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De tweede keer 
Redactioneel 
 
 

De tweede keer. Iedereen maakt het wel eens mee. Een tweede 

date, je tweede jaar Ameland, het tweede concert van je favoriete 

artiest. 

Je eerste keer was een succes, anders was je niet voor herhaling 

gegaan. Maar onderweg bekruipt je ineens een gevoel van twijfel. 

Wat nu als het tegenvalt? Dat je na afloop zegt: leuk, maar de eerste 

keer was toch leuker. Dan wou je dat je het bij die ene keer gelaten 

had. 

Maar als je het níet doet, zul je nooit weten hoe het geweest zou 

zijn. Om nog maar te zwijgen van de andere partij die op je rekent.   

Zo voelt het dus om de tweede Pegazusenzo uit te geven. Gelukkig 

zijn die angsten in ons geval volledig irrationeel. De inhoud is 

namelijk van hoog niveau, met dank aan de gastoptredens van 

Mathijs, Céline en jongens B1. Wat zullen we lekker slapen als Ons 

Woord in jullie handen is.  

Veel leesplezier!  

De redactie, 

Mirije Oude Lansink  

Elise Haarman 

pegazusenzo@pegasusvolleybal.com 
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    Op werkbezoek bij Mathijs Lievestro (H7) 
     Door: Mirije Oude Lansink en Elise Haarman 

Mathijs Lievestro, de man die op zaterdag het vlees snijdt. 

En op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.  

Op een zonnige woensdagmiddag vatten onze razende 

reporters de koe bij de horens en tijgen ze naar de 

werkplaats van Pegabroeder Mathijs Lievestro, biologische 

slager in opleiding. 22 jaar en 85 kilo (red.) schoon aan de 

haak. Flexibel inzetbare diagonaal van Heren 7. Maar bovenal 

koning van het blije varken bij biologische slager De Groene 

Weg aan de Groenestraat. En ja, dat is toeval. Laten we eens 

kijken wat voor vlees we hier in de kuip hebben. 

Mathijs, wie weet nemen we straks wel zo’n lekker kippetje 

mee naar huis. Maar dan willen we eerst wel eens weten hoe 

jij hier eigenlijk tussen de hamlappen verzeild bent geraakt. 

Vertel! 

Geloof het of niet, mijn moeder is eigenlijk de aanstichter van dit 

alles. Ik zocht op m’n vijftiende een bijbaantje en zij kwam thuis 

met vijf karbonades en het verhaal dat de plaatselijke slager in 

Ruurlo een werknemer zocht. Zo is het allemaal begonnen. 

Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Het was dus geen 

jongensdroom? Je was geen carnivoor in hart en nieren? 

Klopt. 

Maar dan heb je nu vast wel heel bewust voor de 

biologische slager gekozen. Eerlijk vlees. Blije varkens. 

Huppelende koeien in de wei. Een kippetje dat kakelt en niet 

ploft. 

Nee, eigenlijk niet. Dit was 

de dichtstbijzijnde slager 

toen ik in Nijmegen ging 

wonen. 

Dus dartelende kalfjes 

doen je niks? 

Nee, daar heb ik eigenlijk 

nooit bij stilgestaan. De kip 

is overigens wel echt lekker. 

Die moet je proeven! 

Goed plan! Maar vertel 

eerst eens iets over je 

opleiding. Hoe word je 

slager? 

Ik ga een dag per week 

naar school in Roermond. 

Daar leer je hoe een beest 
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in elkaar zit en wat je ermee kunt doen. De ene week is het 

thema rundvlees, de andere week varkensvlees. Ik werk nu aan 

m’n diploma tot winkelslager. Daarna wil ik nog worsten leren 

maken. En uiteindelijk misschien nog chef slager worden. Het 

duurt een paar jaar om dat varkentje te wassen, maar dan heb je 

ook wat. 

“Mijn moeder kwam thuis met vijf karbonades en 

een mogelijke baan.”  

Over varkentjes gesproken; wat is het verschil tussen een 

biologische en een niet-biologische schnitzel? 

Eigenlijk heeft het biologisch zijn van een lapje met twee dingen 

te maken. Ten eerste hebben biologische beesten een ander 

leven: ze leven langer, ze blijven langer bij hun moeder, ze 

krijgen biologische voeding, meer leefruimte en een beter leven. 

Zo staan ze bijvoorbeeld niet op roosters. Dat merk je terug in de 

smaak. Je hebt te maken met een andere kwaliteit.  

Daarnaast worden er geen gekke dingen aan het biologische 

vlees toegevoegd als het beest eenmaal geslacht is. Er wordt 

bijvoorbeeld geen water toegevoegd en bijna geen e-nummers. 

Het enige e-nummer dat binnenkomt is nitriethoudend zout, 

zodat het stuk vlees niet meteen na aansnijden weggegooid 

hoeft te worden.  

Goeie tip voor de healthfreaks van Pegasus: gooi de 

acaibes overboord en gebruik nitriet houdend zout. Dan blijf 

je lekker sappig en mals.  

En wat is dan het verschil met scharrelvlees? 

Precies die twee dingen ook. Een biobeest heeft meer ruimte en 

betere voeding. En er wordt minder aan toegevoegd. 

“De slagers cao is niet slecht. Ik gooi vanavond dus 

gewoon weer een biefstukje in de pan.” 

Vertel eens, kun jij een lekkere sappige biologische biefstuk 

blindelings onderscheiden van een niet-biologische 

biefstuk? 

Nee, dat is heel lastig. Het gaat allemaal om ‘tracebility’. Met het 

badgenummer op het stuk vlees kun je het hele leven van het 

beest in kaart brengen: waar het is geboren, gemest en 

geslacht. Daar wordt een biologische slager ook op 

gecontroleerd. 

Wie is nu eigenlijk de klant van de bioslager? 

Onze klanten zijn heel verschillend. Het zijn net mensen! Maar 
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grofweg zijn ze wel in twee categorieën te verdelen. De echte 

liefhebbers van lekker eten en de mensen die uit principiële 

reden biologisch eten. Sommige klanten komen elke dag, maar 

sommige mensen eten ook minder vlees, en als ze vlees eten, 

eten ze biologisch. 

“Zeg eens eerlijk: vergrijp jij je nog wel eens aan 

een niet-biologische worst, Mathijs?” 

De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Zeg eens eerlijk: 

vergrijp jij je nog wel eens aan een niet-biologische worst? 

Nee, ik eet eigenlijk altijd vlees van hier. Waarom ergens anders 

melk halen, als je thuis een koe hebt? (Noot van de redactie: de 

vrouw van de baas zit één deur verder en de deur staat  

op een kier…)  

Hebben we nog één ding op ons lever: van een kale kip kun 

je niet plukken. Wat wij namens de penningmeester van 

Pegasus dus graag willen weten: kun jij naast elke dag een 

biologische karbonade ook je contributie nog betalen? 

Ja hoor. De slagers cao is zeker niet slecht. Ik gooi vanavond 

dus weer gewoon een biefstukje in de pan.  

Dat doe je goed Lievestro. Voor ons reporters was  

dit kippetje een rib uit ons lijf. Desalniettemin: goed binnen 

te houden. En dansende, dartelende dieren. Wat wil een 

mens nog meer. Het zal ons een worst wezen.  

 

No-bullshit-facts: 

 Van een stokoude koe 

maak je geen lekker 

sappig biefstukje 

meer. Daarom zit er in 

een worst vaak een 

gepensioneerde 

melkkoe. 

 Een koe weegt zo 

ongeveer 500 kilo! 400 

kilo daarvan wordt aan 

vlees versneden. 

 Vet geeft voor een 

groot gedeelte de 

smaak aan je vlees. 
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  Deze Pegazusenzo wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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 Twee minuten met talententeam Jongens B1 
 Ze zijn zo lekker gewoon gebleven 
   
Einde training. Of we even wat vragen mogen stellen voor 

een artikel voor de Pegazusenzo. Ja hoor. Een handjevol 

praatgrage pubers staat ons te woord. De jongste is 12, de 

oudste 15 jaar oud. Zo te merken zijn ze wel wat media-

aandacht gewend… 

 

Jongens, wat is jullie doel met volleybal? 

‘De top! Zo hoog mogelijk! Jeugdoranje! Naar Italië!’  

‘Maar wel met plezier’, zegt Iskander, een lange jongen die een 

uitnodiging voor de Jeugdoranjeselectie op zak heeft.  

‘En met eerlijk spel’, zegt Crijn. [luid gelach] 

Wie is jullie voorbeeld? ‘Taylor Sander, die Amerikaan’. ‘Nee, 

Ivan Zaytsev! Die is de beste ter wereld!’ 

En van ons Heren 1? ‘Uhhhh… daar kijken we nooit naar. 

Misschien volgend jaar, dan gaan er een paar van ons meedoen 

met hun wedstrijden.’ 

Hoe is het afgelopen seizoen met jullie gegaan? ‘De eerste 

helft heel goed’, vertelt Hugo. ‘We waren kampioen in de 

Hoofdklasse. De tweede helft ging wat minder. Misschien omdat 

we dachten dat we toch wel zouden winnen. Maar we kunnen 

nog wel tweede worden.’ ‘We hadden ook pech met blessures’, 

merkt Iskander op.  

Jullie trainen 14 uur per week hè? Heb je dan altijd zin? 

‘Jaaaaa!!!’ 

Wat is het leukst aan jullie team? ‘We zijn serieus met 

volleybal bezig, maar we zijn ook heel gezellig. Wij twee zitten 

bijvoorbeeld op school ook naast elkaar en vinden elkaar nog 

steeds gezellig,’ vertelt één van de jongens, wijzend naar zijn 

teamgenoot. ‘Ja hoor, heeeeeel gezellig’. [potje stoeien]  

‘En we hebben ook een buitenlander,’ vertelt Crijn trots. 

[vragende blikken bij de jongens] ‘Artem, die is half Ests!’ 

[gelach, geduw en getrek]  

Hebben jullie eigenlijk nog wel tijd voor huiswerk? ‘We zitten 

op een LOOT-school, als topsporter krijg je daar voorrang. Dus 

nu hebben we een aangepast rooster.’  

En… over aandacht van de meisjes zeker niets te klagen? 

[gejoel en gebloos] ‘Juist wel! Meisjes zijn irritant.’ 

Jongens, bedankt voor dit interview. Jullie kunnen het 

straks teruglezen in de Pegazusenzo. ‘Ohhhhh… is dit voor 

een artikel!??’ 

Afijn, tijd voor de foto. Kunnen jullie ook een kunstje? [chaos 

compleet]  

Wat zijn ze toch lekker gewoon gebleven, onze jongens. 
Met dank aan:  

Steijn, Crijn, Hugo, Iskander, Artem, Arne, Bram, Jochem en Pim. 
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Op maandagavonden 

van 19.15 tot 20.15 uur 

gratis inloopspreekuur 

voor Pegasusleden! 
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Column van onze First Lady 
Door: Céline de Ruijsscher (D3) 
  

 

 

  

Overdag is zij ICT’er, maar ’s nachts is zij topmodel (zie foto).  

Herstel: moeder, kill block van D3, gastcolumnist en Zeeuws 

meisje. En niet te vergeten de vrouw achter onze sterke 

leider. We geven de spreekwoordelijke pen aan Céline. 

Of ik een kolom wilde verzorgen. Poe, ik voel me vereerd. Dat 

zeker. Maar waarover dan? Ik heb geen bewezen schrijverstalent. 

Of volleybaltalent. Of volleybalinzicht, laat ik eerlijk zijn. Ik heb 

geen wereldschokkend inzicht opgedaan in de paar jaren dat ik nu 

speel, ben nog te jong om levenslessen uit te delen (toch?). Heb 

eerlijk gezegd ook nog niet iets wezenlijks ingebracht in deze 

mooie club. Behalve dan mijn aanwezigheid bij feesten, 

toernooien, een paar ALV-s en wat  scheidswerkzaamheden.  

“Het is helaas niet zo dat een voorzitter van Pegasus 

de wereld overvliegt om de vrede te prediken.” 

Misschien dan over het leven als first lady. Ja, er zijn dus mensen 

die mij gekscherend de first lady noemen, omdat Hedser, mijn 

man, sinds kort de voorzitter is. Een grappig idee, maar dan ben ik 

gauw uitgepraat. Hij, of zij moet ik eigenlijk zeggen, doen al het 

werk. Het is helaas niet zo dat een voorzitter van Pegasus 

volleybal Nijmegen de wereld overvliegt om de vrede te prediken. 

Maar wat dan wel? Wat kan een 35 jarige, redelijke 

middenaanvalster, die uitkomt op een redelijk niveau nou te 

dan besluit ik te schrijven over dát, waar ik al 14 jaar dankbaar 

(ja, dankbaar!) voor ben: Dat ik kan volleyballen in Nijmegen. 

Dat ik zonder veel moeite te doen om de sport uit te oefenen 

die ik te gek vind. 

Ik ben namelijk opgegroeid op het platteland. Als jullie denken 

dat er rond Nijmegen boeren wonen ("We moeten vanavond 

tegen de boertjes uit Millingen/Winssen/Dreumel etc. etc.") 

dan zijn jullie duidelijk nooit in Zeeuws-Vlaanderen geweest. 

Ik ben begonnen met volleybal toen ik 16-17 jaar was. Mijn 

ouders zijn allebei geen volleyballers en toen korfbal na één 

seizoen toch niet helemaal mijn ding bleek, ben ik met een 

vriendinnetje meegesleurd naar de enige regionale 

volleybalclub die West-Zeeuws Vlaanderen rijk was (en is), 

YVC. Zeeland heeft niet zoveel inwoners, dus ook niet zoveel 

clubs. Als we bijvoorbeeld tegen Middelburg moesten, 

toevallig tegen nu teamie Marlien, dan moesten we met de 

veerboot naar de overkant. Een wedstrijd waar je ongeveer 

een uur voor moest rijden, was praktisch een thuiswedstrijd.  

vertellen hebben waar een op 

zijn minst redelijk 

onderhoudende kolom uit 

ontstaat en waar jullie niet na 

een paar regels al afhaken? En 



 

11 
 

       
 

 

  Je begrijpt dat als je als ouder dan moest rijden, je niet echt 

stond te springen. De zaterdagcompetitie duurde voor ons ook 

écht een hele zaterdag. Ik ben mijn coach van die tijd nog altijd 

zeer dankbaar dat hij vrijwillig een vrijdagavond en een heel 

weekend wilde doorbrengen met tien bakvissen. Toen ik ging 

studeren en in Nijmegen ging spelen, ging er een wereld voor me 

open; op de fiets naar de wedstrijd, wedstrijden op allerlei 

niveaus (lees: hoger dan de 1e klasse)! Een donderdagavond 

competitie! Meer dan één club in een straal van 20 kilometer! 

“Een wedstrijd waarvoor je een uur moest rijden 

was praktisch een thuiswedstrijd.” 

Ik prijs me daarom elke keer nog gelukkig dat ik kan volleyballen 

bij een club waar ik op mijn niveau kan volleyballen, met fijne 

teamgenoten uit alle windstreken van het land. En trots dat 

anderen die wel talent hebben dat ook tot hun recht kunnen laten 

komen. Het heeft me heel veel mooie vriendschappen gebracht 

en ik  hoop oprecht dat ik dit nog vele jaren kan blijven doen. En 

zo niet, dan zorg ik ervoor dat dochtertje Zoë en mijn zoontje op 

komst over een paar jaar in de jeugd spelen. Ga ik lekker de 

volleybalouder uithangen. En over een rijbeurt naar de boertjes 

van Millingen zul je mij nooit horen klagen! 
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Door zelfinzicht je doel bereiken 

Wat volleyballers kunnen leren van apen 

 Toen Simon Ponten (46) een studie moest kiezen, dacht hij 

in eerste instantie aan psychologie. Urenlang stond hij in de 

boekhandel tijdschriften te lezen over menselijk gedrag. 

Dankzij Frans de Waal, de primatendeskundige, werd het 

uiteindelijk biologie. Een op het eerste gezicht opmerkelijke 

keuze voor een trainer/coach. Maar voor Simon juist de 

perfecte basis voor het leren begrijpen van menselijk gedrag 

en de werking van de hersenen.  

‘Bij het begeleiden van een groep heb ik nog steeds veel aan de 

ethologie’, vertelt Simon, ‘de gedragsleer van dieren’. ‘Bij dieren 

kun je alleen naar hun gedrag kijken. Je kunt ze niets vragen. 

Door weg te blijven van interpretaties en door waar te nemen 

zonder oordeel kun je anderen helpen bij het vergroten van hun 

zelfinzicht’. Simon is ervan overtuigd dat als je jezelf beter leert 

kennen je je ook effectiever kunt gedragen. En zo wordt het 

gemakkelijker om doelen te realiseren. Dat geldt voor werkende 

mensen, maar ook voor volleyballers. Zijn bedrijfsnaam Elkerlijk 

verwijst naar dat principe. Elkerlijk is een middeleeuws 

toneelspel waarin Elkerlijk zijn doel bereikt met behulp van 

Kennisse, dat zelfinzicht betekent. Je doel bereiken door 

zelfinzicht dus.  

Het interessante aan volleybalcoaching is volgens Simon dat er 

op weinig plekken zo hard wordt samengewerkt als binnen de 

lijnen van een volleybalveld. ‘Vergelijk het maar eens met het 

 werk van een arts of een leraar’, legt hij uit, ‘in essentie werken zij 

parallel aan elkaar. Elk in een eigen ruimte of lokaal. Zelfs in een 

hockey- of voetbalveld is de samenwerking minder intensief. Soms 

kun je de wedstrijd winnen met één goede speler. Bij volleybal ligt 

dat heel anders. Iedereen is afhankelijk van elkaar. Daarbij komt 

dat een sporttrainer in principe elke prestatie van zijn spelers met 

eigen ogen ziet. Dat maakt dat een volleybaltrainer helicopterview 

heeft. Een ideale basis om te coachen.’ 

 

Samenwerken onder druk 

Tegelijkertijd zijn er ook weinig sporten zó spannend als volleybal. 

Elke actie kan een direct punt opleveren. Dat maakt volgens 

Simon dat volleyballers in feite continu onder druk staan, en dus 

ook de samenwerking. ‘Het heeft wel wat weg van een 

operatieteam of een militaire actie. Er hangen weliswaar geen 

levens vanaf, maar wel imago’s. Net als bij chimpansees 

trouwens. Om samen goed te kunnen presteren moet je als het 

ware met elkaar kunnen lezen en schrijven zonder elkaar aan te 

kijken. Duidelijke afspraken dus, en vertrouwen.’  

 

“Het heeft wel wat weg van een operatieteam of een 

militaire actie. Er hangen weliswaar geen levens 

vanaf, maar wel imago’s.” 
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Simon legt uit dat die spanning ook maakt dat mensen sneller 

over grenzen heen gaan. ‘Dat zie je ook in het verkeer. Je bent 

alerter, wat soms ten koste gaat van sociaal gedrag.’  

Ook voor de trainer heeft die druk gevolgen. Het is niet 

vanzelfsprekend dat er naar je geluisterd wordt. We hebben 

allemaal wel eens een trainer meegemaakt die zijn grenzen niet 

duidelijk aangaf of het moeilijk vond om met emoties of bepaald 

gedrag in een groep om te gaan. Simons tip: ‘Jij bepaalt de norm. 

Zorg dat je de aandacht hebt van alle spelers als je het woord 

voert en dat het stil is. Doe je dit niet, dan zeg je eigenlijk: dit keur 

ik goed. En laat fysiek zien dat je de aandacht wil van iedereen: 

kijk iedereen aan en laat met je lijf zien dat je wil beginnen met 

praten. Dat werkt veel beter dan met een luidere stem gaan 

praten. Je houdt het niet lang vol en het enige wat het oplevert is 

onrust.’  

 

Collectieve neerwaartse spiraal 

De vraag waar elke speler en coach zo nu en dan tegenaan loopt 

is: waarom lukt het niet? Verliezen met goed spel, daar kunnen we 

allemaal vrede mee hebben. Maar hoe komt het toch dat we soms 

in zo’n collectieve neerwaartse spiraal belanden? Simon geeft aan 

dat coaches gauw geneigd zijn hun spelers te wijzen op wat niet 

goed gaat. ‘Maar het is maar de vraag of je ze daarmee in de 

juiste modus brengt. Effectiever is de spelers zelf te vragen hoe ze 

vinden dat het gaat. Zij kunnen vaak prima benoemen waar het 
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Overigens juicht Simon het ontstaan van subgroepjes in een 

team toe. ‘Kwetsbare mensen vinden op die manier ook 

aansluiting.’ Ook voor hen heeft hij nog wel wat adviezen. ‘Stel 

voor om samen te fietsen, zorg dat je op tijd bent, neem een 

taak op je. Samen verbondjes sluiten is nuttig voor de 

ontwikkeling van de gehele groep. Chimpansees doen het ook. 

Als trainer zorg je er natuurlijk voor dat die subgroepjes één 

geheel vormen door ze als groep aan te spreken. Wat dat 

betreft kunnen managers leren van sporttrainers, voor wie 

teambesprekingen heel gebruikelijk zijn. Met individuele 

functioneringsgesprekken ondermijn je het teamgevoel’.  

 

“Verbondjes sluiten is nuttig voor de ontwikkeling 

van de gehele groep. Chimpansees doen het ook.”  

 

Ruimte en vertrouwen 

In al zijn trainingen en coaching geeft Simon zijn publiek mee 

af en toe los te laten. ‘Teveel instructie kan mensen 

demotiveren. Ga ervan uit dat (bijna) alle volleyballers zelf 

beter willen worden. Het enige dat je als trainer dan hoeft te 

doen, is dit mogelijk te maken. En dat is soms al lastig genoeg! 

 

Heb je een vraag aan Simon Ponten? Mail hem: 

simon@elkerlijk.nl. En volg Simon op Twitter: @elkerlijk. 

 

probleem zit. Ze weten meestal ook nog wel hoe  

het beter zou kunnen. Door hen hier zelf over te laten nadenken 

vergroot je de motivatie.’ 

 

“De spanning van volleybal maakt dat mensen 

sneller over grenzen heen gaan.” 

 

Kijken naar jezelf door de ogen van een ander 

Simon geeft als tip video-opnamen te gebruiken bij het 

nabespreken van de wedstrijd. ‘Ons brein is geneigd om de 

werkelijkheid wat te vereenvoudigen. Bijvoorbeeld als je voor je 

gevoel totaal onterecht gewisseld wordt of als je je niet bewust 

bent van bepaald gedrag. Door samen de wedstrijd terug te 

kijken zie je het hele plaatje en kan je je beter verplaatsen in de 

ander. Ook als coach is het dan prima om achteraf toe te geven 

dat je in een bepaalde situatie beter anders had kunnen 

handelen. Niets om je voor te schamen, maar iets om van te 

leren!’ 

Door als team samen naar de beelden van de wedstrijd te 

kijken maak je het hele team bewust van de 

verantwoordelijkheid voor het gezamenlijke spel. Dat is volgens 

Simon een belangrijk signaal. ‘Dat werkt ook als er conflicten 

zijn in een team. Iedereen is verantwoordelijk voor de 

oplossing, niet alleen de directe betrokkenen.’ 
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  Hulde aan alle kampioenen! 

 
Op de foto van boven naar beneden:  

meisjes C1 en meisjes A1.  

https://www.facebook.com/187993011282109/photos/a.739169529497785.1073741830.187993011282109/822735031141234/?type=1
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