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Het mysterie ontrafeld 
Redactioneel 
 
De vakantie staat weer voor de deur en dat is maar goed ook. Heren 

4 valt van ellende uit elkaar, onze spelverdelers zijn verzadigd met 

goede adviezen van oud-international Yannick van Harskamp en de 

rest is moegestreden, al dan niet met gewenst resultaat.  

Het einde van een seizoen is altijd een moment van terugblikken. Dat 

nam de redactie ditmaal zeer letterlijk. Op veler verzoek doken wij 

voor jullie in de archieven en zo ontrafelden wij eindelijk het mysterie 

waar die naam Pegasus nu eigenlijk vandaan komt. Met dank aan 

Bregtje Janssen en onze veurzitter. Verder een kijkje in de ziel van de 

jeugd van tegenwoordig, een gesprek met de moederkloek der mini’s 

en nog veel meer. Voor wie binnenkort al naar of met de noorderzon 

vertrekt: loop voor een prikkie even binnen bij het vaccinatiecentrum. 

 

Fijne vakantie! 

 

De redactie, 

Mirije Oude Lansink 

Elise Haarman 

pegazusenzo@ 

pegasusvolleybal.com 

 

 
[logo voorkant: Studio Brul] 
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Column 
 Geert Swinkels  (H4)    

 
10:40 Henk-Jan 

Moet me afmelden voor vanavond, vinger eraf 

geknipt met de heggenschaar. 

10:51 Avital 

Weet nog niet of ik er ben, de kuit speelt weer 

op.  

10:52 Ron 

Beterschap. 

11:01 Joop 

Op hoeveel man zitten we nou? Ik ben het 

overzicht kwijt. 

11:02 Peter 

Als het goed is negen, tien met Avital erbij. 

14:23 Avital 

Ik haak af, knieën werken ook niet mee. 

Donderdag hopelijk wat fitter. 

14:24 Guido 

Ik ben er. 

14:26 Misha 

Ik kom wat later, ouderavond. Ik meld me ook 

vast af voor volgende week, dan moet vrouwlief 

weer naar theatersport. Donderdag ben ik er 

wel gewoon. 

15:14 Joop 

Op hoeveel man zitten we nou? Ik ben het 

overzicht kwijt. 

15:14 Peter 

Negen. 

15:15 Joop 

Ik maak een training voor acht of negen dan. 

19:11 Richard 

Sorry, oppas heeft afgezegd, ik moet afzeggen. 

19:52 Ron  

Beterschap. 

10:04 Peter 

Ik rij wel, met m'n nieuwe leasebak. 

10:25 Joop 

Ik kan wel coachen, waar ligt de boskapel? 

10:25 Gijs 

Graafseweg, net voorbij de Wolfskuilseweg, bij 

die bushalte.  

10:31 Avital 

Ik moet me helaas afmelden. Te veel last van 

kuiten en knieën. 

10:41 Olof 

Ik ga rechtstreeks, ga na de wedstrijd meteen 

terug, moet vroeg op. 

10:44 Bas 

Ik rij direct uit m'n werk naar Winssen. 

11:51 Gijs 

Hebben we al een tweede chauffeur? 

11:53 Guido 

Ik rij ook, hoe laat vertrekken we? 

11:53 Gijs 

Half acht boskapel. 

11:55 Henk-Jan 

Vinger is er weer aangezet, kan waarschijnlijk 

gewoon spelen.  

11:56 Reinder 

Donderdagochtend, vanavond 

Weekenders uit. Altijd lastig, zeker met die 

scheidsrechters daar.  

09:32 Ron 

Mannen, sop ze erop vanavond. Flesje minder 

bij het eten! Volgende week hoop ik weer een 

uurtje te kunnen trainen. 

10:03 Peter 

Kwart over acht vertrekken vanaf de 

boskapel!!!! 

10:04 Gijs 

Wie rijden er? En Joop, kom je coachen? 

Maandagochtend, vanavond lekker trainen.  
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Ik had me vorige week al afgemeld. 

Nachtdienst in het ziekenhuis. 

11:56 Ron 

Beterschap. 

12:01 Gijs 

Peter, stuur jij Jan even een aangetekende 

brief, die heeft geen Whatsapp. 

12:10 Peter 

Heb hem ge-sms't!!!! 

17:23 Bas 

Sorry heren, ik moet ziek afhaken. Als ik me 

straks iets beter voel, kom ik misschien nog, 

maar denk het niet. 

17:25 Peter 

Balen, Bas. Beterschap.  

17:25 Gijs 

Guido, je moet misschien op mid vanavond. 

17:41 Guido 

Geen probleem. Moet ik er dan achterin uit 

voor de libero? 

17:42 Gijs 

Ja. 

17:50 Guido 

Vind ik niks, maar oké. 

18:11 Joop 

Op hoeveel man zitten we nou? Ik ben het 

overzicht kwijt. 

18:23 Peter 

Misha en ik spelli, Olof en Richard buiten/dia, 

Jan en Henk-Jan op mid, als ie fit is, Gijs libero 

en Guido als joker. Spelen we twee-vier of één-

vijf? 

19:25 Gijs 

We zien wel. 

 

Volleybal in de breedtelijn, heerlijk 

ontspannend! 

 

Alle namen zijn uit privacyoverwegingen 

gefingeerd. 
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De zomer is in aantocht. Wie nog geen vakantie geboekt had, krijgt 

hierna vanzelf zin. Want reizen is het leukste wat er is, als je het  

sponsor Marchel Ratering (51) vraagt.  

 

Marchel (klemtoon op de tweede helft, red.), waar kennen we jou van?  

Naast mijn sponsorschap kun je me kennen uit Heren Z. Een gearriveerden-

team dat ooit volle tribunes trok bij VoCASA. Bij Pegasus spelen we geen 

competitie, maar Heren 2 zou het waarschijnlijk nog best lastig krijgen tegen 

ons. Verder ben ik de vader van Moon uit de A2 en Daniek uit de B1.  

Als vaccinatiecentrum ben je een opvallende sponsor tussen het rijtje 

makelaars, adviseurs en horecagelegenheden. Hoe is dat zo gekomen? 

Ik was al shirtsponsor van de A2 en toen zag Johan Kuppen zijn kans 

schoon. Ik heb maar een klein bedrijf, dus geen groot marketingbudget. Mijn 

vaccinatiecentrum moet het vooral hebben van mond-tot-mondreclame. Juist 

daarom leek het sponsoren van een club waar ik zelf relaties heb me wel 

zinvol.  

Waarom een vaccinatiecentrum? Je kunt toch gewoon naar de GGD of 

naar de huisarts? 

Klopt, maar wij zijn goedkoper en bieden meer service. Veel reizigers 

bedenken een week van te voren dat ze nog vaccinaties moeten halen. Dan 

ben je bij de GGD te laat. Hier kun je gewoon naar binnen wandelen en vaak 

kun je meteen terecht. Bovendien bieden we – voor wie wil - ook advies en 

begeleiding.  

Wat kun je daar dan voor adviseren? 

Planning! Werk niet door tot de laatste dag voor je vakantie.  

Na een lange reis adviseer ik mensen minimaal een maand rust te nemen.  

En luisteren ze naar je advies? 

Dat verschilt. Je merkt dat zeker de nieuwe generatie reizigers (65+ers die 

gaan fietsen in Laos) een goede voorbereiding wil treffen. Maar zij zijn in de 

regel dan ook kwetsbaarder, gebruiken soms al medicijnen, hebben een hoge 

bloeddruk. Jongeren zijn onbezorgder of zoeken zelf naar informatie. Maar uit 

het feit dat jong en oud bij ons terugkomt, leid ik af dat mensen tevreden zijn.   

 

De telefoon gaat. Een vraag van een jonge vrouw die net terug is uit 

Aruba, daar vermoedelijk besmet is geweest met het Zika-virus, en nu 

graag zwanger wil worden. Eerst bloed laten prikken bij de huisarts, 

adviseert Marchel.  

 

Krijgen jullie ook mensen met prikangst op je spreekuur? 

Tuurlijk. Er is bijna niemand die het volkomen koud laat, al beweren ze soms 

van wel. Dat is ook logisch, de integriteit van het lichaam is in het geding. Je 

weet dat je pijn gaat krijgen en hebt er geen controle over. Wat helpt is je 

mindset: Bedenk dat je jezelf hier een plezier mee doet. Het prikje doet even 

pijn, maar beschermt je vaak levenslang.  

En als je netjes al je prikjes hebt gehaald, kun je dan je goddelijke gang 

gaan op vakantie? 

Dat is helaas soms wel wat mensen denken: Ik ben ingeënt, dus mij kan niets 

gebeuren. Niets is minder waar. Tachtig procent van je bescherming is nog 

altijd je gedrag: hygiëne, muggenspray, klamboe. Op sommige plekken zijn 

virussen zelfs resistent. Daarom adviseer ik bijvoorbeeld mensen die naar 

Voor een prikkie… 
Ga je naar het vaccinatiecentrum 
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malariagebieden reizen niet altijd preventief pillen te slikken. Als je zelf de 

juiste maatregelen neemt is de kans echt heel klein dat je het krijgt.  

 

“Ooit trokken we volle tribunes bij VoCASA. Heren 2 zou het 

ook nu nog best lastig krijgen tegen ons” 

De kosten wegen niet altijd op tegen de baten? 

Precies. En bovendien kun je de pillen alsnog gaan slikken zodra je ziek 

wordt. Dat heeft geen nadelige gevolgen. Een tijdje geleden werd ik nog op 

mijn vingers getikt als ik dit adviseerde, maar nu wordt de landelijke richtlijn 

gelukkig aangepast.  

Krijg je daar nooit problemen mee? Dat mensen toch ziek zijn geworden 

ondanks jouw advies om geen pillen te slikken of te vaccineren? 

Nee, want de keus is uiteindelijk altijd aan de klant en daar tekenen ze ook 

voor. Wij geven alleen inzicht in de kansen en een verstandig advies op maat. 

Maar wij hebben maar weinig invloed op hun gedrag en al helemaal geen 

glazen bol. Andersom komt het ook wel eens voor dat mensen met 

bijvoorbeeld een ernstige chronische darmziekte tegen mijn advies in naar 

Afrika vertrekken. Dat is dan ook op eigen risico.  

Heb je tot slot nog een tip voor reizende volleyballers? 

Word je ziek in de tropen, bezuinig dan niet op een ritje naar de beste kliniek 

in de omgeving. In veel landen geven ze je ongeacht je klachten onmiddellijk 

belachelijke hoeveelheden antibiotica. Dat kan je complete darmflora 

ontregelen. Maar laat dat je niet weerhouden.  

Maar niet voordat ze bij jou langs zijn geweest. 

Zo is het.  

 

 

Vaccinatiecentrum Nijmegen: 

Nina Simonestraat 24 (onder de 

rook van het Honigcomplex) 

Voor: reizigersvaccinaties, 

griepvaccinaties, reisadvies en 

beschermingsproducten. 

Sinds: 2008 gevestigd in 

Nijmegen.  

Website: 

www.vaccinatiecentrum.nl 
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Afwijken van je eigen patroon 
Spelverdelersclinic van Yannick van Harskamp 

 Met zijn 1.90m was hij te klein en bovendien was hij niet technisch 

genoeg. Verder dan de eredivisie zou hij het niet schoppen, zeiden 

critici. Maar het liep anders. Yannick van Harskamp (29) is het 

levende bewijs van ‘waar een wil is, is een weg’. Om zijn droom te 

verwezenlijken moest hij zijn familie en vriendin geregeld twee 

maanden missen. ‘Maar als je zelf niet in je dromen gelooft, wie 

dan wel?’ Op 20 maart verzorgde deze oud-international een clinic 

voor de meest getalenteerde spelverdelers van Pegasus.  

 

Als spelverdeler moet je ogen in je rug hebben, zegt Yannick. Je kijkt 

niet alleen naar de bal en naar je eigen aanvallers, de belangrijkste 

informatie komt van de overkant van het net. ‘Springt hun middenman* 

commit (mee met de spelverdeler, red.), dan zal hij jouw snelle set-up 

op de buitenkant nooit meer halen. Zet hij vast een stap naar rechts 

voor een steek, dan gaat jouw set-up natuurlijk achterover.’ 

 

Bewust van eigen patroon 

Het klinkt allemaal heel vanzelfsprekend uit zijn mond. Yannick moest 

het in zijn carrière dan ook hebben van zijn tactisch spel. De meeste 

spelverdelers zullen van nature proberen de lange lijnen op te zoeken. 

Tegelijkertijd heeft iedereen zijn eigen vaste patroon, overtuigt Yannick 

zijn publiek. Bijvoorbeeld dat je een scherpe pass het liefst op midden 

geeft en een bal die blijft hangen juist op buiten. ‘Die patronen zijn niet 

goed of fout. Je hebt ze nodig. Maar alleen als je je er van bewust bent, 

kun je er ook bewust van afwijken,’ vertelt Yannick. En dat kan in de 

wedstrijd het verschil maken. ‘Want reken maar dat je tegenstander 

jouw patroon vooraf heeft bestudeerd.’ 

Aan de hand van videofragmenten van één van de meest 

legendarische wedstrijden die Yannick ooit speelde laat hij onze 

spelverdelers nadenken over de keuzes die hij maakt. Voorover, 

achterover, de curve en snelheid van de bal, nooit of te nimmer een bal 

laten overnemen. Slim of niet slim? Het gaat erom dat je er over 

nadenkt. ‘Mijn aanvallers werden soms gek van mijn snelle ballen, 

terwijl ik alleen maar dacht: wat zeur je nou? Ik heb je blok toch 

weggespeeld? Tsja, daar moet je het dan wel over hebben. En het 

klinkt misschien raar uit mijn eigenwijze mond, maar van iedere trainer 

leer je wel iets. Wat niet betekent dat alles wat ze zeggen voor jou zal 

werken. Probeer het, is het niets, dan is dat ook prima.’  
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Techniek: Wat je ook doet, doe het consequent 

Wat betreft techniek en houding vindt Yannick twee dingen belangrijk: 

‘Eén, stil staan als je speelt en twee, wat je ook doet, doe het 

consequent voor iedere set-up hetzelfde’. Daarmee verklein je de kans 

op afwijkingen en blijft de richting van je set-up tot op het laatst een 

verrassing. Een spelverdeler die bijvoorbeeld alleen springt als hij zijn 

set-up op midden geeft, maakt het zijn aanvallers niet makkelijk. De 

tegenstander kan immers beter voorspellen waar de set-up naartoe 

gaat en staat de aanvaller geheid met twee man op te wachten. Verder 

heb je in noodsituaties volgens Yannick meer aan handigheid dan aan 

een stel mooie handjes, dus techniek is niet alles.  

 

 

Alleen als je je bewust bent van je eigen patronen kun je 

er ook bewust van afwijken.  

 

Dat laatste ondervinden de deelnemers ook in het praktijkgedeelte van 

de clinic, waarin ze onder andere king of the court spelen met een bal 

in de handen. Ketsen voor gevorderden. Zeker de service is een 

uitdaging, je komt handen tekort. Een aantal jongens oogst veel 

bewondering van de volgestroomde tribune, totdat iemand opmerkt dat 

zij dit op hun eigen training al geoefend hebben. Maar dat weet 

Yannick niet, en dat houden we ook maar zo. Want talent is één ding, 

zonder steun van je omgeving haalt niemand de top. 
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De Jeugd van tegenwoordig 
Jochem Bloem 

 Naam, leeftijd, team? Jochem Bloem, 15 jaar, Jongens A1.  

Waaraan kunnen we je herkennen? Ik ben de spelverdeler van de 

Jongens A1, en ik speel met nummer 47.  

Wat doe je in het dagelijks leven? Ik zit nu in de 4e klas op het Stedelijk 

Gymnasium Nijmegen.  

Wat wil je worden? Ik weet het nog niet zeker, maar ik zit te denken aan 

een Informatica/Artificial Intelligence studie.  

Waarom ben je gaan volleyballen? Mijn vader speelde vroeger hoog 

volleybal, dus die heeft mij toen ik jong was aangemeld bij Pegasus.  

Op welke positie speel je? Ik ben spelverdeler.  

Wat wil je nog bereiken met volleybal? Eerder dit jaar speelde ik een 

aantal keer mee met Jeugd Oranje, maar daar ben ik mee gestopt omdat 

het me teveel werd. Nu wil ik bij de club kijken hoe ver ik kan komen.  

Wat is je sterkste punt? Ik kan heel goed sets op midden op Bram Peters 

(uit mijn team) geven.  

Waar moet je nog aan werken? De rest van deze vragenlijst.   

Wat vind je het leukst aan volleybal? Met een team spelen en samen 

iets moois bereiken. En ik vind het leuk dat het zo’n technische sport is en 

dat je elkaar echt nodig hebt.  

Wat kun je ons vertellen over je team? We zijn (hoop ik toch) een groep 

vrienden die ook nog eens goed kunnen volleyballen samen. Het is altijd 

gezellig met ons.  

Wie vind je de beste volleyballer van Pegasus? Rob (achternaam weet 

ik niet), spelverdeler van de Heren 2. Zijn techniek is echt prachtig en als 

je denkt dat een bal echt niet meer te redden is redt hij hem vaak nog.  

Van welke trainer heb je ’t meest geleerd? Robert Pleizier, hij was 3 jaar  

lang mijn RTC trainer, en van hem heb ik alle fijne kneepjes van de sport 

geleerd, zowel technisch als tactisch.  

Wat is je mooiste wedstrijd tot nu? De mooiste wedstrijd van mijn team 

vind ik toch wel de thuiswedstrijd tegen Alterno dit seizoen, toen hebben 

we heel goed gespeeld (helaas kon ik zelf niet meedoen i.v.m. een 

blessure).  

Heb je nog hobby’s naast volleybal? Ja, ik maak korte (comedy) films 

met een vriend van mij voor op YouTube (kanaal: RandomDews, gauw 

even kijken he ;) ). 

Wat vind je de mooiste vrouw van Nederland? O wauw, moet ik hier 

ook nog antwoord op geven? Ik zou het echt niet weten, ik denk dat jullie 

hier graag een antwoord op zouden 

willen, maar sorry…  

Wat vind je het mooiste boek, het 

leukste spel, de mooiste film? De 

beste boekenserie vind ik “Gone” van 

Michael Grant. 

Welke muziek luister je? Ik heb niet 

echt verstand van muziek, dus ik kan je 

geen genre geven maar ik luister 

bijvoorbeeld naar ‘Het Regent 

Zonnestralen’ van Acda en de Munnik, 

of ‘Let The River In’ van Dotan.  

Aan wie wil je de groeten doen? Aan 

mijn team, als ze dit überhaupt lezen. 

Als dat zo is: Hoi! 
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Op maandagavonden 

van 19.15 tot 20.15 

uur gratis 

inloopspreekuur voor 

Pegasusleden! 
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 “Waar komt de naam Pegasus eigenlijk vandaan? Op de website 

wordt daarover met geen woord gerept. Is het omdat wij allemaal 

zo hoog springen dat het lijkt alsof we vleugels hebben? Omdat 

wij de ene gevleugelde uitspraak na de andere doen? Omdat wij 

prestaties van mythische hoogte leveren? Misschien zullen we het 

nooit weten.” 

 

……maar misschien ook wel! Bovenstaand citaat uit de laatste 

Pegazusenzo zette onze lange leider Hedser N. aan het denken over 

de roots van Pegasus. Wie zijn we eigenlijk in de basis? Welke reis 

heeft het gevleugelde paard gemaakt? En waarom, in hemelsnaam, 

landde het gevleugelde paard in Nijmegen? Wij van de Pegazusenzo 

gingen op onderzoek uit. In deze Pegazusenzo deel I van de vlucht 

door de galerij van herinneringen. 

 

Fusie 

Bregtje Janssen (bij ons bekend als de midden met de ‘magic balls’ 

van D4) helpt ons al snel uit de droom van een mythisch verhaal dat 

alle verstand te boven gaat: “Het is gewoon een beeld dat toevallig in 

Nijmegen Oost staat.” Maar Bregtje, zit er echt geen mooie, diepe 

betekenis achter het waarom van deze naam? “Nee. Bij de fusie mocht 

iedereen namen inbrengen en daarover hebben we gestemd. De 

eerste keus was ‘Blok Oost’, maar daarmee durfde het toenmalige 

bestuur niet naar de Nevobo. De Berlijnse muur was nog maar net 

gevallen…” Bregtje was betrokken bij de fusie van de twee clubs die 

samen als Pegasus door het leven zouden gaan: Nijmegen ’73 en 

Brakkenstein. Aan die fusie heeft ze overigens ook nog iets anders 

overgehouden, maar daarover later meer…  

“We wilden wel iets dat ons specifiek aan Nijmegen Oost verbond, en op 

plek twee kwam ‘Pegasus’. Dan die maar.”  

 

Een logge knol met vleugels 

Commissaris Algemene Zaken Piet Eggermont weet onze voorzitter te 

vertellen dat de naam is afgeleid van een beeld van een vliegend paard 

op de kruising van de Berg en Dalseweg en Hengstdalseweg. “Ik wist dit 

niet, maar dit is blijkbaar algemene kennis,” aldus voorzitter Hedser N. 

“Ik heb het even gegoogeld en het is een bekend beeld van beeldhouwer 

Ed van Teeseling. Het beeld staat vlak bij de oude sporthal Hengstdal.”  

 

De eerste keus was ‘Blok Oost’, maar daarmee durfde het 

toenmalige bestuur niet naar de Nevobo.  

 

Zit er achter dit beeld zelf dan misschien wel een diepere betekenis? 

Een verhaal dat alle verstand te boven gaat? Mythische historie van de 

bovenste plank? Hedser N. wijst ons op een passage uit een artikel over 

beeldhouwer Ed: “Vlakbij […] stond in een plantsoen, dat nog net tot 

Hengstdal behoorde, een modern beeldhouwwerk. Het stelde een paard 

voor, een logge knol, die met onmiskenbaar proletarisch-realistische 

signatuur gedicteerd had kunnen zijn door Stalin, ware het niet dat uit de 

flanken twee vleugels te voorschijn staken. Hun spanwijdte stond in geen 

enkele verhouding tot de onbehouwen omvang van het lijf zelf, maar hoe 

A flight down memory lane 

Op zoek naar de oorsprong van Pegasus 
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gekortwiekt ze ook leken: op de sokkel stond geen karrepaard, nee, een 

Pegasus.”  

 

Mooi, beeldhouwer Ed, maar waarom een knol met vleugels op deze 

plek?  

 

Barman Willem was eigenlijk de verbindende factor.  

 

We ontdekken dat Pegasus het logo was van de Britse 1e 

luchtlandingsdivisie, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Deze Britten 

hadden een belangrijke rol in de operatie Market Garden in september 

1944, waarbij de beroemde slag om Arnhem op een mislukking uitliep, 

maar - veel belangrijker - Nijmegen bevrijd werd. Was het plaatsen van 

de knol een trap na richting onze Arnhemse bovenburen? 

 

Een andere bron leidt ons toch naar de Griekse mythologie. De 

journalistiek hoogst betrouwbare wijkwebsite van Nijmegen-Oost verwijst 

naar het verhaal van Pegasus in combinatie met de naam van de wijk: 

Hengstdal. Uit één van de overleveringen rondom Pegasus: “Hierin trapt 

het paard met zijn hoef tegen een rots en laat op die manier de 

‘Paardenbron’ ontspringen. Een bron waaruit, zo wil het verhaal, de 

inspiratie voor dichters vloeide. Toen kunstenaar Ed van Teeseling het 

idee had opgevat een beeld van Pegasus te maken, leek het hem dan 

ook een goed idee om Pegasus, als maker van de ‘Paardenbron’ of 

‘Hengstenbron’, in het Hengstdal te plaatsen.”  

Daar moeten we ’t mee doen. Waarom dat nu per se een logge knol 

met vleugels moest worden mag Joost weten, maar een gegeven 

paard mag je natuurlijk niet in de bek kijken. 

 

De geboorte van Pegasus 

Terug naar de fusie: Waardoor ontvlamt de liefde van Brakkenstein en 

Nijmegen ’73? Bregtje weet te vertellen dat beide clubs in de jaren 

negentig steeds meer moeite krijgen bij het vinden van voldoende 

vrijwilligers. Maar waar de clubs elkaar vooral weten te vinden is aan 

de bar, bij kantinebaas Willem. Ze spelen namelijk in dezelfde hal. 

Bregtje: “Willem was eigenlijk de verbindende factor. Iedereen kende 

Willem en kwam graag in de kantine om een praatje met hem te 

maken.”  
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Er wordt een zogenoemde ‘fusie-integratie-commissie’ in het leven 

geroepen om te onderzoeken of de vonk tussen de partijen over kan 

slaan. Of de volleybalharten sneller gaan kloppen van een 

samensmelting. En of die liefde groot genoeg is voor een duurzame, 

monogame relatie. Er wordt door beide partijen een plan gemaakt en bij 

het samenvoegen lijkt er synergie te ontstaan. In 1998 is de fusie een feit 

en wordt Pegasus geboren. De vleugels kunnen worden uitgeslagen! 

 

Aan de zijlijn ontstond een plan voor een parallelle 

fusie… 

 

En ondertussen ontstaat er aan de zijlijn nog een plan voor een parallelle 

fusie. Bregtje van Nijmegen ’73 ziet in Sjang van Brakkenstein, enige 

man in de ‘fusie-integratie-commissie’, haar prins op het witte paard… En 

Sjang (nee, er stroomt geen Aziatisch bloed door zijn aderen) ziet de 

sportieve midden met haar wilde blonde manen ook wel zitten. Integreren 

krijgt een nieuwe betekenis. Bregtje spreekt daarover de gevleugelde 

woorden: “Het voelde gewoon goed”. In 2002 trouwt het ‘fusie-integratie-

stel’, waarna Bregtje drie weken later hun eerste kind - en daarmee 

waarschijnlijk het eerste officiële Pegasuskind? - baart. En ze leefden 

nog lang en gelukkig.  

 

Wat een verhaal. Het hof van Eden is er niks bij. Maar hoe gaat dit 

verder? Hoe gaat het als de wittebroodsweken van het gearrangeerde 

huwelijk voorbij zijn? Blijft de passie bestaan? Lees het allemaal in de 

volgende Pegazusenzo. 

De fusie in levende lijve… Bregtje en Sjang met hun twee zonen 
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(Sinterklaas, mini van de wedstrijd bij Supersaturday), ik ben 

aanspreekpunt voor de Nevobo betreffende de mini's en zit als 

coördinator CMV  in de technische commissie; 

- Assistent trainer/coach: Stanley vroeg me afgelopen jaar om hem te 

ondersteunen bij t geven van training  aan en ‘t coachen van dames 2. 

Daar heb ik even over gedacht omdat ik me met een heel drukke baan 

en twee pubers niet wil vastleggen voor drie momenten in de week. 

Deze combi is perfect: vrijblijvend genoeg en toch heel serieus 

betrokken, ik mag heel nieuwe taken leren, we vullen elkaar goed aan, 

we hebben dikke pret, ‘t team is super, en zo krijg ik toch een beetje de 

kick die ‘t volleyen me altijd gegeven heeft; 

 

Ernst lachte me van de week nog uit om mijn manier 

van juichen langs de kant, blijkbaar nogal herkenbaar: 

twee armen in de lucht voor bijna elk punt dat we 

winnen. 

 

- Organisator Minikamp: dit jaar organiseer ik met een groepje het 

zesde Pegasus Minikamp. Dat is ontzettend leuk om te doen, de mini's 

geven me veel energie, zo leuk!; 

- Organisator MiniMariken: ook dat doe ik alweer een paar jaar, we 

vonden dat de mini's het Mariken zouden moeten kunnen beleven, ons 

eigen BUITENtoernooi! In t begin deden we het onder ons en nodigden 

we wat clubs uit. Inmiddels is het als extra onderdeel toegevoegd op de 

Nominatie vrijwilliger van ‘t jaar 
Wendela Verkaik 

 In welke hoedanigheid ben je momenteel betrokken bij Pegasus? 

Ik ben coördinator van de mini's, assistent trainer/coach van dames 2 

en organisator van Minikamp en MiniMariken. 

 

Waar ben je aan te herkennen? Ik loop meestal binnen met mijn 

schoenen in de hand sinds ik zelf niet meer speel. In de zaal ben ik 

sinds dit jaar duo met Stanley bij dames 2: hij in de lead ik om de boel 

te sussen ;). Ik heb meestal plezier omdat ik blij ben er te zijn.  

Ernst lachte me van de week nog uit om mijn manier van juichen langs 

de kant, blijkbaar nogal herkenbaar: twee armen in de lucht voor bijna 

elk punt dat we winnen. 

 

Sinds wanneer ben je lid van Pegasus? Oeh, volgens mij sinds 2003, 

ik was daarvoor lid van Volvera in Arnhem waar ik woonde. Na de 

geboorte van mijn tweede kind wilde ik niet meer op zaterdag 

competitie spelen, dat kon niet in Arnhem. Ik startte dus in Pegasus 

dames 3, eerste klasse donderdagcompetitie,  echter na een paar 

maanden kon ik de verleiding niet weerstaan om in te vallen bij dames 

1 dat omhoog zat door blessures.. in no time speelde ik weer op 

zaterdag... toen heb ik de kids gewoon maar op laten groeien in de hal: 

altijd iemand om op te passen en één grote speeltuin ;). 

 

Wat doe je precies voor de vereniging?  

- Coördinator mini's: ik zorg samen met Kim Wolswijk voor de indeling 

van de teams, ‘t werven van trainers, ‘t communiceren met ouders, ‘t 

inschrijven van nieuwe mini's, ‘t organiseren van activiteiten 
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regionale Nevobokalender en doen veel van onze omliggende clubs 

met hun miniteams mee. Het is een heel toernooi geworden met een 

vast gedeelte van het grasterrein op zondag. Ook echt heel leuk 

ondanks al het geregel. 

 

Wat is het leukste dat je heb meegemaakt bij onze club? 

Te veel om op te noemen: Kampioenschappen, feestjes, diner rouler. 

Wat ik er vooral vind: we zijn een grote familie hè, heerlijk vind ik ‘t om 

daar bij te horen, samen lachen, een warm nest, liefde, vriendschap, 

maar ook huilen, kibbelen en roddelen :). 

 

Waar ben je trots op? Dat wij die club met elkaar draaien en dat er 

een groepje mensen is opgestaan met de lef en energie om aan t roer 

te gaan staan en een nieuwe wind te laten waaien. 

 

Ik heb de kids gewoon maar op laten groeien in de hal: 

altijd iemand om op te passen en één grote speeltuin ;). 

 

Waarom zou iedereen vrijwilliger bij Pegasus moeten worden? 

Omdat zo'n club draait op vrijwilligers en t een heel goed gevoel geeft 

om daar aan te kunnen bijdragen. Vele handen maken licht werk. 

 

Wie zou er volgens jou ook genomineerd moeten worden en 

waarom? Zoveel mensen doen zo veel! Ik denk aan Judith en Cora 

met wie ik al tijden samen werk en die zo betrokken zijn, maar ook 

bijvoorbeeld aan Monique van t wedstrijdsecretariaat, moeder van Joy 

 die ook elke thuiswedstrijd met de moeder van Anna bij onze wedstrijd 

van dames 2 telt.  

Dat Peter genomineerd is vind ik ook erg terecht, hartstikke betrokken, 

bij de mini's, bij zijn team en de hele club, topper. 

Daarnaast heb ik bewondering voor de Marikentoernooi commissie, zo 

ontzettend veel werk door een klein groepje mensen. Echt te gek! 

Kort maar krachtig 

was de opdracht .... 

Mmmm niet mijn 

beste eigenschap 

denk ik :). 
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