? Nee, maar wel gelachen. Ik 
ben benieuwd waar ze volgend jaar met de 
funastics mee op de proppen komen.

Funastics
F
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n het weekend van 26/27 Mei ben ik naar 
het Pegaweekend naar Antwerpen gegaan 
en het was super!

Als nieuw lid kende ik nog niet veel mensen 
behalve de vriend die mij had geïntroduceerd 
tot Pegasus, Julian, daarom dacht ik dat het 
weekend een goede manier was om nieuwe 
mensen op de vereniging te leren kennen en 
dat was het zeker! Ik heb nieuwe vrienden 
gemaakt, nieuwe mensen leren kennen en een 
hoop plezier gemaakt op het weekend en kan 
het ieder nieuw lid aanraden. Ook het thema, 
Stuko of Mavo was leuk, de meesten hadden 
zich goed voorbereid hiervoor en liepen als een 
prominente rakker rond of juist als de grootste 
Sjonnie. 

De activiteiten waren ook super, veel actieve 
spelletjes die je met je groepje deed. Een van de 
activiteiten was bijvoorbeeld dat je een outfit 
voor je groepje moest maken, de creatievelingen 
van de groep toverden de meest bizarre/leuke 
outfits uit hun mouw. 

Ook het tripje naar Antwerpen zelf was leuk, we 
kregen een lange lijst met opdrachten, en wie de 
meeste dasjes met die opdrachten kreeg, kreeg 
extra punten voor het overkoepelende spel 
dat je speelde met je groepje. In het park van 
Antwerpen hebben we nog met de hele groep 
wat geturnd tijdens de BBQ, dat was ook leuk. De 
laatste avond was er ook nog een feest, iedereen 
is toen helemaal losgegaan.

Al met al een super weekend en kan iedereen 
ontzettend erg aanraden!

Pegaweekend
I

Wolf  Bubberman

“Na de wedstrijd zelf was er een goed feestje waarin 
iedereen alles aan mocht behalve kleren” 
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“Ben jij stuko?” 

“of helemaal naar de mavo” 
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seks & liefde...
Al jouw intieme vragen beantwoord door de LoveDocter...

‘Help ik heb een crush op mijn trainer, als 
hij me helpt wordt ik helemaal rood en weet 
ik niet meer wat ik moet zeggen. Hoe zorg 
ik dat het niet ongemakkelijk wordt?’

Stel gelijk hele intieme en persoonlijke 
vragen op deze manier leer je je trainer super 

snel kennen en voorkom je stiltes.

‘Ik heb per ongeluk de piemel van Bas 
gezien. Ben ik nu gay?’

 Nee, louter onder de indruk.

‘Hoe overtuig ik mijn chick om anale seks 
te proberen? ‘

Als ze slaapt is ze ontspannen, je kunt het 
haar dan lief vragen. En je gang gaan. Wie 

zwijgt stemt toch toe?

Disclaimer - Sekcie is niet aansprakelijk voor fysieke of 
psychologische schade

‘I’ve tgot he biggest crush on this guy I 
met, but he has a girlfriend. Should I break 
them up?’

If you want a chance at getting him, 
absolutely. Best way is to fake a cheating 

scandal. Everything can kapot!

‘Het lijkt me leuk om met wat speeltjes 
te experimenteren, maar ik weet niet zo 
goed waar ik moet beginnen. Hebben 
jullie tips?
Kusjes, anoniempje’

Probeer het eerst met huis tuin en 
keukengerei zoals een elektrische 

tandenborstel! Als je merkt dat dit echt 
fijn is, ga dan een stapje verder met een 

dubbele dildo met rubberen stekeltjes en 
extra fluffy details.

‘Hoe groot is Marcel’s anaconda?’

Anaconda’s kunnen tot 3 meter lang worden. 
De anaconda van een IT’er kun je gemiddeld 

zo om je nek wikkelen. Maar onthoud... het 
gaat niet om de grootte maar om de techniek!

‘Ik heb onder de douche gestaan met mannen, 
kan ik nu zwanger zijn?
Groetjes anoniempje’

Dat hangt er van af wat je gedaan hebt onder de 
douche.  Als je de douchepuff van een mannelijke 

soortgenoot hebt geleend  kun je inderdaad het 
beste een zwangerschapstest doen.

‘Als minder dan drie tongslagen niet 
geld als regelen, moet dan ook drie keer 
dippen om seks te hebben?’

Wanneer je bij de fondue eenmaal in de 
kaas dipt, dan zit er kaas op. Dus nee.

‘Tsukahara, is dat een soa?’

Absoluut! Als je wilt weten hoe deze soa zich 
uit, bekijk dan een foto van Bas tijdens de 

OWEE. 

Helemaal 
naar de 

Quotum

“Ik hoop dat ik morgen nog 
steeds zo kan genieten, anders 
ben ik echt niet te genieten”

-Jordi

“Ik droomde over een 
ophaalbrug en daar werd ik 
gewoon heel erg geil van”

-Bas

“80% Smaak van de bitterbal 
is warmte”

-Mitchell

“Ik pis zoveel, als ik bijna 
klaar ben, klinkt het net als 
iemand die net begint”

-Cedric

-Bas: “Ik regel niet zo veel meer, ik 
heb mijn leven verbeterd.”
 
-Karin: “Ja maak dat de poes wijs”

“Als er 1 schaap overheen gaat 
gaat karin er ook overheen”

-Cedric

“Beter een goede buur dan 
een verre bar”

-Jordi

“Met de huidige spaarrente maakt 
het niet uit of je geld op je rekening 
staat of in bierflesje zit”

-Rogier

“Ik heb een normale 
foto, die met die geit” 

-Julian

Corné: “We gaan veel met 
elkaar om dus is ze mn 
vriendin ondertussen wel”
 
Yuan: “Volgens deze logica 
ben ik ook je vriendin

“Die kruidenkaas is net als 
magnesium, hoe meer je op je 
brood doet hoe beter” 

-Nick

“Omdat een goal een keeper 
heeft betekend niet dat je niet 
kan scoren”

-Nick

“Ik heb nachmerries dat 
de melk over datum is” 

-Nick

“Wooow Julian heeft 
eigenlijk echt zieke tetten!”

-Theo

“Moeilijker te plannen 
maar wel beter te regelen

-Koen

...

“Beter mosterd na de maaltijd 
dan helemaal geen mosterd”

-Jordi
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Faceplant
Activities

"De eerste activiteit georganiseerd door de nieuwe 

FACEPLANT was dit jaar het bowling toernooi. Eind 

September konden alle Pegasussers hun bowlings-

skills showen in een super spannende team wedstrijd. 

We werden opgedeeld in teams van twee of drie 

personen, ik vormde samen met Maartje een team. 

We begonnen met goede moed ons eerste duel tegen 

een ander team, maar al snel kwamen we erachter dat 

bowlen niet bepaald een van onze talenten is. Uiteindelijk 

eindigden we ergens onderaan, maar ondanks dat hebben 

we heel veel lol gehad en veel gelachen. Na het bowlen gingen we 

met een grote groep door naar de Ruif, waar we de avond afgesloten 

hebben met een drankje. Al met al was het een heel gezellige avond en 

een geslaagde activiteit." 

Bowling Tournament

- Janine Taekema

Movienight
The movie night in the end of October was a nice, relaxing way to meet 

up with your friends and get to know new people. We started by watching 

Madagascar 3, which had been voted as the winner by the participants 

beforehand. I think it was the kind of movie that most people could enjoy 

watching because it was easy going and funny. While watching the movie 

we had some sodas and snacks to share. After the movie we continued 

talking and getting to know each other better. Overall, the movie night was 

a fun way to spend an otherwise boring Wednesday night. 

Heini Kumpulainen
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De kroegentocht was één van de mooiste avonden van het jaar! Niet alleen 
vanwege de vele drankjes en gezelligheid, maar het was ook nog eens 
mijn verjaardag! We begonnen de avond in de BeeBop. Bij aanvang kreeg 
je een heus Pegaglas, welke je overal kon laten vullen met verfissend 
pils. Na de BeeBop stonden er nog 4 kroegen op het programma: biertjes 
in de Oude Jan, (Delftse) Jägerbombs in de Bonte Os, dropshots in de Steck 
en als laatste met zijn alle dansjeswagen in de Ciccionina. De volgende 
ochtend werd ik wakker met hoofdpijn, een dood smaakje in mijn mond 
en een bank in de woonkamer die er de vorige dag nog niet stond… Wat 
een topavond!

-Bas Ackermans

Pub crawl

Alles liep op rolletjes toen wij met onze Rotterdamse turnvrienden 

de rollerdisco bezochten, om vervolgens na dit avontuur nog even te 

stappen met de o zo geweldige maar toch onofficiële KroegCo!  Eenmaal 

aangekomen in de rollerdisco was het tijd om de foute kleding tevoorschijn 

te toveren, rolschaatsen aan te trekken en om met het avontuur te 

beginnen. Deze avond vol interessante dance moves, ongemakkelijke 

valpartijen en overheerlijke biertjes heeft een mooie avond opgeleverd. Na 

de avond is het natuurlijk tijd om de nacht voort te zetten in Rotterdam! 

Natuurlijk schamen wij ons nergens voor en gaan we met dezelfde foute 

kleding, gewoon stappen in Rotterdam. Helaas blijkt het dat je als man 

met een neon panty aan, bijna geen club binnen komt. Gelukkig is het 

uiteindelijk na een beetje improvisatie toch nog gelukt en is de nacht 

geëindigd in de skihut. Zoals alle avonden met Pegasus was ook deze 

weer schittermagisch, en als je volgende keer denk: “To skate, or not to 

skate” Neem ik aan dat het antwoord duidelijk is… 

Jordi Wagner

Skate fever - roller disco

“To skate or not to skate....”
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Ik hoor het je al zeggen: ‘Fierljeppen?! Dat is toch iets 

uit Friesland?’. Jep dat klopt, en juist daarom zijn wij dit 

gaan doen. Met een select groepje daredevils zijn we 

deze buitenlandse sport gaan proberen, met succes. De 

clinic van een uur (die uiteindelijk 2 uur duurde) begon 

voorzichtig en veilig boven het zand en in de klim palen. 

Maar zodra iedereen de techniek onder de knie had en 

een aantal meters ver kon springen mochten ook wij van 

de schans (bijzondere bewoording maar zo heet het nou 

eenmaal). Iedereen heeft zijn Pegasus vleugels gespreid 

en is over de 5 meter sloot gekomen. Daarna hebben we ook bijna 

allemaal een nat pak gehaald in de 9 meter sloot. En dan te bedenken 

dat het Nederlands record op 22.21 meter staat! Ook deze sport heeft 

Pegasus weer ervaren en één ding dat je merkt, ‘Turnen is overal goed 

voor’. 

Fierljeppen

Olaf van der Meer

Karten
Omdat de Faceplant dit jaar iedere maand een 

activiteit organiseerde, kon het karten natuurlijk 

niet ontbreken. Op een zondagavond verzamelde alle 

snelheidsjunkies bij Bleekemolen voor een dubbele heat. Op zondagen worden 

meerdere banen aan elkaar gekoppeld om een baan met drie verdiepingen 

te maken. De gridline werd groen gekleurd door een gemêleerd gezelschap. 

Sommigen hadden een rijk kart verleden, voor anderen was het de eerste 

keer. De eerste heat was het voornamelijk de baan verkennen en de grenzen 

van de kart opzoeken. De vangrails werd geregelmatig gekust en er werden 

felle gevechten om posities gevoerd. Na de eerste heat werd de stand 

opgemaakt en waren we toe aan een verfrissend drankje. Karten is namelijk 

veel inspannender dan je zou verwachten. In de tweede heat laaide de 

strijd pas echt op. Mensen probeerden elkaar in de bochten snel in te halen. 

Halverwege de heat werd de gele vlag geheven in een bocht na een afdaling. 

Jochem was zo hard in de vangrail gereden dat zijn linker voorwiel los kwam 

van 
de kart en vrolijk over de baan stuiterde. Ondertussen ontstond 

een opstopping bovenaan een heuvel waardoor er een 

volledige blokkade van de baan ontstond. Vol adrenaline en 

ongeduld moesten we wachten tot de weg weer vrij was 

en we verder konden met de race. Uiteindelijk werd het 

erepodium gevuld door Casper, Rick en ik en werden we 

vereeuwigd op de foto. Volgend jaar 
weer?!

Roel Koole

We waren nog maar een paar weekjes in het nieuwe jaar en het was meteen alweer 
tijd voor een prachtige FACEPLANT event – de speciaalbier proeverij. Op 19 Januari 
organizeerde ik samen met Olaf, Rogier en Kathalijne een avond vol gezelligheid en 
uitmuntende en hemelse bieren. Na een aantal voorbereidingsavondjes van overleg, 
plannen en biertjes proeven wisten we een zeer gevarieerde bierlijst samen te 
stellen. In totaal waren er 15 verschillende bieren te proeven van zeer uiteenlopende 
smaken en stylen. Zo begonnen we met een heerlijke Amber genaamd Cwtch van 
de brouwerij Tiny Rebel uit Wales. Een bier met veel aroma en een goede body, 
zoals was te lezen in het prachtige infoboekje wat Kathalijne had gemaakt. Een 
goede start die al snel gevolgt zou worden door rondes van belgische bieren, IPA’s, 
porters, barley wines en als afsluiter de echte zware smaak kanonnen van Russian 
Imperial Stouts en en Barrel Aged beers! Al met al een prachtige avond met veel 
lekkers, gezelligheid en goede gesprekken over bier en het leven!

Cheers! -Rick Oppedijk

Speciaalbierproeverij

20 december was het zover, op deze frisse laatste herfstavond zouden 

7 Pegasussers de schaatsbaan in Delft onveilig gaan maken. Eenmaal 

daar werden de schaatsen ondergebonden en kon het feest beginnen, 

eerst een paar rondjes kijken hoe dat ook alweer voelde om met 

schaatsen op het ijs te staan, maar dit gevoel had iedereen alweer snel te

pakken en kon de trukendoos geopend worden en zo kwamen de 

pirouettes en zweefstanden al snel tevoorschijn op het ijs. Uiteraard kan 

schaatsen niet zonder een kop warme chocolademelk tussendoor en 

hier werd dan ook goed van genoten tijdens een korte pauze. Na het 

schaatsen kon er natuurlijk niets anders gedaan worden dan toch nog

even ergens een biertje in de stad mee te pakken en zo kwamen we 

terecht bij het Klooster voor wat lekkere speciaalbiertjes waarbij er nog 

wat meer Pegasussers zijn aangesloten. Na deze lekkere afsluiter(met 

iets te veel bier op) was het weer tijd om huiswaarts te gaan en uit te 

kijken naar de volgende activiteit.

Koen van der Ende

Schaatsen
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PegaPyjamaParty

Floeian Luthi

Wijn en Whiskey
Vrijdagavond 9 maart was het weer tijd voor de jaarlijkse wijn en whiskey 

proeverij. Ook dit jaar was het een gecombineerd feestje met Pegasussers 

en Euroturners. De teleurstellende opkomst vanuit Rotterdam kon de pret 

niet drukken en met een gezellige groep van ongeveer 20 man hebben 

we wijnen en whiskeys uit verre landen en streken mogen proeven. 

Met zeven verschillende wijnen, variërend van rood naar wit, en zes 

verschillende soorten whiskey zat de stemming er al snel goed in! Dit 

betekende natuurlijk dat de avond alleen maar kon eindigen met dansjes 

in de stad, wat naar mijn mening de beste manier is om een avond te 

eindigen! Hoewel de dag erna de drankjes goed te voelen waren, valt er 

nog maar een ding te zeggen: Volgend jaar 

weer!

Lise Drost

Springen doen we in de zaal natuurlijk vaak genoeg maar het water in 

springen is nog geen koud kunstje. Daarom trok Pegasus erop uit naar 

Amsterdam om samen met STAH te leren schoonspringen. Van 1m tot 

10m hoog zijn we gesprongen en sommige moesten worden gedwongen. 

Ook de docent vond het leuk om te zien hoe wij onze turn skills in zette 

om de gekste trucjes te doen. Hij begon met “doe maar een strek sprong” 

en ging al gauw over op “maak maar een salto met een duik erachter 

aan”. Na het toch wel spannende schoonspringen hebben we samen met 

STAH Amsterdam verkend en de ene na de andere kroeg laten merken 

dat wij Pegasus zijn!

Olaf van der Meer

Schoonspringen

On February 17, during the PegaPyjamaParty, we had the pleasure to be 

taken back to our childhood. The Faceplant organised a wonderful event 

that started with decorating cupcakes and creating colourful paper hats. 

We then proceeded to play a round of ‘jeu de object’ – a variation of jeu 

de boules where the boules are replaced with things like a tosti-iron, a 

pillow or a set of boules (for jeu de boules). The subsequent obstacle course 

tired us out such that we were ready for some dinner and board games. 

The children-friendly part of the evening concluded with watching Frozen 

and cuddling our ‘knuffels’ good-night. The connection back to reality 

was established by a three-hour session of beer-poker – the accumulated 

debt from which some only paid the next morning by having an extended 

ramp-up time.
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 This year is going to be 
your year! With your nev-

erending enthusiasm and de-
termination you are going to finish 
your studies with ease. And because 
you don’t have to worry about that, 
you have plenty of time to do oth-
er fun stuff. But beware, don’t be too 
selfish, there are plenty of people you 
can add to your NSTBingo card <3

Your future as it is written in the stars. What will the upcoming year bring to you? You 
can find it on these two pages. Is this the year to accomplish everything you ever wanted? 
Will you find true love? Or will it be a year all about you, where you can treat and pamper 
yourself all you want? Don’t hold your breath any longer and read what is to come! 

 The NSTBingo really is your 
thing. With your funny and 

energetic characteristics you 
enjoy hooking up or helping people 
with it to a new level and this year 
won’t be any different. Your curious 
nature comes in handy with this 
matter, but can also be extremely 
annoying. So make sure you don’t 
interfere with other people’s business 
on an impulse, not everyone will like it.

 If someone is the life of 
the party, it’s you. With 

your generosity and loving 
character everyone wants you 
present. Your outfits steal the show 
at every party. Too bad you are very 
aware of that yourself. Now it is true 
that Pegasus is one of the best, but 
try to contain your vanity to make 
sure that people still like you and 
you will be set for the coming year.

 Well well Taurus, the coming 
year looks as promising as 

can be. Your patient nature 
enables you to achieve a lot of things. 
This means one thing. Treat yourself! 
Go out and get yourself that awesome 
gadget you always wanted. But be 
careful and don’t be too stubborn 
in this year. Just go and talk with 
strangers, otherwise your year 
might turn out completely different.

 This year is going to be the 
year to spend as much time 

as possible with your family 
Cancer! It is the ideal moment to do 
all the Pegasus events that are planned 
for the upcoming year and to bond 
with all the amazing people that are 
member. Don’t stay home in a sad 
mood of self-pity and get yourself 
out the to share all your loveliness.

 Ultimate fitgirl/fitboy 
in your own way, that is 

how you can be perfectly 
described. With your healthy lifestyle 
you reached your ultimate summer 
body. And with your intelligence 
you are able to help people reach 
their own goals . However remember 
that being too perfectionistic is not 
the way to go, so make sure that 
people don’t get bothered with 
you and then you will be alright!

QUOTE: “aanvaard mijn Mavo oksels Emma” - nick

Ram Stier

Tweelingen Kreeft

Leeuw Maagd

 Libra, your upcoming year 
will be completely focused 

on love. Tell the person that you 
have a crush on as fast and your 
dreams will come true. And if you 
are already in a relationship? Even 
better! You will rediscover each other 
and your relationship will reach a 
new level! Just make sure that you 
don’t get too impressionable, not 
everyone wants the best for you.

 The past year you 
considered yourself less 
important, which is not 

bad if it happens at times, but this 
year will be your year to grow! Go 
to every practice and you will see 
your progress in no time! Make sure 
you don’t ask too much of yourself, 
injuries are a constant threat, but 
you will find an creative solution to 
prevent this! Enjoy sagittarius!  

 What are your goals and 
motivations for this year? 
Exercising more often? 

More Bingo? The choice is yours and 
you are able to achieve all of it in 
just one year. Nothing can stop you 
Aquarius! You are, after all, smart 
and funny enough. Your rebelling 
nature might be an obstacle, but if 
you watch that also that won’t be a 
problem. You can do it!

 Where you lost control in 
some situations last year, you 

won’t have struggles this year. Your 
dynamic nature enables you to challenge 
everything that comes in your direction 
the upcoming year. Just make sure that 
you don’t sacrifice everything for the 
things you want to reach, stubbornness 
is not always the way to go and there 
are always people willing to help.

 If someone is the mama of 
your group, then it is you 
capricorn. With your sense 

of responsibility everybody feels safe 
with you and that won’t change in the 
coming year. You will be the royalty of 
the gossip! En don’t become wary now, 
it might be Pegasus we’re talking about, 
but it won’t be that bad. Prepare for an 
eventful year ;).

 Your life and motives are 
always a bit mysterious 
and that is partly because 

of yourself. So now and then you 
have the tendency to be a bit lazy and 
indecisive, which doesn’t give your life 
any direction. However, next year will 
provide enough motivation to prevent 
these situations. Do what your guts tell 
you to do and the year will be over in 
no time! In a positive way of course.
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Weegschaal Schorpioen

Boogschutter Steenbok

Waterman Vissen
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Witek Bas
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Smoelenboek

Jan Daan Jochem

 ~ Al je pegavrienden ~

Jaar 2017/2018

Ashley
Otman

NikhilCedric
Marije Jordi

Lennert Maar
tje Teun Koen Amy Sanne

Theo Lise BasMarc Karin Jelle

Marios Liza
Rosa Matth
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Corine Olaf Kai Kathalijne Damani Niels

Judith Tariq
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Rutger Anouk Kipras Srinidhi Eric Flora
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Laura
Maksym

TacoQichen
Joëlle Julia

Nikki Trist
an Killian Lisa

Christian Joy

Max Tan HeiniClem
ens

Feli
x

Sara
h

Marco Floren
tine Julian Federico Viktoria Lina

Sanne Iris Olaf Casper Teun Geoffrey

Mickey
Nick ElisaAmaria Kelly Erica

Martin Mick Anouk Jelte
Femke Eben

Irene Amber Matteo Meike Karien Kevin

Giuseppe
Jari WolfAntonio

Emma
Anping

Eva Vincent

Tot volgend jaar!
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