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Hè hè, de R is uit de maand! Maar dat betekent ook: einde seizoen. Dag 

zaal, hallo zand. Wat ons betreft mogen zon & temperatuur vanaf nu dan 

ook gezellig meedoen. Al is het dankzij het slechte weer dat deze 

Pegazusenzo no. 6 het levenslicht mocht zien.  

 

Eigenlijk hadden wij het namelijk te druk met het oplossen van onze 

dertigersdilemma’s op het terras, om ons óók nog eens te moeten buigen 

over een ‘blaadje waar toch geen hond op zit te wachten’ (Kerssemeijer, 

2017). Maar belofte maakt schuld. En toen ging het wekenlang regenen 

en zelfs vriezen, en voor we het wisten waren er toch weer twee mensen 

die plezier beleefden aan deze editie. We hopen jullie ook.  

 

Dank aan al onze slachtoffers in de rechterkolom en onthoud goed: je 

weet nooit waar een vermelding in de Pegazusenzo allemaal toe kan 

leiden. Of zoals Yannick van Harskamp (oud-spelverdeler van Oranje) 

zei in één van onze vorige edities: ‘Zonder steun vanuit je omgeving 

wordt het niks.’  

Fijne zomer en tot volgend jaar! 

 

De redactie,   

 

Mirije Oude Lansink 

Elise Haarman 
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Begin seizoen 2012. Je ultieme droom komt uit. Je mag een 
damesteam gaan trainen: strakke lijven, lekkere billen, hoge 
sokken, lange staarten. Voorbereid met een VT2 cursus ga je vol 
goede moed en blijdschap aan de slag.  Maar niks is wat het lijkt… 
 
Tijdens de eerste teambespreking melden niet één, niet twee maar 
DRIE buitens dat ze zwanger zijn.. weg strakke lijven, welkom dikke 
buiken, pudding buikspieren en lekkende tepels. Dan maar alle hoop 
op die ene buiten: Sascha. Gelukkig kan haar plan om te verhuizen 
naar Amsterdam niet doorgaan omdat ze is vergeten zich in te 
schrijven voor een studie (en heeft ze altijd een courgette in haar tas 
voor noodgevallen*). 
 
Dinsdagavond 19.30 uur: Iedereen komt langzaam binnengedruppeld 
en rond 19.35 is iedereen present. Exact om 19.45 uur sta je 
nonchalant voorovergebogen over de ballenkar: ‘Jaaaa, ballen in de 
bak’. Met twee promovendae in je team is het toch opvallend dat ze er 
pas na vier jaar achter komen dat je dit altijd zo doet. Gevolg: iedereen 
komt pas om 19.45 binnendruppelen. Van fietsen word je immers ook 
warm. Het gebrek aan intelligentie blijkt ook als twaalf verbaasde 
gezichten je aangapen na de uitleg van een oefening die je al 
weeeeeken in de training hebt zitten.. Misschien de volgende keer toch 
maar een naam aan de oefeningen geven. Hoewel dat ook geen 
garanties geeft. Na een ruim uur trainen op de driemeteraanval:  ‘Op 
welke letter sta ik eigenlijk’?  
 
De frustratie is voelbaar en inmiddels terug te zien op je voorhoofd 
waar de stress zich uit in het terugtrekken van de haargrens, toch al 
gauw zo’n 1mm per training extra. 

Zoals elke training een vast ritueel heeft, kent ook het einde van het 
seizoen  al jaren een ritueel: nét niet. Het hele jaar strak bovenaan en 
dit tòch weer weten te verprutsen in de laatste wedstrijd tegen de 
nummer twee. Tja, dan zit er niets anders op dan je frustratie te uiten 
op de dichtstbijzijnde muur en het verdriet te verdrinken in de Fuik. 
Wat moet je anders als je toch al allemaal de dag erna vrij hebt om het 
kampioenschap goed te kunnen vieren. 

 
Tja, dan zit er niets anders op dan het verdriet te 

verdrinken in de Fuik. Wat moet je anders als je toch de 

dag erna vrij hebt om het kampioenschap te kunnen 

vieren? 

 

 
 
Natuurlijk heeft het team je ook veel te bieden. Zo word je 
meegenomen in de wondere wereld van de vrouwmens. Je bent 
volledig op de hoogte van alle Boer zoekt Vrouw-perikelen, weet 
precies welke voedingbh’s het fijnst zitten, je legt trainingen stil om te 

Ode aan de trainer 
 Hoe overleef ik Dames 7?  
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kijken of er iemand op het andere veld zwanger is en snapt dat bij elk 
praatje een plaatje hoort. En dat een appje waarin je ons uitnodigt voor 
een teambespreking bij jou thuis veel paniek teweegbrengt: HIJ 
MAAKT HET UIT!!! HIJ RUILT ONS IN!!! WE ZIJN TE OUD!!!  
 
Maar het zegt alles over jou dat je dan op ons zit te wachten met verse 
muntthee en heerlijke koeken. Paaien met drank en eten; want zo 
overleef je dames 7. 
 
Kusjes, dames 7. 
 
*Details en contactgegevens zijn te verkrijgen bij Janine en Lotte. Te gebruiken voor 
doeleinden naar keuze. 

 
 
 
   



 

5 
 

       
 

In sponsorjaren gemeten is Rik Vermeulen (41) misschien wel 
cluboudste, en nog altijd is de George Clooney van Pegasus – 
want hoe ouder, hoe knapper - een graag geziene gast op de 
tribune en aan de bar. Al is het niet altijd gemakkelijk, want hij 
wordt tegenwoordig minder vaak herkend en met twee kleine 
kinderen in je kielzog hangt het aan die bar toch minder 
onbekommerd. 
 
Maar waar een wil is, is een weg, dat bewees Rik al menigmaal in 
zijn leven. Toen hij een dikke tien jaar geleden lid werd bij Pegasus, 
duurde het dan ook niet lang voor hij de eerste sponsoren 
binnenharkte met zijn vlotte babbel. Herstel: goede verhaal. In het 
toenmalige Heren 1 met onder andere Johan K. (die andere telg uit 
de familie Clooney) beleefde hij gouden tijden. Maar de glorie was 
van korte duur. Het onderstel haperde en er was ‘iets met een kale 
leider’, dat net als zijn onderstel ook niet geheel lekker liep. Dus toen 
Rik zijn inspanningen voor de club in rook op zag gaan, dacht hij op 
enig moment: bekijk het allemaal maar en de groeten.  
 
Maar zoals in ieder goed verhaal, was het de liefde die hem op het 
juiste pad bracht. Had hij in Millingen al goede ervaringen met de 
spreekwoordelijke ‘girl next door’, toen hij tijdens Diner Rouler 2012 
aanschoof bij ene Lotte van Dijk, die naast mooi en intelligent ook 
nog zijn eigen buurvrouw bleek te zijn, wist hij het zeker: met haar wil 
ik een baby of misschien zelfs wel twee. En zo geschiedde. 
 
Enfin, de man heeft naast een privé ook nog een business en daar is 
het hier allemaal om te doen. Al lopen zaak & gezin in de praktijk 
naadloos in elkaar over (zie foto). De zaak betreft een makelaardij en 

niet zomaar één. Rik is naast makelaar ook erkend 
hypotheekadviseur en financieel specialist. ‘Van a tot z’ zegt hij zelf, 
wij geven gezien de materie de voorkeur aan ‘alles onder één dak’. 
  
Familiebedrijf Vermeulen Vastgoed (www.vermeulenvastgoed.nl) is 
al meer dan dertig jaar een begrip in Millingen en omstreken, waarbij 
de omstreken royaal mogen worden geïnterpreteerd. Daar draagt zijn 
sponsorschap bij Pegasus aan bij, want de beste reclame is nog 
altijd die van mond tot mond en als er ergens veel geouwehoerd 
wordt dan is het wel bij Pegasus. 

 
‘Júist in deze gespannen woningmarkt zijn mensen 

geneigd de emotie te laten regeren.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Alles onder één dak’ 
Op bezoek bij sponsor Rik Vermeulen 
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Zodoende voorzag Rik menig lid al van advies, regelde hij onderdak 
voor bijvoorbeeld Marcel Bax en Wendela Verkaik en worden Bas 
Wesseldijk en Myrthe Leijenaar wellicht zijn volgende klanten.  
 
Net zoals zijn voorgangers in deze sponsorrubriek neemt Rik zijn vak 
uiterst serieus. Kom bij hem niet aan met afgezaagde vragen over de 
meerwaarde van de makelaar. Júist in deze gespannen woningmarkt 
zijn mensen geneigd de emotie te laten regeren en overhaaste 
beslissingen te nemen, waarschuwt Rik geestdriftig. Dan is een 
makelaar echt géén overbodige luxe. Zo bespaarde hij onlangs een 
klant nog twintigduizend euro door haar te adviseren niet met het 
eerste bod in zee te gaan.  
 
Zelf overweegt hij momenteel een huizenruil met een gescheiden 
buurman die van zijn grote huis af wil. Rik & co. barsten namelijk 
bijna uit de voegen van hun niet-zo-ruime doorzonwoning in de 
Bottendaalse Biesmanstraat. Maar eigenlijk is binnen drie jaar 
verhuizen financieel onverantwoord, weet Rik als geen ander. Tsja, 
bij de loodgieter lekt de kraan en alle artsen zijn verslaafd… 
 

 
Zoals in ieder goed verhaal was het de liefde die hem op 

het juiste pad bracht. 

 
Rik praat nog even door over het verdienmodel dat onder druk staat 
in het aleatoire beroep van de makelaar, dat men steeds minder 
bereid is om daar een vaste courtage voor af te tikken, dat een 
uurtarief dan ook gebruikelijk is bij courante woningen… en wij 

knikken begripvol en meelevend bij al die mooie woorden en 
verdrinken in zijn verrimpelde ogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Drie tips van Rik:  
1. Koop je bijna een huis? Verken de buurt op meerdere 

tijdstippen en op verschillende dagen om een goede indruk 
te kijken. Bel ook eens aan bij de buren/spreek 
buurtbewoners aan en vraag naar hun woonbevindingen. 

2. Laat een (oudere) woning altijd keuren door een 
bouwkundige. Dat voorkomt een miskoop en geeft mooi 
inzicht in eventueel aanstaand onderhoud en de kosten 
daarvan. 

3. Kun je net te weinig lenen voor je droomhuis? Laat je (door 
mij) informeren over alternatieven als een schenking of een 
starterslening. 
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Waar brengt het gevleugelde paard ons deze editie? Recht in de 
armen van Willem Jacobs (69 jaar). Bij ons bekend als barman 
Willem. Al zolang wij ons kunnen herinneren runt Willem de bar. 
Van de bar van sporthal Hengstal naar de bar in Grootstal 
strandt Willem uiteindelijk samen met ons in de Ark van Oost.  
 
Volgens onze vorige informant Bregtje Janssen weet veteraan 
Willem alles van de roots van Pegasus. Of dat zo is, daar gaan 
we nu achterkomen. Eerst nog even een terugblik. Wat weten we 
tot nu toe? 
 
1. ‘Pegasus’ is afgeleid van het beeld van een vliegend paard op de 
kruising van de Berg en Dalseweg en Hengstdalseweg. 
2. Waarom dat beeld daar in hemelsnaam terecht is gekomen blijft 
gissen. Geen overlevering om daar een goed verhaal van te maken.  
3. De naam ‘Pegasus’ was tweede keus. Na de val van de muur 
durfde het toenmalig bestuur niet met de naam ‘Oostblok’  naar de 
Nevobo. 
4. Pegasus ontstond uit een fusie tussen Brakkenstein en Nijmegen 
‘73 
5. Waardoor ontvlamt de liefde van Brakkenstein en Nijmegen ’73? 
Bregtje vertelt in Pegazusenzo nummer 4 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.” 

 
Dan zitten we goed! Kom maar door met die sappige verhalen 
Willem! Oh nee, we komen voor een serieus verhaal. Willem, 
heeft Bregtje gelijk? Hebben we deze topvereniging eigenlijk 
aan jou te danken? 
‘Nou, dat is misschien wat veel eer. Maar aan de bar kwam alles wel 
samen. Op donderdagen speelden beide clubs hun thuiswedstrijden 
en dan werd er tot in de kleine uurtjes doorgezakt. 
Het waren schitterende tijden. Zelfs op maandag en dinsdag werd 
het regelmatig drie uur!’  
 

 

A flight down memory lane (II) 
Het vervolg van de zoektocht naar de roots van Pegasus 
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Aha, daar moet meer over te vertellen zijn. Wat is de leukste 
anekdote uit het bestaan van barman Willem? 
‘Tijdens het zoveel jarig bestaan van Nijmegen ’73 kwamen Olof van 
der Meulen, Jan Posthuma, Ron Boudrie en Martin Teffer hier om 
een demonstratiewedstrijd te spelen tegen het heren 1 van Nijmegen 
’73. Wat een mooie dag was dat! Ze speelden met z’n vieren tegen 
zes. Om half 5 ’s nachts stonden deze mannen nog in de kantine. 
Twee ervan zijn uiteindelijk met twee meiden meegegaan (omdat ze 
de volgende dag ook in Nijmegen moesten zijn, aldus Willem). Het 
bewijs hiervan hangt nog in het rookhok. Een foto van mij met de 
mannen. Ik lijk wel een kabouter naast die lange mannen.’ 
 

 
 
Hee Willem, nu je toch een balletje opgooit, wat weet je nog 
meer over vroeger? Wie stond er wekelijks op de bar te dansen, 
wie moest je wel eens een drankje weigeren, wie fladderde als 

Pegasus van de een naar de ander… Kortom: Wie deed het met 
wie? 
‘Nee helaas dames. What happens… Ik kan alleen maar zeggen dat 
Pegasussers goede drinkers zijn. De zaalvoetballers zeiden altijd: 
“Volleyballers, wat moet je daar nu mee? Die drinken toch niet?” 
 

 
Volleyballers, wat moet je daar nu mee? Die drinken 

toch niet? 

 
Maar dan kennen ze de Pegazusters en -broeders dus nog niet? 
‘Inderdaad. Ik heb altijd heel veel schik gehad met volleybalmensen. 
Al werkte ik 60 uur in de week, dat maakte me niks uit. Als het 
gezellig is doet dat er niet toe.’ 
 
Hoe zat dat, was de kantine van jezelf? 
‘Ja, die heb ik altijd in eigen beheer gehad; gepacht van de 
gemeente. Daarvoor had ik zeven jaar een café op het Koningsplein, 
dat nu de Opera is. Ik voetbalde toentertijd in Hengstdal en hoorde in 
de wandelgangen dat de huidige baruitbater stopte. Een kantine 
runnen leek me nog leuker dan een café.’ 
 
Wat is er veranderd door de jaren heen? 
‘Sowieso de kantine zelf. Vroeger was de kantine heel smal. Eigenlijk 
was het net zo’n kantine als de kantine van de VoCASA-hal. Ik zie ze 
nog aan de bar zitten. Vanaf de kruk kon je de zaal in kijken. 
Tussendoor hebben we nog twee jaar in Grootstal gezeten in een 
soortgelijke kantine. Maar die sporthal was zo lek als een mandje. Nu 
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moet je echt de tribune op om volleybal te kijken, dan loopt de 
kantine dus leeg. En het wordt over het algemeen minder laat dan 
vroeger.’  
 
Daar moeten we toch eens iets aan doen. Hierbij de oproep: blijf 
eens hangen, mensen! Nu niet meer bij Willem, maar vooral bij 
Diana. Is de kantine eigenlijk altijd een familiebedrijf geweest? 
‘Ja, dat klopt. In de eerste jaren deed ik het alleen. Maar ik had altijd 
hulp! Theo en Gerrit van de overkant sprongen bij als nodig. In de 
praktijk kwamen ze eigenlijk elke avond helpen. En Leo Rutten 
werkte van begin af aan mee. Hij helpt nog steeds. Leo is de 
‘afwasboy’.  

 
‘Diana hielp me ontzettend goed toen ik ziek was. Zij is 

echt geknipt voor dit werk!’ 

 
Ik sta ondertussen nog geboekt voor drie ochtenden in de week. Ik 
ben er wel elke dag, maar ik kan niet meer de uren maken die ik 
maakte. Ik voel me wel weer fit, maar ben er door blaaskanker 
conditioneel op achteruit gegaan. Daarnaast is mijn vrouw afgelopen 
oktober overleden, dus ik moet ondertussen ook nog thuis aan het 
werk. Thuis in Heesch, waar ik geboren en getogen ben.  
 
Inmiddels is Diana de baas. De vrouw van Maikel, mijn zoon. Diana 
hielp me ontzettend goed toen ik ziek was. Ze is echt geknipt voor dit 
werk! Daarnaast helpt haar dochter Shirley regelmatig. Maar zij heeft 
net een tweede kindje gekregen. Ik ben overgrootvader, ‘opie’ 
noemen ze me nu (glundert, red.).’ 

Dan kunnen we tot slot wel antwoord geven op de vraag die we 
ons in Pegazusenzo nummero 4 stelden:  
“Hoe gaat het verder als de wittebroodsweken van het 
gearrangeerde huwelijk voorbij zijn? Blijft de passie bestaan?”  
 
Volgens Willem wel. Passie binnen en buiten de kantine. We 
weten dat er ondertussen meerdere kleine fusies zijn ontstaan. 
De kinderen van Sjang en Bregtje zijn al lang niet meer de enige 
Pegasusbaby’s. Maar naast de amoureuze ontmoetingen die 
zich verplaatsten naar bed, bank en aanrecht is ook de liefde 
voor volleybal, de bar en elkaar door de jaren heen gebleven. 
Willem en zijn bar verbinden nog steeds. Maar dat kan altijd 
meer. Dus denk eraan: goed drinken. Desnoods voor onze 
reputatie.  
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1. Naam, leeftijd, team? Faysal, 13 jaar, JC1.         
                                                                                                     
2. Waaraan kunnen we je herkennen? Ik zit altijd op de tribune.                                                                
     
3. Op welke school zit je? Montesorri Arnhem     
                                                                                    
4. Wat wil je worden? Piloot     
                                                                                                                
5. Op welke positie speel je? Mijn team speelt nog niet op een 
positie                                         
                                                                                                                                                                
6. Wat is je sterkste punt? Pasen         
                                                                                                  
7. Waar moet je nog aan werken? Hoog springen           

8. Wat vind je het leukst aan volleybal? Dat het een teamsport is                                                                                      
    
9. Wat is kenmerkend voor jullie team?  Klein        
                                                                              
10. Wie vind je de beste volleyballer van Pegasus?  Tom Smeets                                                                  
 
11. Wat doe je het eerst na een wedstrijd? Douchen    
                                                                          
12. Van welke trainer heb je het meest geleerd? En wat? Robert 
Pleizier: de techniek     
                                                   
13. Wat is het leukste dat je hebt meegemaakt bij Pegasus?  
Jeugdkamp                            
                                                                                                                        
14. Wat zou je doen als je de baas van Pegasus was? Vrede met 
Vocasa sluiten                               
                                    
15. Heb je nog andere hobby’s naast volleyballen? Ja     
                                                                                               
16. Van wie ben je fan? Mezelf        
                                                                                                            
17. Wie vind je de mooiste vrouw van Nederland?  Monica Geuze                                                            
 
18. Wat vind je het beste boek/het leukste spel/de mooiste film? 
Ik lees geen boeken/ league of legends/ suicide squad    
                                        
19. Aan wie wil je de groeten doen? Mijn moeder, mijn zus en 
mezelf          
                                                                                  

 
   

De Jeugd van tegenwoordig 
Faysal Abdouni 
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Op maandagavonden 

van 19.15 tot 20.15 uur 

gratis inloopspreekuur 

voor Pegasusleden! 
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Pegazusenzo checkt uitspraken op waarheidsgehalte. Deze keer 
willen we wel eens weten wat we eigenlijk mogen eten na een 
robbertje volleybal. Daarom de volgende stelling: ‘Na een 
intensieve training van twee uur kun je een zak chips eten 
zonder aan te komen.’ Waar of niet waar? 
 
Lekker bezig 
Heeeel gezond, sporten. Dus een schaal bitterballen of een zak 
paprikachips na iedere training of wedstrijd kan geen kwaad. Met of 
zonder biertje. Al die calorieën moet je er toch gewoon weer bij eten? 
Of werkt het niet zo? We krijgen er spontaan zin in en gaan met een 
zak op schoot op zoek naar het antwoord. 
 
De zoektocht beginnen we uiteraard op… twitter! Want voor een 
discussie zit je daar altijd goed. De hashtags over gezonde voeding 
vliegen je om de oren. Maar in het woord tweet zit dan ook al ‘eet’. 
 
Een greep uit de zak: 
‘Je kunt meer worteltjes dan chips eten om aan dezelfde calorieën te 
komen’ (Goh.) 
‘Kinderen die paprikachips eten en denken dat ze twee soorten 
groenten eten.... #voedingscentrum’ 
‘Chips eten in de stilte coupé. Wat gaat er mis. #treinleven’ 
 
Calorieën per zak 
Goed, over naar de serieuzere media. Ten eerste: hoeveel calorieën 
werk je naar binnen met een zak chips? Volgens het 
voedingscentrum (‘Eerlijk over eten’ dus dat moet goed zijn) zitten er 
gemiddeld 554 calorieën in honderd gram gefrituurde aardappelen. 

Een zak is zo’n 185 gram, dat betekent 1025 calorieën. Schoon aan 
de haak. Of in de hand. Ook calorietabel.nl geeft eenzelfde 
gemiddelde aan. 
 
Wat erin gaat moet er ook weer uit 
En hoeveel calorieën verbrand je ongeveer tijdens een training van 
twee uur? Wederom biedt het voedingscentrum uitkomst. Nou ja, 
uitkomst: “Het verbruiken of verbranden van calorieën is een continu 
proces. Je verbruikt niet alleen energie door te sporten. Ook als je 
slaapt, afwast of trap loopt, verbruik je calorieën. Hoeveel calorieën 
je verbruikt hangt onder andere af van je gewicht, je leeftijd, je 
geslacht, en hoe actief je bent. Dat is voor de een dus wat meer dan 
voor de ander.” Fijn, maar daar komen we nog niet echt verder mee. 
Calorieënverbranden.nl biedt meer soelaas. Volgens deze ‘experts’ 
verbrandt een man van 80 kilo met volleyballen ongeveer 528 
kilocalorieën per uur. Bij een vrouw van 70 kilo ligt het aantal 
verbrande kilocalorieën rond de 462.  

 
“Volleyballen staat RUIM onderaan in de lijst met 

calorievreters… We kunnen beter gaan squashen als we 

chips willen eten.”  

 
Dat klinkt hoog en vraagt om verificatie. Gezondheidsnet geeft aan 
dat een gemiddelde volleybalman van 80 kilo 240 kilocalorieën per 
uur verbrandt. Bij een vrouw van 70 kilo gaat het om 210 
kilocalorieën. Dat is nogal wat anders dan de ‘experts’ van 
calorieënverbranden.nl beweren. Volleybal staat overigens RUIM 

Factcheck 
Kun je na een training van twee uur een zak chips eten zonder aan te komen?  
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onderaan in deze lijst… We kunnen beter gaan squashen, 
racefietsen of hardlopen.  
Tijd voor de definitieve bron. Driemaal is immers scheepsrecht. Mens 
en Gezondheid komt in de buurt van Gezondheidsnet. Volgens deze 
website verbrandt een vrouw van 70 kilo 222 calorieën per uur. 
Eenzelfde vrouw verbrandt met seks overigens de helft: 110 
kilocalorieën per uur. Maar dat geheel terzijde.   
 
Conclusie 
Er valt wat af te dingen op de uitspraak dat je na een training van 
twee uur een hele zak chips kunt eten zonder aan te komen. Want 
het is natuurlijk ontzettend afhankelijk van of je een hele training volle 
bak loopt te rennen, springen (vliegen, vallen, opstaan en weer 
doorgaaaan) of dat je als een spreekwoordelijke zoutzak in het veld 
staat. Of gewoon een keer een technische training hebt.  

 
“Het maakt nogal verschil of je een training als een gek 

door het veld rent, of dat je als een spreekwoordelijke 

zoutzak in het veld staat.”  

 
Het voedingscentrum geeft al aan dat het afhangt van je gewicht, je 
leeftijd, je geslacht, en hoe actief je bent. Snelle conclusie is dus dat 
hier op dit moment geen antwoord op te geven is.  
 
Toch willen we jullie honger (naar kennis) graag stillen. Als 
onafhankelijk onderzoeksorgaan verklaren wij Gezondheidsnet als 
meest betrouwbare bron. Zij geven een gemiddelde van 210 
kilocalorieën per uur voor de 70 kilo wegende vrouw en 240 

kilocalorieën voor een man van 80 kilo. Een snel rekensommetje 
levert daarmee een gemiddelde van 420 kilocalorieën voor de vrouw 
en 500 voor de man. Daar redden we beide nog geen halve zak 
chips mee (volle zak: 1025 calorieën). En laten we het dan maar niet 
hebben over de biertjes die daarbij naar binnen worden gelurkt… 
 
Helaas pindakaas, geen hele zakken nacho’s, paprikachips of 
dorito’s na een potje ballen. Toch maar goed dat we deze rubriek in 
het leven hebben geroepen dus! Maar jullie weten hoe het gaat in de 
wetenschap: over een paar maanden kan het allemaal anders zijn… 
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    1.  In welk team speel je? D5 
 
2.       Waar ben je aan te herkennen? Dat ik de meetlat zoek om ‘t 
net, dat al feilloos is opgehangen door mijn teamgenoten, te 
controleren. 
 
3.       Sinds wanneer ben je lid van Pegasus? 2010 
 
4.       Wat doe je precies voor de vereniging?  Arbitragecommissie 
met taken zoals de jeugdopleiding en begeleiding van 
scheidsrechters in opleiding, regioscheidsrechter. 
 
5.       Wat is het leukste dat je heb meegemaakt bij onze club? 
Met de andere regioscheidsrechters van Pegasus naar een 
Oranjewedstrijd en daar met z'n allen naar de scheidsrechters in 
plaats van de spelers kijken :'). 
 
6.       Waar ben je trots op? Dat we de jeugdopleiding zijn 
begonnen en dat weer sinds lange tijd een jeugdspeelster haar 
licentie heeft gehaald! 
 
7.       Wat helpt volgens jou om meer mensen vrijwilliger te laten 
worden? Duidelijker laten weten wat het oplevert voor jezelf als je 
vrijwilliger bent; het is absoluut niet zo dat ‘t je alleen maar iets kost! 
 
8. Wie zou er volgens jou óók genomineerd moeten worden en 
waarom? Theo Bosman, hij heeft dit seizoen ons weer vaak 
geholpen, en vaak weten spelers en teams niet dat dit zo fantastisch 
wordt opgepakt. 

 
Waar ik aan te herkennen ben? Dat ik de meetlat zoek 

om ‘t net, dat al feilloos is opgehangen door mijn 

teamgenoten, te controleren. 
 

 
    

Nominatie vrijwilliger van ‘t jaar 
Lonneke Wijnhoven 
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Hulde aan de 

kampioenen! 


