


Lovely People,
Sadly, the year is already over, but we have a lot of memorable activities to look 
back on. The Sekcie has made a wonderful compilation for you in the form of this 
Pageturner! 

Hereby we present to you the Leip Studenten Doeboek Edition of the Pageturner, 
filled with fantastic activities, peaceful vibes and trippy stories! 

We hope you enjoy reading it,
lots of kisses,
The Super Elitaire Knutsel Committee.
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Het was een speciaal jaar voor Pegasus, 
namelijk het jaar dat we over zijn 
gegaan naar de nieuwe zaal. Een 
nieuwe zaal met nieuwe toestellen, een 
ware speeltuin voor onze innerlijke 
turner. En uitgerekend dit jaar besluit 
het sport&cultuur centrum om zichzelf 
te hernoemen naar de mooiste naam 
mogelijk: X! 
Tevens is dit het jaar van ons 2e 
lustrum. Er werd een volledige 
week uitgetrokken om de verjaardag 
van Pegasus te vieren. Delft werd 
omgetoverd tot het Epik 7 Zondenland! 
Dineren met gulzigheid, drinken met 
jaloezie en feesten met lust. Een waar 

genot om mee te maken. 
De rest van het jaar hebben we ook 
niet stil gezeten. Voor het eerst in 5 jaar 
weer een NSTB wedstrijd in Delft. Maar 
liefst 3 weekenden; Introductieweekend, 
Dora the city eXplorer naar Brussel, en 
Xpeditie Pegasus. Een skireis naar Foux 
d’allos, een surfreis naar Zarauts. En dan 
niet te vergeten alle activiteiten van de 
FACEPLANT.
Ik wil iedereen super erg bedanken 
voor jullie enthousiasme en inzet! Nu 
is het toch echt tijd om het stokje weer 
over te dragen. Time has wings when 
youre having fun…
-XXX-

- -Bas Ackermans
Koen van den Ende

Julian Roza
Lars Pije
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PegaSurf is hét evenement waar ik het 
hele studiejaar naar uitkijk. Het was 
de tweede keer dat ik mee zou gaan 
naar het zonnige Zarautz. B11 zat in 
de auto van Jordi en Lennert had een 
vrouwelijke vorm aangenomen. De trip 
verliep soepel en de sfeer zat er goed 
in. Toen we eindelijk gearriveerd waren, 
konden we tenten claimen, uitladen en 
lang gemiste vrienden weer herzien. Ik 
had een top tentje uitgekozen, waar ik 
welgeteld 0 nachten in geslapen heb…

De volgende ochtend kregen we onze 
eerste surflessen en zijn we naar het 
strand gegaan. Iedereen ging de gehele 
week zijn eigen gangetje. Olaf moest 
helaas al snel uit het water blijven 
vanwege zijn voet en ook Kees viel het 
tegen dat hij niet meer mocht surfen 
na een verwonding aan zijn pink. Toch 
zijn er tijdens het surfen lijpe acties 
gemaakt. Meerdere handstanden en 

PegaSurf
zelfs een kusje tussen twee surfers, hoe 
romantisch!

Voor hen die na het surfen nog energie 
hadden waren en ’s avonds nog 
voldoende activiteiten. Een ijsje halen, 
longboarden, in de botsautootjes gaan, 
een dansje wagen of shotjes vielen 
hier erg in de smaak. Gelukkig hadden 
we een GO-signaal bedacht voor de 
stelletjes en wist Jordi naar zijn naam 
te luisteren voor wat extra gezelschap.

Wanneer je dan ’s ochtends goed brak 
en moe wakker werd, stond er altijd een 
heerlijk ontbijtje op je te wachten en 
maakten de wilde golven je wel weer 
actief. Gerrie verzorgde hitjes op het 
strand en ook het volleybal toernooi 
en de surfwedstrijd zorgden voor veel 
plezier. Tot slot nog een kleine shout-
out naar Roel die het maar weer mooi 
gefixt heeft! Karin Backer
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IntrodukCie Weekend
Ja man, Introweekend was lachen. 
Het bevatte twee van mijn favoriete 
activiteiten: beetje lollige spelletjes 
spelen en braviaal zuipen. Door zo’n 
weekend leer je mensen beter kennen 
en voelt ieder zich meer op zijn/haar 
gemak in de trainingshal. Zeker omdat 
het gezelschap zo open was naar 
elkaar, was het ook gewoon een zeer 
mooie tijd.

Op zaterdag 29 september, 13:00, 
verzamelde de Pegasussers bij Sport en 
Cultuur (of sporthal X, maar die naam 
zuigt). Na een tijdje fietsen kwamen 
we bij ons eerste activiteit aan; lollige 
spelletjes spelen en shirtjes spuiten. 
Het was allemaal leuk bedacht, maar 
helaas bleek onze penningmeester 
enige moeite te hebben met al die 
groepscijfertjes. Eenmaal aangekomen 
op onze bestemming, gingen de 
Pegasussers hun bedden klaar maken. 
Net met het eten klaar te zijn, kregen 
alle sjaars les over de commissies die er 
te doen zijn binnen Pegasus, waaronder 
Sekcie, groenfeest (vo) en Faceplant. Na 
wat eten, wat drinken en wat drinken 
en wat drinken, moesten de groentjes 
verzamelen in de eetzaal. 

De verlichting werd grimmig donker 
gemaakt en mensen met maskers 
bewaakten de deur. Dit was geen 
zachte poep vriend maar keiharde 
shit. Eén voor één werden de sjaars 
uitgekozen om naar buiten te treden 
onder begeleiding van een gemaskerde. 
Ze werden uiteindelijk gebracht 
naar een podium, met daarvoor 
een kampvuur en een onafgemaakt 
Pegasuslogo. Tot ieders schrik stonden 
er 4 lange, musculaire en gewoon bloed 
aantrekkelijke mannen op het podium. 
Maar achter hun fraaie gezichten zaten 
mannen zonder emotie. Bloedserieus 
kleineerde en beoordeelden zij alle 
eerstejaars, zonder enige blijk van 
ingehouden glimlachen. Het was een 
slachtveld. Nadat ieder uiteindelijk in het 
groen gedoopt werd door de 4 mannen; 
Voorzitter Bas Ackermans, Secretaris 
Koen van den Ende, Penningmeester 
Julian Roza en Commissaris Lars Pije, 
waren de groentjes nu de nieuwste 
generatie Pegasussers. En mogen zij 
de inspirerende vlam van de ouderen 
overdragen.

Oh en er werd flink geregeld, djonko geklapt en mensen gaven kapot veel lapdances enzo.

Jelmer van Gestel



Lustrumweek

De lustrumweek van Pegasus zat helemaal vol met fantastische activiteiten. 
Zonder twijfel heb ik ook gelijk een passe partout gekocht. Het begon rustig met 
een gigantisch training voor oud-leden inclusief borrel. De dag daarna konden 
we de huizen van verschillende pegasussers van dichtbij bekijken met het cycling 
dinner! Het begon gelijk gezellig met een stevig welkomsdrankje waarna wedoor 
de hele stad hadden gefietst voor de andere gerechten. Van de lustrumweek kan 
ik mij niet veel herinneren maar het bananen -pecan- brood pudding toetje bij 
Lisanne en Roel thuis is iets wat ik mij nog in grootste detail kan herinneren.

 
Het toetje was iets waarvan ik niet wist dat ik het nodig had in mijn leven tot 
ik de eerste hap had genomen. Na deze dag nog (tot mijn verbazing) behoorlijk 
capabel te hebben afgesloten was het alweer tijd voor de volgende activiteit. In 
de middag konden wij, geheel naar eigen ontwerp van Rick, onze eigen hangmat 
bouwen! Na de mail niet goed te hebben gelezen kwam ik uiteindelijk 2 uur na 
begin aan (ben stiekem ook niet zo goed met getallen) om dan ook eindelijk te 
beginnen aan mijn hangmat. En je zou toch verwachten dat een werktuigbouwer 
een hangmat met redelijk eenvoud in elkaar zou zetten. 

Nou in mijn geval was dit dus helaas niet zo. Terwijl de anderen aan het chillen 
waren in de zon in hun eigen hangmat was ik aan het strijden om het geheel op 
tijd af te kunnen maken. Maar ik was een vastberaden man. Ik zal en moest ook 
in de zon kunnen chillen in mijn hangmat. Na een verbazingwekkend lange tijd 
lag ik daar dan dus echt voor een onvergetelijke 10 minuten aangezien de zon 
helaas al verdwenen was. Op de donderdag was huize Fortuin ook echt het huis 
van Fortuin! Dit was de dag waarop een simpele zet het einde kon betekenen.

Nuchtere Julian vond conservatief spelen een goed idee waardoor ik toch de 
nodige munten had verzameld. Dronken Julian vond dit voor mietjes en besloot 
toch maar alles op zwart 10 in te zetten. En raar maar waar, alles verloren. 
Ondanks het grote verlies tijdens de casinoavond hebben we wel gewonnen met 
deze fanastische activiteiten tijdens het lustrum!

- -Julian Roza
Wolf: Leef to bi-leef



Vrijdag was de dag van de jaloezie, en om die te uiten had de LUMA een kantus 
karaoke voor ons georganiseerd. Door de lieftallige dames van de LUMA werden 
wij voorzien van bier en nadat de keeltjes gesmeerd waren met dit goudgele 
pretwater kon het gezang losbarsten. Het bestuur beet de spits af en niet lang 
daarna was het oud bestuur aan de beurt. Al gauw stond iedereen op de tafels en 
was het feestje helemaal aan. Naarmate de avond vorderde en de tap steeds leger 
raakte heeft uiteindelijk iedereen wel de moed gevat om ook zijn of haar lievel-
ingsnummer ten gehore te brengen. Al met al een geslaagde kantus karaoke met 
ongekend veel bier.

Jumpsquare:
Wie dit nou weer bedacht heeft, man man man… Zaterdag was de dag van de lust, 
en wat is nou sexyer dan heet en bezweet salto’s en flikflakken doen. Er was al-
leen één klein probleem: het schijnt dat op en neer springen niet heel bevorderlijk 
is voor het gebonk in je hoofd als gevolg van bovengenoemde hoeveelheid bier. 
Maar ik heb me er dapper doorheen gestreden, me goed vermaakt en het zelfs 
aangedurfd wat salto’s in combinatie te maken. Het beste aan deze activiteit: Nu 
heb ik een paar sokken waarmee je wél mag rennen in de zaal!

LUSTrum eindfeest:
Het stomende hoogtepunt van de week was toch wel echt het LUSTrum eindfeest. 
In de compleet vernieuwde Lorre liepen de temperaturen hoop op. Mede dankzij 
de LUMA, die als ware Chippendales rondliepen. De hitjes waren aan met DJ PJ en 
iedereen was in zijn meest lustige/duiveligste outfit gekleed. Het was leuk om te 
zien dat er veel niet-pegasussers waren, een mooie kans om ze te laten zien hoe 
wij een feestje bouwen! Er werd tot diep in de nacht gefeest en ik denk niet dat 
iedereen de weg naar zijn eigen huis gevonden heeft.

Taekwondo workshop: Hier was ik niet bij want ik was te brak :’D
Als laatste afsluiter werd er een filmavond gehouden (geheel in het teken van 
woede en wraak). Na een poll hebben we besloten om Forest Gump te kijken, een 
mooie low-key gelegenheid om de verhalen van de vorige avond te horen en bij 
te komen van deze Epik week. Bedankt LUMA!

- -Marije Borst



NSTC 1
Zaterdag 24 november was het dan 
eindelijk zover: NSTC 1, het begin van het 
nieuwe seizoen! Voor mij persoonlijk 
een interessante gewaarwording na 16 
jaar KNGU wedstrijden. Ik heb dan ook 
genoten van creatieve vloeroefeningen, 
mannen op de vrouwentoestellen en 
bier op de tribune. 

Hoe dan ook ’s ochtends vroeg kon 
het feest beginnen met Dames 1 en 
3 en Heren 2, 3 en 4 die het spits af 
mochten bijten in het toch best verre 
Nijmegen. In de voor een wedstrijd 
iets wat krappe gloed nieuwe turnhal 
turnden we dan ook allemaal de sterren 
van de hemel. Na de 1e ronde volgden 
er nog 2 spannende rondes met als leuk 
intermezzo natuurlijk Koen en Theo in 
een jurk! Want jongens en meisjes mis 
het niet het ‘Gender in the Blender’ NSK 
springen 2019 in Delft. 

Na afloop van de wedstrijd was het tijd 
voor een bijzonder lekker diner op de 
feest locatie de Pieken. Aangezien er 
deze wedstrijd per toestel prijzen te 
verdienen waren was de prijsuitreiking 
niet bepaald kort, maar de vaart zat er 
gelukkig goed in! Pegasus sleepte de 
nodige medailles binnen: 3x goud, 6x 
zilver en 7x brons is toch geen slechte 
score. Zelf sleepte ik de bronzen mediale 
binnen op brug en was ik zowaar ook 
3de allround geworden.

Na deze mediale regen trok iedereen zijn 
mooiste jeugdhelden outfit uit de kast 
en met de striptease van Julian en Koen 
was de toon voor de rest van de avond 
gezet. Er werd gedanst en gesjanst en 
uiteindelijk belanden iedereen voldaan 
in zijn bedje, dromend over wat het 
volgende wedstrijd weekend nou weer 
eens zou gaan brengen! 

Theo: Ik hou ook van worstjes

Anouk Slockers

          Koen:  

cadeau paste gewoon niet in een 

surprise. Ik kon geen doos vinden 

die groot genoeg was

Nijmegen



Pegaklaas
As an international student, I have only 
heard of Sinterklaas but never celebrated 
it. Fortunately, Pegasus gave me the 
chance to experience this holiday in the 
best possible way.

On 11th december we gathered at 
Korvezee to celebrate Sinterklaas and 
have some fun. We waited a little until all 
of us came to the place but unfortunately 
Bas and Koen didn’t
manage to come on time. We were all 
sitting in circle and waiting for Sinterklaas.

However, since it’s a Pega-celebration, it 
had to be something extraordinary. That’s 
why every year we call it Pegaklaas and 
instead of Zwarte Piet, we have Groene 
Piet. This year was no exception. We 
shouted out “Pegaklaas” several times 
until he came with his helper Groene Piet. 
What’s more, these two guys managed to 
write personalized poems for everyone, 

outlining in rhymes all the good and bad 
things we’ve done throughout the year. 
They made us read them out loud and 
have a good laugh. 

Moreover, each of us made a personalized 
present and a poem for someone else. We 
considered his/her hobbies, interests and 
wish lists in order to prepare the present 
and packaging in the best possible way. 
Of course, it wouldn’t be the same without 
our special guests – Pegaklaas and Groene
Piet, who were really funny and 
contributed for the happy mood. We sang 
them a couple of songs, including the 
Pegasus version, or shall I say the green 
version of “I want to break
free”. 

On top of that, we ate pepernoten and 
drank beer – something really Dutch that 
made the celebration very traditional and 
special.

All in all, Pegaklaas went really well, 
everyone met Pegaklaas and Groene Piet, 
got their
presents and poems but most important, 
we all had fun together! 

          Koen:  

cadeau paste gewoon niet in een 

surprise. Ik kon geen doos vinden 

die groot genoeg was

Cedric: Ik wil al je gaatjes schuren

Viktoria Dilyanova



Wintersport
Ook dit jaar gingen we er met Pegasus 
weer op uit om te bevriezen in het 
zuiden. Dit keer wel heel erg zuidelijk 
waardoor we na een hilarische busrit, 
met dank aan de chauffeurs, na 16 uur 
aankwamen in La Foux de Allos. Een 
prachtig Zuid frans ski dorp. De dag 
voor en van aankomst was er bijna 
een meter nieuwe sneeuw gevallen! Dit 
gaf natuurlijk enorm de winterkriebels. 
Het hele gebied zat stamp vol met 
Nederlandse studenten wat het uitgaan 
erg gezellig maakte en waardoor de 
Nederlandse hitjes goed in de smaak 
vielen. Dit bracht wel met zich mee dat 
iedereen op de piste je kon verstaan, 
geen geroddel dus. Gelukkig waren er 
genoeg pistes en was het vrij rustig 
waardoor er de hele dag geskied kon 
worden in plaats van in elle langen 
rijen te staan. Ook waren er pistes 
voor ieder zijn niveau, van stuntelend 
naar beneden tot wedstrijd skiënd. 
Halverwege de week werden er nog 
extra pistes voorbereid, waaronder een 
zwarte ongeprepareerde. Dit betekende 
dat we een hele dag op een zacht kussen 
van 50cm verse poedersneeuw hebben 
kunnen skiën. ‘s Ochtends kon je 15 
skisporen tellen. En ‘s avonds was het 
een grote wirwar van lijnen die soms 
op hielden in een faceplantfiguur in de 
sneeuw. Na elke dag van top naar dal 

te stuiteren kwamen 
we met z’n tienen 
samen in de knusse 
woonkamers van ons 
‘ski-resort’ om te douchen 
en te koken. Om vervolgens spelletjes 
te spelen en ‘een aantal’ welverdiende 
biertjes erbij te drinken. Om daarna 
de barre winterse tocht naar de club 
op sleetjes (alleen de heenweg helaas) 
te volbrengen om ‘s nachts bevroren 
thuis te komen met zin in nog een dag 
avontuur in “the white wonderland”!
Dit alles hebben we afgesloten met een 
gezellig diner voor 10 in een heerlijke 
Franse cuisine.

Tot volgend jaar winterliefhebbers!

- -Olaf van der Meer



NSK springen Delft

Op 23 februari was het weer tijd voor het jaarlijkse NSK Springen, dit keer in Delft! 
Voor mij kwam dat als kersverse Pegasusser perfect uit om na 7 jaar niet geturnd 
te hebben gelijk een wedstrijdje mee te beunen. Het thema was dit keer ‘Gender in 
de Blender’. Een schitterend thema die zorgde voor de meest uiteenlopende outfits, 
zowel tijdens de wedstrijd als op de afterparty. Vooral de heren van huidig en oud 
bestuur + C zagen er echt onwijs lekker uit. Supercute jurkjes, gevulde bh’s, een 
tasje en zelf hier en daar mooie make-up om het af te maken. 

De sfeer tijdens de wedstrijden was top, mede door de teamspirit die heerste over 
alle teams met allen hun eigen outfitjes. Ook de soundeffects van Lars hebben 
gezorgd voor een paar mooie lachwekkende momenten (dikke +1). 
Helaas is onze lieve mascotte Peggy wel al in de ochtend gebrast door KUNST. 
Gelukkig hebben wij Betty kunnen brassen van U-turn tijdens de ice die door hun 
getrokken moest worden.

Als Pegasus kunnen we na deze wedstrijd ook onwijs trots zijn op de medailles die 
binnengehaald zijn. Anouk, Mitchel, Jari en Amy hebben allemaal podiumplekken 
weten te bemachtigen, lekker gedaan allemaal! En natuurlijk ook applausje voor 
iedereen die heeft meegedaan of meegeholpen aan de wedstrijd, gezelligheid 
ontbrak in ieder geval absoluut niet. 

Na de wedstrijd hebben alle turners lekker kunnen genieten van een boxje vreten 
van Eazie, allemaal heel netjes geregeld door de SpringCie. Na het eten hebben 
we met z’n allen nog flink onze heupjes kunnen schudden in de beste outfits. 
De mannen die er echt voor gingen hebben met slutdrops en andere vrouwelijke 
dansmoves hun mooie figuur kunnen showen en de dames hebben lekker lomp als 
mannen kunnen beunen op de vetste tunes, die voor een groot deel van de avond 
werden verzorgd door niemand minder dan onze enige echte Lennert, als DJ ook 
wel bekend als DieJongen. Namens iedereen kan ik wel zeggen dat er flink genoten 
is van zijn epische deuntjes.

Al met al was het een zeer geslaagde dag (en nacht), voor mij in ieder geval een 
top ervaring na zo lang niet meer te hebben geturnd. Er is lekker gesport, lekker 
gefeest en volgens mij ook genoeg geregeld op de afterparty, dus die regelgraaf en 
bingokaarten kunnen weer aangevuld worden. Topdag, lekker groen, het was mooi.

- -Elaena Spamgriek

Theo tegen Julians photoshop: Huh waarom ben je 
uitgerekt? Oooohh je wilde jezelf breder maken..



Funastics
Samen met Marije en Corine was ik 
dit jaar op de Funastics in Eindhoven. 
We begonnen de dag met een spelletje 
trefbal voor een goede warming-
up. Vol goede moed begon iedereen 
met gooien maar het werd al snel 
duidelijk waarom we turners zijn en 
geen balsport doen, want er waren erg 
weinig ballen die raak werden gegooid..                
Gelukkig was het toen snel tijd voor 
onze eerste workshop.
We gingen eerst naar aerial silk (oftewel: 
in de gordijnen hangen). Eerst leerden 
we de basics zoals een lock maken met 
je voeten en klimmen. Daarna was het 
tijd voor de moeilijkere figuren. Om de 
beurt probeerden we zo goed mogelijk 
alles na te doen en dat lukte best goed! 
We kregen het voor elkaar om steeds 
weer normaal uit de gordijnen te 
komen, en dat lukte niet iedereen (er 
moest iemand naar beneden getakeld 
worden omdat hij letterlijk in de knoop 
zat ).

Als laatste hadden we cheerleading. 
Eerst kregen we een demo te zien 
zodat we wisten hoe het er uit hoorde 
te zien. Daarna werden we ingedeeld 
in groepjes en kreeg iedereen een 
eigen taak toegewezen. Corine was 
‘base’, zij was degene die mensen in de 
lucht moest gooien en weer vangen. 
Marije was ‘backspot’, zij hielp met het 
klimmen en was belangrijk met het 
opvangen (ook als het mis ging). Ik 
was ‘flyer’ en mocht bovenop andere 
mensen klimmen en werd in de lucht 
gegooid. Dat was af en toe doodeng, 
maar stiekem ook wel weer heel erg 
leuk.
Ondanks de extra blauwe plekken en 
heeeel veel spierpijn achteraf was het 
een hele leuke dag en zou ik dit zeker 
nog wel eens vaker willen doen!

- -Janine Taekema

Vroemm

Julian: we gaan zo bij een restaurant eten. Ah 
shit dan moet ik weer een shirt aan

Eindhoven



Op 30 maart was het zo ver; NSTC 2 in Enschede. 

De eerste wedstrijd dat ik zelf voor Pegasus aan 

de bak mocht. De dag begon met een lange rit 

richting de stad van Linea Recta, waar zowel Alex 

als ik in de middag aan de heren 5 competitie 

meededen. Bij aankomst was er al een grote 

groep Pegasussers aanwezig, en was de sfeer 

zeer aangenaam. De kledingcommissie (aka Lars) 

had ervoor gezorgd dat er precies op tijd een 

Pega vest aanwezig was, dus de dag kon al niet 

meer stuk!

De wedstrijd begon lekker. Van het groepje dat er 

moest zijn waren enkel Alex en ik er, dus het was 

een mooie tweestrijd. Op een paar puntjes na ging 

de wedstrijd heel goed, met progressie op vrijwel 

elk toestel. De rest van de middag zijn de overige 

Pegasussers aangemoedigd en werden er al 

enkele alcoholische versnaperingen genuttigd. In 

de tussentijd is er rijkelijk gebrast door alle 

verenigingen, en hebben we de vlag van 

Linea Recta kunnen claimen.

Na het eten begon het feest, 

een liveoptreden van de enige 

echte BXStreetboys gevolgd door 

de prijsuitreiking. 

Met rake lines en de 

support van de Pega-

gang kregen ze de zaal 

goed opdreef. Over elke vereniging is 

NSTC 2
een zegje gedaan, wat bij sommige tot veel emotie 

leidde. Saltare hiervan een goed voorbeeld, wie 

na het optreden enigszins aangeslagen hun vlag 

terug kwamen vragen die al een ruime twee jaar 

in Delft ligt te overwinteren.

Met een totaal van 6 gewonnen medailles was 

Pegasus weer goed vertegenwoordigd, en kon 

het feest van start gaan. Alle luchtbedden waren 

ondertussen al klaar gelegd in de slaapzaal, 

wat wel een stuk beter was dan de tentjes die 

eerder beloofd waren. Het feest kwam lekker 

snel opgang, en de eerste adjes waren dan al snel 

een feit. De één -mogelijk onverwachts-sneller 

dan de ander. Met het thema De Gouden Eeuw 

waren de outfits uiteenlopend, maar vooral met 

heel veel glitter. Later op de avond was er een 

mogelijkheid om zelf suikerspinnen te maken, wat 

werkelijk perfect was. De avond is tot laat door 

gegaan, en de slaapzaal is uiteindelijk door de 

meeste weer heelhuids teruggevonden. In de 

ochtend stond er een ontbijtje klaar, waarna 

iedereen weer moe, voldaan, en nog onder 

de glitters, terug naar Delft is gegaan.

On to the next one!

Gijs Tops

Enschede



NSK Meerkamp
On Saturday 25th June, WST Split hosted 
the last NSK all-round competition of 
this academic year with the theme: 
Hand in Hand to Wonderland. Yes, the 
Disney playlists went strong. 

All apparatus fit into one gym hall, 
so everything was visible from the 
tribunal making it easy to support your 
teammates. And of course, Rick was 
there to coach and make people laugh 
no matter how badly they screwed up. 
I competed in the first round, which 
meant that I was done before lunch 
and could relax (*cough* ketelen 
*cough*) for the rest of the day. Maybe 
a little too relaxed, because Penus was 
swiped from under our noses :( But 
we managed to steal U-Turn’s flag in 
a maneuver that would have made the 
national rugby team proud! 

So how did we do? Let’s look at the 
medals:
o  Anouk Slockers:        1st  place  
Women 1st Division
o Anouk van Beurden: 3rd place  
Women 2nd Division
o Milou Marks:         2nd place  
Women 4th Divison
o Koen van den Ende:  2nd place  
Men 1st Division
o Theo Mesplou:         3rd place  
Men 2nd Divison
o Jordi Wagner:         1st place  
Men 3rd Division
o Bas Ackermans:        2nd place  
Men 3rd Division
o Lennert van Gestel:   1st place  
Men 4th  Division

That makes 3 Golds, 3 Silvers, and 2 
Bronzes. Out of the 33 available medals, 
Pegasus won 24% of them. Not bad at 
all!

And then… party time! ‘De Bunker’ had 
a pole for dancing, and a room full of 
drunk gymnasts who regularly swing 
their bodies around bars who were 
not shy to experiment. The theme 
inspired two masterpiece costumes 
in Pegasus: Koen was the demi-god 
Maui, and sacrificed pre-competition 
sleep to finish making the supernatural 
fish hook. Adorned with 3D printed 
ornaments, other Pegaturners completed 
his outfit by drawing on tribal tattoos, 
dicks and the Pega logo. Jordi was on 
the other spectrum of Wonderland, and 
transformed into the fairy Tinkerbell. 
His dedication to accurately scaling 
the outfit resulted in enormous wings 
that took up half the dancefloor but 
magically stayed intact throughout the 
entire evening. 

Overall, a great competition with great 
results and a fun party! Alex de Bruin

Wageningen



Pegaweekend

Never thought the most romantic moment of my life would be spent 
next to Lars.

All aboard the train towards the 
weekend of your life, the pegaweekend! 
CHOO-CHOO! Being gymnasts of 
the world, it was only logical this 
weekend was spent abroad, Belgium! 
We arrived just in time to find the most 
exciting sleeping location of Brussels 
still waiting for us: The train hostel. It 
was delayed indefinitely, typical for 
the Belgian railway. After leaving our 
sleeping bags behind we went to the 
Atomium, or, to be more precise, the 
park adjacent to the Atomium. At the 
park, questionable amounts of alcohol 
were consumed during drinking games 
such as: twister, ninja and the best 

football game Pegasus has ever seen. 
The Atomium itself was cool, but a bit 
underwhelming. I had more fun in the 
park.
Next stop: Brussels centrum, where a 
Dora themed scavenger hunt ensued, 
muy bueno! The epic climax of this 
was 2 fabulous improv plays: The pils 
King, and Snow Jelmer, some nuanced 
and sophisticated interpretations of the 
similarly titled Disney classics. After a 
well-deserved and fulfilling dinner, we 
watched the sunset on a flight of stairs in 
front of some palace with peaceful guitar 
music played by a busker. Never thought 
the most romantic moment of my life 
would be spent next to Lars. A legendary 
night of copious amounts of tequila, 
special beer and the greatest game of 
ninja followed. Luckily we still found the 

train still waiting for us at the hostel. 
 In the morning, after a well 
deserved breakfast, 3 teams received a 
tequila hat to play the trade game in the 
streets. Only 1 team managed to make 
trades and traded up to a television. 
Another team attempted to trade and 
failed. My team bought some alcohol and 
went to the meeting point to chill and 
enjoy the final few hours of the weekend. 
After pondering whether there is life on 
Pluto and doubting about Belgium it was 
best to return home, changed by the 
experience.

- -Olaf de Vries

Alex de Bruin

Wageningen



In mei hebben we meegedaan aan onze 
eigen Expeditie Pegasus! Met zo’n 25 
deelnemers en een hele enthousiaste 
commissie sliepen we in tenten en 
probeerden we het weekend overleven.

Bij aankomst zijn onze telefoons, 
survival gadgets en geheime snack 
voorraden ingenomen. De commissie 
begon meteen het eerste spel uit te 
leggen, waar de deelnemers in het 
aangrenzende stuk bos opdrachten 
moesten doen en verdeeld werden over 
4 teams. Tijdens deze opdracht konden 
de eerste XP verdiend worden, waarmee 
je de rest van het weekend kon ‘betalen’. 
Er was namelijk een heleboel droog 
brood en warme thee, maar wie zijn 
boterham wilde beleggen, of ‘s avonds bij 
het kampvuur een biertje wilde drinken, 
moest dat zelf kopen met XP. Een goede 
motivatie om extra je best te doen! 
Zoals iedere echte expeditie, was er ook 
een Eilandraad. Hier moest er gestemd 
worden op een speler binnen je eigen 
team, die daarna XP moest inleveren. 
Hiervoor werden ingewikkelde bondjes 
gesloten, die niet altijd precies zo gingen 
als gepland.

De eerste avond mochten we ons eigen 
eten koken. Maar eerst moesten we 
opzoek in het bos naar verstopte codes, 
die kon je namelijk inwisselen voor 
ingrediënten, kookgerei en gereedschap 
voor je eigen vuur. En dat alles onder 
tijdsdruk! De jury durfde alle gerechten 
te proeven en koos daaruit een winnaar.

De tweede avond vond het 
samensmelting diner plaats. De teams 
bestonden niet meer, iedereen speelde 
nu voor zichzelf en probeerde zich te 
kwalificeren voor de finale, tijdens een 
bloedstollend potje ‘Mastermind’.

Met de overige deelnemers als publiek, 
stonden de beste 10 deelnemers 
klaar om de finale te spelen. De finale 
was een soort race, door het bos, de 
parkeerplaats en de hindernisbaan. 
Steeds meer deelnemers vielen af, 
totdat Nick, Matthijs en Olaf nog maar 
met z’n drieën over waren. Het was 
heel spannend, maar Olaf kreeg als 
eerste zijn vuur aan, en had daarmee 
de Expeditie gewonnen!

Xpeditie Pegasus

- -Daan Smulders



Pegalah
19 april was het zover: het Pegalah.
Dit jaar werd het georganiseerd door 
Pegasus, Euroturn en STAH in de 
schaapskooi in Delft.
Om een goede bodem te leggen voor de 
avond werd er gedineerd bij Pavarotti.
Van de groep die mee gedineerd 
had werden een aantal groepsfoto’s 
gemaakt en daarna kon het gala dan 
eindelijk beginnen. 
We werden feestelijk ontvangen bij 
binnenkomst met een glaasje prosecco 
om de avond goed te beginnen. Ook 
werden er bij de fotograaf een aantal 
groepsfoto’s gemaakt en zwoele 
koppelfoto’s (nu we allemaal nog 
nuchter waren). Vooral Julian was 
geliefd door de fotograaf (want hij 
was bijna op elke foto te zien met een 
indrukwekkend totaal van 35 van de 
136 foto’s). 

Na een flink aantal paardenkutten 
achterovergeslagen te hebben, kwam 
het feest dan echt op gang. 
Tijdens het feest werd er meegezongen 
en gedanst op muziek van nu maar 
ook een aantal throwbacks  passeerde 
de revue. En als klapper op de vuurpijl 
kwam niemand minder dan DJ PJ 
draaien op het gala. Iedereen ging 
flink uit zijn dak en de alcohol vloeide 
rijkelijk (meer dan dit weet ik dan ook 
niet meer van de avond).
Daarna was het tijd om naar huis te 
gaan. De STAH’ers hadden nog een 
flinke treinreis voor de boeg, maar de 
Pegasussers konden gelukkig meteen 
hun bed inrollen.
Al met al was het een super avond en 
een geslaagd Pegalah!

Milou Marks

Thijme: Het is shirtless regelen 
of niet regelen



Pegalied
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 supermooi, 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 
Schrobbelaer, 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, 
magnesium 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, 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. 

GROEN!

Bas: niet geschoten is ook geen zwanger



TripPictures



Bras acties
Lief Besthoer,

Wat vroeger was heel normaal
Zijn er nu weinig vlaggen die hangen in de zaal.
Met dat oude vertrouwde gezicht 
Vonden wij het onze plicht
Om te brassen jullie vlag.
Bijna zonder dat iemand dit zag
Ging Julian er vandoor als een raket.
En wist hij ondanks al jullie verzet
Buiten het gebouw te komen.
Dit is nu dan één van jullie slechtste dromen,
Een opdracht is dan ook wel gepast.
Na al onze bezoekjes aan Utrecht misschien niet verrast.
Dat het nu tijd is voor jullie om Delft te ontdekken.
Dan kunnen jullie ook onze zaal een keertje checken
Om vervolgens misschien wel de stad in te trekken?
We horen graag wanneer dit jullie schikt.

XXX,
BX

Lieve Linea Rectanen,

Flippie was nog niet eens terug in jullie handen
En daardoor hadden jullie een moment dat jullie ontspanden
Zo hing de vlag heel mooi te sieren
Wat een aantal mensen kon plezieren
Deze kwamen even langs de tafel
En nee, ze zijn niet vertrokken met een wafel
Zo is jullie vlag na Flippie in Delft beland
En dat klinkt voor jullie toch wel als het verre buitenland
Dus we laten jullie gezellig een keertje naar Delft komen
Om jullie te leren hoe jullie dit gebras in de toekomst kunnen voorkomen

XXX,

Lennert: Sta je dan, zonder ballen op X



Lief B(ni)X,

Het zal jullie niet verrassen,
Het is ons weer gelukt iets van jullie te brassen.

Om jullie lieve mascotte Peggy* weer terug te verdienen
Zullen jullie ons moeten bedienen.

Op het GNSK in Amsterdam,
Willen wij van jullie iets luxers dan een boterham.

Op zaterdagochtend verwachten wij een lekker ontbijt,
Anders zijn jullie Peggy voor altijd kwijt.

De boodschappenlijst volgt later,
Om ons af te helpen van onze kater ;) 

Liefs,
Besthoer

Beste Pegasus,

Gisterochtend tijdens het NSK Springen wees onze lieve mascotte Neill ons erop 
dat Peggy heel zielig alleen bij de wedstrijdtafel zat. Alle Pegasussers waren druk 
bezig met van alles en nog wat, maar ze hadden geen oog voor hun lieve vriend 
Peggy. Aangezien Neil het altijd heel gezellig heeft met zijn zusje Nala vroeg hij of 
Peggy gezellig met hen wilde chillen. Dit vonden wij zo´n goed idee van Neill dat 
we natuurlijk direct naar Peggy zijn gegaan. Zonder aarzelen riep Peggy dat hij 
heel graag met ons mee wilde om gezellig de dag door te brengen. Het was die dag 
zo gezellig dat Peggy vroeg of hij niet bij Neill en Nala mocht komen logeren. Zo 
gevraagd, zo gedaan. Wij begrijpen dat de Pegasussers jullie Peggy wel weer terug 
willen. Dit kan bij NSTC 2 eind maart in Enschede. Echter moeten jullie hiervoor wel 
een zelfbedachte rap opvoeren. Wij kijken al uit om jullie geweldige rap KUNSTen 
te zien! Tot die tijd beloven we dat Peggy een leuke tijd gaat beleven in Nijmegen.

Liefs,
Het bestuur van KUNST

Thijme: we gaan nog even schaamluis bestrijden



De Bloemetjes Buiten 
Zetten

‘Iedereen wil Kevin zijn worst’ -Karin
 
 ‘Geef die man een frietje!’ -Theo

‘Ik dips een slokje van je gintonic, want ik heb 
je worst schoongemaakt’ -Eleana

‘  ‘Je zal maar wakker worden   
  en worst proeven’ -Wolf

‘Ben ik een beetje hard?’ - Theo

 ‘Koen en ik komen nu’ - Gijs

  ‘Ik ben een banaan van  
  de duivel’ -Kimberley

‘We hebben een goed sg’tje getrokken bij 
manneke pils’ -Julian

 ‘Mijn zuigtechniek is wel on   
 point by the way’ -Olaf

‘Altijd eruit 
halen, als je 
hem laat zitten 
komt er enkel 
narigheid van’ 
-Rick

‘Als ik aan komkommer 
denk, denk ik aan Corne’ 
-Nick

 ‘Jongens, neutraal geil kijken eh’ 
 -Merlijne

‘Wil iemand van jullie thee uit m’n 
broek likken?’ -Wolf tegen Resa & Lise

‘Toen ik 2 was, gaf m’n vader me sigaretten 
om aan te zuigen, omdat ze beter waren 
dan de tepels van m’n moeder’ - Roel

 ‘Passen wij samen in dit gaatje?’ -   
 Anouk R tegen Renske



Regelgraaf

Bas
 A: 
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Jari: zo naar als je een losse onderbroek hebt, dan heb je van die stuiterballen
Olaf als reactie: oh daar zijn pakjes dus voor!



25 vragen over Pegasus-leden 
Beantwoord door Pegasusleden

Wie heeft het meeste L’ etjes verdiend dit jaar?
1. Eleana
2. Bas
3. Jordi

Wie zou vaker naar training moeten komen?
1. Cedric
2. Geertje
3. Thijme

 Wie heeft de meeste gainz gemaakt dit jaar?
1. Julian
2. Wolf
3. Matthijs

Met wie zou jij weleens een beschuitje willen eten?
1. Julian
2. Janine
3. Theo

Wie is het vaakst gevallen?
1. Koen
2. Anouk
3. Eleana

Wie is het grootste feestbeest van Pegasus?
1. Jordi
2. Bas
3. Karin

Wie heeft er altijd blaren?
1. Wolf
2. Koen
3. Julian

Wie heeft het vaakst geregeld?
1. Karin
2. Bas
3. Wolf

Welke man was de mooiste vrouw op het NSK springen?
1. Julian
2. Koen
3. Lars

Wie drinkt het meeste bier?
1. Bas
2. Jordi
3. Lars

Wie heeft een chronische vorm van PHPD?
1. Erik
2. Anouk
3. Corine

Wie moet er meer tijd besteden aan zijn/haar studie?
1. Jordi
2. Koen
3. Eleana

Wie is altijd lid van een theekransje op training?
1. Corine
2. Eleana
3. Erik

Wie is het meest roekeloos?
1. Nick
2. Koen 
3. Olaf

Wie is een natuurtalent?
1. Alex
2. Viktoria
3. Anouk S.

Uit wie verwachten we binnenkort een Pegababy?
1. Lisanne
2. Anouk v B
3. Kristel

Wie heeft de leukste lach?
1. Lars
2. Wolf
3. Daan

Wie is Lord of the rings 2.0?
1. Julian
2. Wolf
3. Matthijs

Wie moet meer durven?
1. Anouk
2. Heini
3. Marco

 Wie springt de hoogste salto?
1. Kai
2. Jari
3. Jordi

Wie loopt het beste als een olifant?
1. Lieke
2. Lars
3. Marco

Wie loopt het meeste blauwtjes?
1. Koen
2. Julian
3. Jelmer

Wie maakt de leukste geluiden tijdens een oefening?
1. Karen
2. Koen
3. Lars

Wie heeft de mafste aanloop?
1. Lise
2. Kai
3. Koen

Wie blijft turnen tot zijn negentigste levensjaar?
1. Roel
2. Corine
3. Jari



Welke drug past het best bij jou? 
 
Aan de hand van de volgende vragen ontdek je snel tot welke categorie 
drugsgebruiker jij behoort. Komen jouw antwoorden overwegend uit op 1, 2 of 
3? Leer meer over de categorieën en bijpassende middeltjes onder aan de pagina.

Waar ben jij in je vrije tijd te vinden?
1. Thuis op de bank of in bed
2. In de natuur
3. Op de allerleipste feestjes

Wat is je lievelingsdrankje?
1. Wijn
2. Kruidenthee
3. Energy drink

Wat is de reden dat je drugs zou gebruiken?
1. Om helemaal te kunnen ontspannen 
en afscheid te nemen van mijn normale 
gedachten
2. Andere werelden ontdekken en entiteiten 
ontmoeten
3. Positieve energie krijgen om hard te 
kunnen feesten

Wat is volgens jou de beste tijd voor drugsgebruik?
1. ’s Avonds voor het slapengaan
2. Overdag in het zonnetje
3. De hele nacht lang

Welke filmcategorie is jouw favoriet?
1. Psychologische thrillers
2. Fantasy
3. Actie

Categorie 1 
De thuisblijver. 

Jij houdt ervan om je in een 
rustige omgeving te ontspannen 
en los te koppelen van dagelijkse 
bezigheden en gedachten daaraan. 
Dissociatieven zoals ketamine, 
methoxethamine en PCP zijn echt 
iets voor jou: met behulp van 
deze NMDA-receptor blokkerende 
moleculen kun je je helemaal 
ontkoppelen van de werkelijkheid. 
Gaat het jou toch iets meer om het 
ultieme ontspannen zonder je besef 
van ruimte en tijd te verliezen, 
gebruik dan GHB, benzodiazepines 

of opiaten. 

Categorie 2
De zwever. 

Jij houdt ervan om je te wanen 
in onbekende dimensies; om te 
ontdekken waar je hersenen 
ontvankelijk voor zijn en wat ze 
kunnen simuleren wanneer je 
bepaalde bewustzijns-barrières 
weghaalt. Psychedelica zoals LSD, 
DMT, paddo’s en mescaline zijn 
helemaal jouw ding. Wanneer 
jij niet met entiteiten aan het 
communiceren bent, kun je lekker 
wegzweven aan de hand van een 
goede oude joint.

Categorie 3
De feestganger.

Jij houdt van een goed feestje tot in 
de vroege uurtjes, en hebt daarbij 
iets nodig om je euforisch te voelen 
en wakker te houden. Amfetamines 
(speed) en het bekende derivaat 
MDMA zijn uiterst geschikt voor 
jou. Zelfs als je bent gestrand op een 
verlaten station en je beste vriend 
over je nieuwe schoenen barft voordat 
het feest is begonnen, zul je barsten 
van de positieve energie en zul je 
van iedereen houden. Heb je meer 
zelfvertrouwen nodig om op je crush 
af te stappen vanavond? Neem dan 
een nakkie cocaïne.
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Do you want to be part of 
the most sexy comittee of 

them all? 

Join the SekCie!


