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En we zijn weer
een jaar verder
Jasper Bekema
In de zomer van 2017 heb ik,
samen met bestuursgenoten
Richard en Janna, het stokje
mogen overnemen van het
oprichtend bestuur. Ik was pas
een half jaar lid, maar de sfeer bij
Obelix beviel mij zo goed dat ik
geen moment heb getwijfeld over
het aangaan van deze uitdaging.
Voor uitdagingen kwamen we
zeker te staan, maar uiteindelijk
is de vereniging van het
afgelopen jaar letterlijk en
figuurlijk sterker geworden (zelf
ben ik enkel figuurlijk sterker
geworden…).
Een van de eerste uitdagingen
van mijn bestuur was het trekken
van nieuwe leden. Aangezien we
niet op sportcentrum Olympos
trainden, maar bij de sportschool
MLAB, moesten we een manier
vinden om onszelf flink in de
kijker te spelen. We besloten een
introcursus op te tuigen. Niet
alleen was dit een succes
vanwege de resulterende
verdubbeling van het

"Het afgelopen jaar zijn er
een hoop leden gekomen en
gegaan, maar deze cultuur
is in stand gebleven.”

ledenaantal, maar ook omdat een
groot aantal Obelix-vrijwilligers
zich inzetten om de cursus te
begeleiden. Een uiterst geslaagd
experiment en daarom is de
cursus deze zomer herhaald.
Toen de introductie afgerond
was, konden we echter niet
stilzitten, want er zat een
verhuizing aan te komen. De
trainingsruimte bleek namelijk te
klein te worden voor Obelix en
MLAB samen – omdat we hard
hadden gepompt en veel
chocomel hadden gedronken –
dus hakten we definitief de
knoop door en besloten te
vertrekken. We gingen met
Olympos om de tafel. Zij zetten
de handtekening voor de huur
van een nieuwe
krachtsportruimte waar Obelix
een grote rol zou gaan spelen. Na
een hoop vertraging bij het
opleveren van de ruimte en het
materiaal en omdat we ons niet
meer konden bewegen na het
Bulkfest in december, begonnen
we 2018 op een nieuwe plek.
De transitie was voor mij wel wat
wennen, als ik eerlijk mag zijn
(dat mag, getekend: de
HalterCie). Er was nog geen
verwarming en muziekinstallatie.
In combinatie met de betonnen
muren en de galmende akoestiek
was mijn eerste indruk dat het –
om er geen wrist wraps om te
winden – maar een kille tilgrot
was. Toen de verwarming er
eindelijk kwam, een likje rode
verf op de muur gezet werd en ik
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keihard foute house en
swingende funk kon draaien
begon ik me toch langzaam thuis
te voelen!
De volgende uitdaging was
aanstaande; met de verhuizing
hadden we besloten ons eigen
avondtrainingsaanbod te gaan
verzorgen. Een half jaar later kan
ik tevreden zeggen dat er een
trainingsaanbod staat met voor
ieder wat wils!
Persoonlijk vind ik het heerlijk
om te zien hoe iedereen elke
training hard aan het werk is en
mooi vooruitgaat, of het nou bij
powerliften, calisthenics,
gewichtheffen of bij het Vies
Intens Pompen is. Ik hoop dat de
trainingen ervoor zorgen dat
iedereen zijn doelen kan
bereiken, of dat nou het halen
van een medaille op het NSK of
het vormen van een rond
achterwerk is.
Vorig jaar schreef oprichtend
‘erevoorziter’ Matthijs dat hij
ontzettend blij was dat er bij
Obelix zo’n hechte
trainingscultuur en
krachtsportcommunity is
ontstaan. Het afgelopen jaar zijn
er een hoop leden gekomen en
gegaan, maar deze cultuur is in
stand gebleven. Zoals Matthijs al
zei: ‘gewoon, omdat het zo
heerlijk is om gezamenlijk
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sterker te worden’. Dit komt niet
alleen door de toewijding van de
oudgedienden, maar ook door
het enthousiasme van de

nieuwelingen. Ik wil jou dan ook
hartelijk bedanken voor de
gezelligheid en kracht die je
toevoegt aan de sterkste

studentensportvereniging van
Utrecht!

Bestuur 2018-2019
Graag stellen we aan jullie voor: het IIIe bestuur van SKVU Obelix!

Laurens Craanen
Voorzitter

Hallo iedereen, mijn naam is
Laurens en ik ben sinds dit
collegejaar voorzitter van onze
mooie vereniging. Ik zit
momenteel in mijn tweede jaar
van de studie Bestuurs- en
Organisatiewetenschap aan de
Universiteit Utrecht. Dit betekent
dan ook dat ik nog vele jaren mag
genieten van het studentzijn en
gelukkig nog wel even actief lid
kan blijven bij Obelix.
Ik ben ooit de krachtsport in
gerold vanuit mijn interesse voor
vechtsport. Zo heb ik vanaf mijn
jeugd ruim 10 jaar vechtsport
gedaan waaronder Karate en
Krav Maga. Bij vechtsport bleek
steeds duidelijker dat je vaak aan
alleen techniek niet genoeg hebt

en dat wat extra kracht altijd van
pas komt. Zo ben ik, net als velen,
bij een commerciële gym
begonnen en heb ik training
gekregen van een vriend van mij
die al geruime tijd aan
bodybuilden deed. Na ongeveer
een jaar getraind te hebben
mocht ik eindelijk de geboorte
aanschouwen van mijn eerste
beetje bicep, en sindsdien ben ik
verknocht aan de krachtsport. In
dit jaar had ik veel geleerd en de
basis onder de knie gekregen
maar hunkerde ik naar echte
bruikbare kracht. Zo kwam ik uit
bij powerliften en begon ik de
kenmerkende drie oefeningen
meer te trainen.
Helaas kon ik in het prille begin
niks wat leek op ook maar het
minste beetje techniek, vandaar
dat ik begeleiding zocht om hier
concreet mee bezig te gaan. Zo
kwam ik in september vorig jaar,
een hele week te laat voor de
introductiecursus waaraan ik
toch mocht meedoen, terecht bij
Obelix waar mij meteen duidelijk
werd dat er nog veel te leren viel
voor mij. Gelukkig werd ik
meteen goed opgevangen en is
het me ook duidelijk geworden

hoeveel verschil het kan maken
als je samen kan trainen met
andere gemotiveerde leden. Dit
laatste, de sociale cohesie, is dan
ook iets dat ik zelf heel belangrijk
vind en ook wil uitdragen in mijn
bestuursjaar.

Net als Sara en Janna ben ik lid
van het wedstrijdteam voor
Powerliften en doe ik mee aan
het NSK. Ik ben ongeveer vier
keer per week te vinden in
Kratistos en hoor het graag als er
vragen, tips of andere ideeën zijn
die onze vereniging nog
gezelliger en leuker kunnen
maken!
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Sara Cohen
Secretaris
bent niet zo leuk is. Hierna heb ik
in Oss crossfit gedaan en toen ik
naar Utrecht verhuisde ben ik
daar mee verder gegaan. Echter
merkt ik dat als we bij crossfit
gingen deadliften, de trainers dat
genoeg krachttraining vonden
voor de komende 2 maanden. Dit
zorgde ervoor dat mijn kracht
heel langzaam vooruitging en we
vooral veel bodyweight
oefeningen deden, maar ik wilde
sterker worden!
Hoi allemaal,
Voor de mensen die mij nog niet
kennen: mijn naam is Sara en op
dit moment ben ik secretaris van
SKVU Obelix. Je zal me
waarschijnlijk kennen van de
mailtjes of bij Kratistos hebben
zien trainen. Op dit moment zit ik
(met een half jaar uitloop) in het
laatste half jaar van mijn
opleiding ergotherapie waar ik in
februari mee klaar ben. Hierna
wil ik nog een master doen, wat
betekent dat ik nog 2 jaar bij
Obelix kan blijven. Overigens ben
ik er al vanaf (bijna helemaal) het
begin.
In een ver verleden trainde ik
willekeurig in een Basic Fit in Oss
(like I said, ver verleden). Hier
was ik na een tijdje klaar mee,
omdat in je eentje trainen als je
niet weet wat je aan het doen

Gelukkig stond een huisgenootje
van mij op de UIT-markt en
stuurde ze een foto van het
kraampje van Obelix! Gelijk ben
ik langs gegaan en het was (ik
noem geen namen) lichtelijk
ongemakkelijk. Maar omdat ik
wist dat ik graag wilde
powerliften heb ik me gelijk
ingeschreven, ben ik langs
gegaan om te trainen en eigenlijk
gelijk lid geworden.
Fast forward train ik al 2 jaar bij
Obelix en zit ik net zoals Janna en
Laurens in het wedstrijdteam,
wat betekent dat ook ik word
begeleid door de sterke
Kensenhuis dames. Mijn
trainingen zijn op dit moment
zwaar(der dan normaal) , omdat
ik te zwaar ben voor mijn
gewichtsklasse en cut-leven is
ook zwaar. Op 13 oktober is het

NSK (Nederlands Studenten
Kampioenschap) waar ik aan
mee zal doen en daarna ben ik
hopelijk weer wat gezelliger.
Echter heb ik nog een knieblessure waardoor ik op dit
moment niet 100% kan squatten.
Op het NSK zal ik hier ook niet
een hoog getal neerzetten (zoals
Janna), maar hopelijk wel bij mijn
bench en deadlift!

Wat ik leuk vind aan Obelix is dat
je met iedereen kan praten over
trainen, waar mensen die niet
trainen totaal niet geïnteresseerd
zijn in zulke sport-gerelateerde
verhalen. Verder is het fijn dat je
iedereen kent en elkaar kan
motiveren, vragen stellen of tips
kan geven. Dus mocht je mij zien
in Kratistos (of sporadisch bij
Olympos) en vragen hebben: stel
ze vooral! Of mail. Verder hoop ik
zoveel mogelijk leden op
wedstrijden en Kratistos te zien
tillen namens Obelix en
natuurlijk op onze evenementen!

Mart Kicken
Penningmeester
Hallo machtige, krachtige en
sterke mannen en vrouwen! Laat
ik mij even voorstellen. Ik ben

Mart Kicken en heb de
verantwoordelijkheid over alle
financiële zaken betreffende

SKVU Obelix. Een hele
belangrijke taak, al zeg ik het zelf.
Alles wat met geld te maken
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Mijn bench (105 kg) is nu nog
steeds hoger dan mijn squat (100
kg) en dus ga ik de komende
weken eerst focussen op mijn
squat met nu al heel veel
spierpijn.

heeft, van contributie tot
aanschaf van nieuw materiaal,
gaat via mij.
Ik studeer aan de UU en ben
eerstejaars master Farmacie (ik
wil uiteindelijk ziekenhuisapotheker worden). Het zwaard
snijdt hierbij aan twee kanten:
mijn master duurt maar liefst
drie jaar. Daartegenover staat dat
ik nog zeker 3 jaar student ben
en dus nog zeker 3 jaar bij Obelix
kan blijven!
Naast mijn studie zijn sport en
gezelligheid met vrienden de
andere belangrijke dingen in
mijn leven. Qua sport heb ik eind
september mijn cardio leven
gedag gezegd met een 60
kilometer obstakel run (135
obstakels en 3300 hoogtemeters)
en ga ik vanaf nu volop focussen
op powerliften (en calisthenics).

Ik heb sinds vorig jaar mijn eigen
“studio” van 21m2 bij Place2bU in
Leidsche Rijn en moet (helaas)
elke dag 9-10 km heen en weer
terugfietsen. Dat zijn ~500 kcal
verloren gains en dus moet ik
elke dag minimaal 3500 kcal eten
om alleen al mijn fietsen, basaal
metabolisme en eventuele groei
te bekostigen. Dit is soms
behoorlijk lastig. Maar sinds ik
alles vol eet (volle kwark, volle
melk) en noten heb ontdekt, gaat
dit veel beter.

Ook probeer ik zo veel mogelijk
het milieu, de wereld en de
medemens te helpen. Ik eet zo
min mogelijk vlees (Bulkfest en
BBQs daar gelaten!), ben bloeden stamceldonor en heb de
goedkope Action, XL-shops en

McDonald's afgezworen. Dit gaat
samen met mijn levensfilosofie
om maximaal te leven. Dit houdt
in dat ik altijd opzoek ben naar
dingen om het leven nog meer
betekenis te geven! Daarbij
speelt gezondheid een grote rol
(ik wil niet te lam/dik zijn om de
afstandsbediening te pakken of
afhankelijk zijn van cafeïne om ’s
ochtends op te staan). Ik drink
dan ook geen koffie, gebruik geen
verdovende middelen (wiet,
alcohol, benzo’s) en bestel nooit
fastfood (ben je nu echt te lui om
te koken?). Ik zal maar niet te
veel door kletsen. Voor meer
informatie spreek mij maar een
keertje aan.
Je kunt mij tegenkomen als
blokdraaier. Daarnaast ben ik lid
van de AcCie (we zoeken nog
meer leden!) en zal ik bijna bij elk
evenement te vinden zijn. De
calesthenicstraining op
donderdag pak ik ook altijd mee
met ook de “pomptraining” op
vrijdag. Na de trainingen ben ik
vaak in om gezellig naar Olympos
te gaan voor die befaamde
kipburger met chocolademelk
(eiwitten!!). Voor al je medicijnen supplementvragen kan je ook
altijd bij mij terecht. May the
gains be with you, always!

Janna de Vos
Vicevoorzitter
Hoi allemaal, mijn naam is Janna
en ik vervul dit jaar de functie
van vicevoorzitter. Aangezien ik
inmiddels al bijna 2 jaar lid ben
van Obelix zullen veel van jullie
me al kennen. Aan de rest wil ik
me toch nog even voorstellen.

Ik zit inmiddels in mijn 5e jaar
psychologie (ja...) en zal
waarschijnlijk halverwege dit
jaar mijn bachelor afronden. De
1,5 jaar uitloop is vooral ontstaan
doordat ik twee studiepaden doe
(Neuropsychologie en Klinische

Psychologie) waardoor ik wat
extra vakken heb, maar ook deels
door mijn bestuursactiviteiten én
gewoon omdat ik alles liever
rustig aan doe. Verder heb ik
tijdens deze jaren ook nog een
minor Criminologie gevolgd en
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nog even getwijfeld tussen de
masters Forensische Psychologie
en Klinische Psychologie.
Inmiddels heb ik gekozen voor de
laatste en zal ik daar volgend jaar
aan beginnen, wat betekent dat ik
nog minimaal 2 jaar bij Obelix te
vinden zal zijn!

Heel leuk dat ik nog 2 jaar blijf
maar hoe ben ik er eigenlijk
terecht komen? Na 4 jaar een
beetje doelloos - met wisselende
motivatie - getraind te hebben in
verschillende sportscholen, had
ik behoefte aan een nieuwe
uitdaging. Met plezier keek ik
altijd naar het Olympisch
Gewichtheffen op Eurosport en
toen ik naar Utrecht verhuisde
vanwege mijn studie bedacht ik
dat het misschien mogelijk was
zelf een poging te wagen. Met
hulp van Google vond ik
Gewichtheffen Utrecht, de gym
van Frank van der Meulen, en ik
schreef me in voor een proefles
gewichtheffen. De les was niet

alleen super leerzaam, maar ook
kwam ik Roel - de toenmalige
penningmeester van Obelix - hier
tegen. Hij vertelde me over
Obelix en ik besloot een keer een
kijkje te nemen. Hierna ben ik
eigenlijk direct lid geworden en
bij Obelix gaan trainen.
Inmiddels ben ik van het
gewichtheffen overgestapt naar
het powerliften en ik ben net als
vorig jaar lid van het powerlifting
wedstrijdteam. Dit betekent
persoonlijke coaching van de
zusjes Kensenhuis waardoor
mijn prestaties aanzienlijk zijn
gegroeid. Wel probeer ik, zodra
mijn schema en coach het toelaat,
hier en daar wat gewichtheffen
ertussen te proppen want
stiekem vind ik dat nog steeds
heel erg leuk. Lid zijn van het
wedstrijdteam betekent ook dat
ik Obelix zal vertegenwoordigen
op landelijke wedstrijden, zoals
het afgelopen NSK. De DRC Cup
in december zal ik waarschijnlijk
overslaan maar 2019 heeft
genoeg andere wedstrijden.
Als vicevoorzitter ben ik
verantwoordelijk voor de
wedstrijdcoördinatie
(inschrijvingen, vervoer etc.),
social media, merchandise, het
verenigingsblad de Halter en
allerlei andere kleine dingen die
we in de loop van het jaar
verzinnen.

Wat ik leuk vind aan Obelix is
vooral het vrij trainen overdag en
de bijbehorende gezelligheid die
je in een commerciële
sportschool niet zal vinden. Ik
vind het superleuk om te zien
hoe iedereen elkaar steunt, helpt
en aanmoedigt! Een belangrijk
doel voor dit jaar voor mij is
daarom zoveel mogelijk
supporters mee te krijgen naar
wedstrijden, maar ook het
vergroten van de aanwezigheid
tijdens het vrij trainen en de
activiteiten.
Verder ben ik altijd bereid om
andere leden te helpen dus kom
gerust naar me toe als je vragen
hebt. Ook wanneer ik zelf het
antwoord niet heb weet ik
precies wie dat wel zal hebben!

Nieuwe leden!
Met het nieuwe verenigingsjaar hebben zijn we een hoop enthousiaste leden rijker geworden! Zij stellen zich
aan jullie voor zodat jullie weten waarvoor je ze in de gym kunt aanspreken, maar misschien komt de
informatie later ook nog ergens anders van pas…
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Artim Bassant
Hey, mijn naam is Artim. Ik ben 19 jaar oud en ik woon in Lommel (België). Ik heb dus ook een Vlaams
accent. Ik studeer samen met Cassie (Casper van Hal) Wiskunde en Natuurkunde. Ik studeer niet echt voor
een baan, maar gym zwerver lijkt me wel leuk. Fitnessen bij Olympos is nogal saai na een jaar dus heb ik
besloten lid te worden van Obelix zodat ik met leukere mensen kan trainen.
Ik ben ondertussen al een jaar aan het fitnessen en ik probeer zoveel mogelijk spiermassa te maken (dus ik
ben vooral een bodybuilder en daarom zul je me waarschijnlijk 6 keer per week in de sportschool zien).
Voor het fitnessen was ik heel mager en sportte ik vrijwel niet. Naast heel lui zijn heb ik wel nog even
Capoeira en heel vroeger jiujitsu gedaan. Naast sporten studeer ik en probeer ik sociaal te zijn met mijn
vrienden.

Bruno Ragetli
Mijn naam is Bruno. Ik ben 21 jaar en woon net in Baarn. Dit jaar ben ik begonnen met de studie Biologie
in Utrecht. Ik weet nog niet precies wat ik later wil en heb dan ook voor deze studie gekozen omdat het mij
nog de ruimte biedt mij verder in het vakgebied te oriėnteren.
Ik ben bij Obelix terecht gekomen door de Sportmarkt tijdens de UIT-week. Vanwege een verhuizing was
ik al op zoek naar een nieuwe sportschool dus kwam dit ook qua locatie wel heel goed uit.
Wat mij het meeste aanspreekt is dat ze de mogelijkheid bieden verschillende takken van de krachtsport
uit te proberen. Zelf ging ik al een tijdje naar de sportschool maar had ik het echte weightlifting en
powerlifting nooit geprobeerd terwijl ik dit wel graag wilde.
Ik hoop bij de vereniging een leuke tijd te hebben en natuurlijk sterker te worden.
In mijn vrije tijd mountainbike ik graag en houd ik van lekker borrelen met vrienden.

Carla Rijlaarsdam
Hoi! Ik ben Carla, een 23-jarige Tukker uit Enschede. Ik studeer op dit moment Algemene Sociale
Wetenschappen en Nederlands. Het doel is om een researchmaster te doen in de linguïstiek, om
uiteindelijk een epische taalbaas te worden.
Tijdens de UIT kwam ik Obelix tegen en toen kwam ik erachter dat ik krachttraining mega leuk vind en
het super handig kan zijn om sterker te worden voor de waterpolo. Ik heb nog niet zoveel ervaring met
krachtsport, maar ik speel al waterpolo sinds ik 12 ben. Ik zweer bij het motto ‘ik ben niet gemaakt om
over land te bewegen’ dus je zal me nooit zien rennen (misschien voor eten of bier). Op dit moment ben
ik voorzitter van het Zinkstuk en daar word ik erg gelukkig van. Een dag niks geregeld/georganiseerd is
een dag niet geleefd. Mijn grootste liefde is uiteindelijk toch het uitproberen van zoveel mogelijk
verschillende speciaalbiertjes, wie gaat er mee?

Casper van Hal
Hallo ik ben Casper, ik ben 19 jaar en ik kom uit Deventer. Ik studeer Natuur- en Wiskunde.
Ik ben bij Obelix gekomen via Artim. Ik ben lid geworden omdat er een goede sfeer is en beter en meer
materiaal wat ik wil gebruiken dan bij Olympos. Uiteindelijk lijkt het me leuk om mee te doen aan
powerlifting wedstrijden en Strongman-activiteiten.
Ik heb 12 jaar geschaatst, 6 jaar geskeelerd en 3 jaar athletiek gedaan. Daarnaast wielren ik sinds mijn
7e. Ik heb 6 jaar op judo gezeten en ik zit sinds mijn 3e op scouting wat niet echt een sport is maar wel
een hobby van mij. Sinds vorig studiejaar begin 4e periode ben ik begonnen met fitness; ik trainde op
het schema van Artim 2 à 4 dagen mee.
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Floor Eijkelboom
Mijn naam is Floor, ik ben 19 jaar oud en woon sinds kort in Utrecht. Ik kom oorspronkelijk uit
Amsterdam en heb daar wedstrijdjudo gedaan en gekickbokst. Na een blessure en drukke periode
ben ik sinds kort weer begonnen met sporten (bij Obelix!). Ik ben bij Obelix gegaan in de hoop dat ik
een beetje begeleid kan worden bij krachtsport, omdat ik daarin niet zoveel ervaring heb. Tijdens het
kickboksen heb ik vaak meegemaakt dat het verkeerd uitvoeren van een oefening je alleen maar
achteruit haalt, in plaats van je verder brengt.
Ik studeer nu Kunstmatige Intelligentie aan de UU en hoop daarmee meer te weten te komen over
het menselijk brein. Het mooie aan mijn studie is dat het allerlei vakgebieden combineert
(psychologie, wiskunde, informatica, taalkunde, filosofie) en ik al deze dingen ongelooflijk
interessant vind. Ik kijk er naar uit om iedereen beter te leren kennen.

Galiëne van Houten
Ik ben Galiëne (moeilijke naam, ik weet het). Ik ben 19 jaar en ik kom uit niet
zo spannende Wageningen. Ik doe nu mijn eerste jaar Communicatie en
Multimedia Design aan de HU. Ik heb deze studie gekozen omdat ik eigenlijk
totaal niet wist of ik de filmschool, iets technisch, of iets sociaals wou gaan
studeren, dus dan maar soort van alles in één.
Ondanks dat ik die studie heb gekozen lijkt het me vet leuk om later een Bed en
Breakfast te hebben. Maar dan wel echt later later, als in misschien wel 50+ later.
Ik heb Obelix ontdekt via wat collega’s van mij die zelf bij de Wageningen Beasts
(krachtsportvereniging van Wageningen) zitten en wat mensen van Obelix kenden.
Ik heb een tijd op voetbal gezeten en geroeid maar ik ging eigenlijk de laatste tijd vooral op eigen
houtje naar de sportschool. Die sportschool wordt echt gedomineerd door Wageningen Beasts en
zij hebben mij enthousiast gemaakt voor krachtsport! Naast sporten hou ik ook heel veel van
koken en surfen (en honden).

Guus Heesen
Ik ben Guus, 27 jaar oud en ik kom uit Maasbree, vlak bij Venlo. Momenteel zit ik op kamers in
Eindhoven, maar ik ben op zoek naar een kamer in Utrecht.
Voordat ik naar Utrecht kwam ben ik acht jaar militair geweest. Dit was
lang genoeg, en daarom studeer ik nu Geschiedenis aan de UU.
Via folders in de UU-gebouwen ben ik bij Olympos/Kratistos/Obelix terechtgekomen. Ik was op
zoek naar een crossfit-gym in de buurt, maar vanwege de prijs toch voor deze club gekozen.
Crossfit was natuurlijk DE sport in het leger, maar daarnaast ben ik ook nog lid van twee
voetbalverenigingen, loop ik af en toe een hardloopwedstrijd en af en toe zit ik op de wielrenfiets.
Naast de studie en het sporten probeer ik mijn kook-skills uit te breiden en reis ik graag. Tot in de gym!

Judesca Meriaan
Mijn naam is Judesca, maar iedereen noemt mij eigenlijk Juud of Juju. Dus als je stiekem mijn naam niet
kan uitspreken maak daar dan gebruik van.
Ik ben 21 jaar oud en deels opgegroeid in Kudelstaart (bij Aalsmeer in de buurt) en deels op Curaçao (in
het Caribisch gebied). Mijn moeder is namelijk Nederlandse en mijn vader is Antilliaans. Ik heb daar
twee honden gehad, een West Highland White Terriër en een mengsel van Maltezer en Terriër.
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Toen ik 18 jaar oud was, ben ik terugverhuisd naar Nederland om Diergeneeskunde te studeren aan
de Universiteit van Utrecht. Ik help graag mensen als ik dit kan - ik ben bijvoorbeeld ook BHV’er maar Diergeneeskunde leek mij leuker dan Geneeskunde. Verder ben ik ook opgegroeid met dieren
om mij heen en heb ik gewerkt op maneges en in het dierenasiel. Ik weet echter nog niet precies of ik
de praktijk in wil gaan en vandaar dat ik nu een jaar lang mijn onderzoeksstage loop, zodat ik
hopelijk erachter kan komen wat ik leuker vind.
Ik ben bij SKVU Obelix terechtgekomen via Evelien. Zij is een vriendin van me en ze wilde
graag dat ik een keer meeging, omdat ze dacht dat ik het wel leuk zou vinden. Zo ben ik dus
meegegaan als introducee naar een van de lessen. Uiteraard had ze gelijk en vind ik het
superleuk! Ik vind het vooral belangrijk dat er een gezellige sfeer is en dat ik mezelf verbeter
in mijn techniek.
Ik heb best wel wat gedaan aan sport in mijn leven. Ik heb wedstrijdzwemmen
gedaan en heb hier ook veel prijzen en records mee gehaald. Verder heb ik gezeild,
maar vraag me niet om het je te leren, want ik kan er nog steeds niet veel van.
Daarnaast ook tennis, atletiek, paaldansen, windsurfen en hardlopen (ja, ik doe
graag cardio haha). Ik vind mountainbiken ook leuk, maar helaas is mijn
mountainbike gestolen (typisch hierzo) en daarna heb ik het niet meer gedaan.
Verder doe ik ook graag fitness, maar verder heb ik geen ervaring met krachtsport.
Naast sporten doe ik ook graag dingen zoals lezen, gamen, Netflixen, duiken,
winkelen, spelletjes spelen, uitgaan, wandelen, dansen en nog veel meer.

Luminita Maxim
Hi everyone! My name is Luminita, I am 26 years old and I am Romanian (yes, like the deadlifts).
I came to the Netherlands two and a half years ago for my master’s in Mathematics. I am currently
learning Dutch, it was about time.
I started going to the gym when I was in high school. My sister convinced me that aerobics is a great
way to get in shape, but she didn’t mention what kind of shape. As an undergraduate I went to
aerobics, yoga, power pump, HIIT classes, but I didn’t stick to any. In the end I found out that Olympos
would open a gym for free weights and it seemed like a fun activity, so I enrolled in the free weights
course. Obelix (great name, by the way) offered the Olympic Weightlifting at the end of the Free
Weights course, so I was curious to see what are these things called Snatch or Clean and Jerk. Little did
I know at that time that this will be the sport I enjoy the most and I will actually keep at it. In addition,
the enthusiastic "more weight" or "knees out" are always fun to hear… at every training.

Marin van Bentum
Hoi allemaal, ik ben Marin, 23 jaar en woon in Utrecht (Tolsteeg). Ik studeer Finance & Control aan de HU
omdat wel geïnteresseerd ben in getallen en geld, maar wiskunde haat. Het plan is voor nu om financial
controller te worden en zelfstandig te gaan investeren zodat ik ooit niet vroeg op hoef te staan. Ik heb Obelix
gevonden toen ik online zocht of er iets zoals een krachtsport vereniging in Utrecht was, en gelukkig wel! Ik
verwacht veel gains en veel gezelligheid, tot nu toe zeer tevreden! Ik ga voor nu deelnemen aan powerliften,
calisthenics en de pump lessen. Wie weet ooit specialiseren en competitief.
Ik heb 7 jaar gehockeyd, daarna vooral luiheid en af en toe de illusie
wekken dat ik aan fitness deed. Sinds zo’n 2 jaar fitness ik een stuk
vaker en vind ik het ook een heerlijke levensstijl. Naast sporten, studie,
en werk niet veel bijzonders: Netflix bingen, junkfoodsessies met
vrienden en een beetje relaxen. Veel van mijn tijd zal ik ieder geval
doorbrengen op Kratistos!
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Michel Baartman
Hey hallo allemaal, ik ben Michel (of wettelijk Michiel, foutje bij mijn geboorte
door mijn ouders, oops). Geboren in Woerden, opgegroeid in het Groene Hart
en woon nu in de Casa op de Uithof, al ongeveer 6 jaar.
Sinds een jaartje ben ik weer terug in de boeken gekropen om toch nog een
bachelor te halen in Technische Informatica.
Na een toffe introductiecursus ben ik van plan om mee te doen met de
powerlifting, weightlifting en de pomp lessen dus ik zal meerdere van jullie wel
tegen komen.
Hiernaast heb ik ook nog sinds kort een nieuwe liefde in mijn leven die elke dag
op mij wacht om de eenzame studentendagen iets draagbaarder te maken. Het
gaat hier uiteraard om een baardagaam (current-year draak).
Mijn dagen rond ik af met een gezonde hoeveelheid aan schilderen, eigen
apps/games programmeren en documentaires.

Oscar Barragan
Hi! My name is Oscar Barragan. I’m a 21-year-old student from Stockholm,
Sweden. Currently I’m studying a program called Europe in the World, a
journalistic degree specialising in the EU and foreign reporting.
That’s the necessary, but oh so boring info about me. Now onto my training. Growing up I’ve tried out
a wide variety of sports, everything from ice hockey to mountain biking. However, my greatest passion
was judo and martial arts. So if anyone ever needs to get some aggressions out, just let me know.
When I was half way through high school my judo training was getting serious, training 5-6 times a
week. I had to make up my mind, as I’m sure many members of Obelix have had to; sports or school? I
chose school and left judo behind me.
It wasn’t all bad though, because this has led me to taking my gym training more seriously. Like every
16-year-old boy, I started off with the typical Arnold Schwarzenegger-bodybuilding inspired training.
Monday was leg day, Tuesday was all arms, and so on. But this soon tired me. It wasn’t stimulating me
enough as it was so far away from sports and training for performance. Then I found my next great
passion: Crossfit.
Since roughly 3 years back I’ve been working on perfecting my skills within this young
sport and getting stronger. So if anyone is up for a sweaty WOD, just grab me in the gym
or send me a text through WhatsApp! See you in the gym.
P.S. My craziest physical performance so far in life? In June 2018 I did a half Ironman race. It was fun.

Roos van den Broek
Hoi! Mijn naam is Roos, een 20-jarige meid uit Harderwijk. Je raadt het vast al, ik werk namelijk bij
het Dolfinarium. Vroeger wilde ik dan ook vet graag dolfijnentrainer geworden, gelukkig is die
droom een beetje veranderd nu ik 3e jaars Biologie-studente ben. Naast de hele dag walrussen
kijken werk ik ook achter de bar. Heb je ooit iemand nodig om bier te tappen, I'm your girl.
Naast de hele dag in het lab zitten, ben ik ook veel te vinden op Olympos. Onderhand volleybal ik al 11
jaar als spelverdeler, waarvan dit mijn 3e jaar bij Protos is.
Ik ben eigenlijk bij Obelix gekomen omdat ik net even wat meer wilde doen qua sport naast 3 keer in de week
met ballen bezig te zijn. Een eigenschap van mezelf is namelijk dat ik erg lui ben wanneer er geen motivatie
is, dus ik hoop dat ik op deze manier een beetje een stok achter de deur heb.
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Simon Hakvoort
Hallo, mijn naam is Simon Hakvoort, ik ben 18 jaar oud en ik kom uit Bilthoven. Ik zit in het eerste
jaar van mijn studie Wiskunde en Toepassingen. Ik ben begonnen dit te studeren omdat ik
wiskunde altijd wel leuk vond om te doen en er ook wel redelijk goed in ben. Ik heb nog geen idee
wat ik wil worden als ik later groot ben, behalve dat ik hopelijk sterker ben dan nu. Ik ben bij
Obelix gekomen doordat ik tijdens de UIT op de Sportmarkt het kraampje van Obelix zag staan
met een bench en ik dacht dat dat er wel leuk uitzag. Toen heb ik me ingeschreven voor de
introductiecursus. Ik heb best wel veel verschillende sporten gedaan, waaronder voetbal, tennis
en basketbal, maar de afgelopen jaren ben ik gewoon naar de sportschool gegaan om sterker en
breder te worden. Ik hoop dat als ik bij Obelix train dit beter gaat.

Sjoerd Broekstra
Hallo! Ik ben Sjoerd, 34 jaar, ik kom uit Utrecht en ik studeer Energy Science aan de UU. Ik hoop
daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan de duurzame energietransitie, die, zoals we allemaal
inmiddels toch wel beseffen, heel hard nodig is om onze prachtige planeet leefbaar te houden. Er is
dus een behoorlijke kans dat ik persoonlijk van een aantal van jullie, dan wel jullie kinderen, het
leven zal redden! Graag gedaan. Maar goed, zo ben ik. Voordat ik bij Obelix kwam was ik in mijn vrije
tijd vooral bezig met het studentenkoor Dekoor, waarbij ik 9 jaar als tenor heb gezongen. Je kent het
misschien niet, maar het is wel een koor waar de UU trots op is: in de afgelopen jaren ben ik met
Dekoor 2x “Beste vocal group van Nederland” geworden, 1x “Beste koor van Nederland” en
afgelopen zomer zijn we wereldkampioen geworden op de World Choir Games in Zuid-Afrika, in de
categorieën Jazz en Pop, een unieke ervaring! Maar toch werd het tijd voor iets anders.
Ik ben in de afgelopen jaren zelf al bezig geweest met krachttraining in de sportschool, en ben daar – op
een paar motivatiedips na – steeds fanatieker in geworden. Daarnaast is het voor mij zowel mentaal als
fysiek een houvast gebleken bij het verwerken van persoonlijke problemen waarmee ik afgelopen jaren
te maken heb gehad. Inmiddels ben ik ‘hooked’, ik kan echt genieten van het trainen en ik ben ook best
tevreden over de ‘gainz’ die ik inmiddels gemaakt heb. Daarom heb ik besloten dit jaar lid te worden
van Obelix: het leek mij leuk om in de tijd die ik toch al aan training besteedde andere mensen te leren
kennen met dezelfde interesse, en eerlijk gezegd was ik het altijd alleen trainen ook een beetje zat.
Verder hoop ik bij Obelix ook mijn training en techniek verder te kunnen verbeteren, vooral voor het
powerliften, want aan liften met dergelijke zware gewichten ben ik niet gewend. Verder vind ik het ook
motiverend om nu echt te trainen voor de kilo’s, omdat het een heel concreet doel is – en omdat het
natuurlijk ook leuk is om er zelf achter te komen hoe sterk je nu ècht bent. Naast het powerliften vind ik,
als ex-turner, calisthenics ook erg leuk, dat wil ik graag naast het powerliften blijven doen. Genoeg over
mij nu, als je meer wil weten mag je het me zelf vragen! Tot in Kratistos!

Tineke Jelsma
Ik ben Tineke, 22 jaar, en ik kom uit Friesland, maar ik heb de laatste paar jaar in Groningen
gespendeerd en mijn bachelor in Kunstmatige Intelligentie gehaald. Ik ben net begonnen aan mijn
master Business Informatics, omdat dat voor mij een goede combinatie is tussen Informatica en
Bedrijfskunde.
Dit jaar ben ik lid geworden van Orca en Obelix. Orca omdat een hart een spier is die ik ook moet
trainen, en Obelix omdat ik in Groningen al begonnen was met powerliften en daar graag mee door wil
gaan. Het begon allemaal toen ik een survival run cursus deed en ik erachter kwam dat ik mezelf niet
eens over een balk kon krijgen. Op dat moment besloot ik sterker te worden. Ik stopte met lessen als
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‘bodyfit’, en met hulp van vrienden begon ik aan mijn kracht te werken in de sportschool. Uiteindelijk
kon je me zelfs vinden in de ‘free area’ om te squatten, te deadliften, en te bench pressen. Sindsdien
heb ik altijd doelen voor mezelf gezet en ik ben er nog niet verveeld door geraakt. Bij Obelix wil ik
(technisch) sterker worden, maar ook vrienden maken met dezelfde passie.

Tim Deelen
Ik ben Tim, 26 jaar oud, geboren in Purmerend en ben nu drie jaar bezig met een promotietraject
over antibioticaresistentie in het UMCU, na Geneeskunde te hebben gestudeerd aan de Universiteit
van Amsterdam. Mijn krachtsportgeschiedenis begon in januari 2018, toen ik besloot iets te doen aan
mijn doorgaans halfslachtige sportschoolbezoek en een programma ging volgen i.c.m. het drinken
van twee liter volle melk per dag. Ik zag de advertenties voor Kratistos en ben daar een maand gaan
sporten. De sociale druk om lid te worden van Obelix was daar zo onbeschrijfelijk groot dat geen lid
worden geen optie meer was.
Tien maanden, 400 pakken melk, 12kg lichaamsgewicht en heel veel squats verder heb ik besloten
dat mijn langetermijndoel is om een powerlifttotaal te halen van 450kg, hopelijk zonder daarbij
opnieuw een nieuwe garderobe aan te moeten schaffen. Naast krachtsport hoop ik het komende jaar
mijn promotie af te maken, leuk werk te vinden, en probeer ik zo nu en dan piano te spelen, gebruik
te maken van m’n Cinevillepas en andere leuke dingen te doen.

Mocht je het nog niet weten/vergeten zijn: Obelix wordt gesponsord
door Titan! Deze sponsoring houdt in dat al onze leden

10% korting
ontvangen op alle* Titan-artikelen! Een bestelling plaatsen doe je
door deze te mailen naar info@skvu.nl. Wij zorgen vervolgens dat
deze bij Titan terecht komt en jij kunt genieten van je nieuwe
singlet/sleeves/wraps/shirt etc.!

* m.u.v. riemen
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Nederlands
Studenten
Kampioenschap
Sara Cohen
13 & 14 oktober was het dan zo
ver: het Nederlandse studenten
kampioenschap (NSK)
powerliften! Vorig jaar hebben
Janna en Brigitte hier ook aan
meegedaan, wat ervoor heeft
gezorgd dat Janna een heel mooie
prestatie op het World University
Powerlifting Championship
(WUPC) heeft neer mogen zetten
in Pilsen. Nu was dit zo’n mooie
ervaring dat we dit jaar met meer
mensen naar het WUPC willen
gaan. Janna & Sara hebben
hiervoor een aantal weken (ja je
leest het goed: weken!) hun
alcoholconsumptie naar nul
moeten brengen. Als eerste reden
om beter te presteren, maar ook
een beetje om in de
gewichtsklasse van -72kg te
passen.

in de -72. Deze dag werden zij
gecoacht door Richard en
Brigitte. Janna heeft haar squat
verbeterd naar 120kg, de 3e
beurt van 125 kg was helaas net
te zwaar. Sara heeft ondanks
haar knieblessure een makkelijke
85 kg gesquat.
Daarna was het tijd voor de
bench waar Janna een wedstrijd
PR (+2.5kg) neer heeft gezet.
Sara heeft ook een wedstrijd PR
neergezet van 67.5 kg, maar de
72.5 is helaas niet gelukt.
Vervolgens was het tijd voor
Sara’s favoriete lift, die bij Janna
iets minder populair is. De 3e
beurten voor Janna en Sara
waren respectievelijk 135kg en
140kg. De leden kregen ook
support uit het publiek van
Thomas en Nick! ‘s Avonds was
het dan weer eindelijk tijd voor
eten en wijn, maar zijn ze
verstandig op tijd gaan slapen
(Sara in ieder geval).

De zaterdag was de eerste dag
van de wedstrijd. We vertrokken
vroeg naar Delft omdat het
inwegen daar om 11 uur begon.
Helaas is er onlangs op een ALV
besloten dat voor alle
bondswedstrijden alleen
gelegitimeerd mag worden met
een ID-kaart of paspoort en geen
rijbewijs. Janna heeft hierdoor
niet ‘officieel’ meegedaan met de
wedstrijd.
Ondanks deze zware ochtend
hebben Janna en Sara mooie
resultaten neergezet wat heeft
gezorgd voor een 4e en 5e plaats

Zondag 14 oktober mochten
Michiel & Richard tillen in de -93

en Laurens in de -105. Richard en
Laurens werden gecoachd door
Senja en Renske en Michiel door
ons oud-lid Rogier. Deze
wedstrijd begon met Michiel en
Richard in de squat. Het ging bij
beiden goed bij de eerste twee
beurten maar de squat werd bij
Richards 3e beurt afgekeurd op
diepte. Michiels 3e beurt was een
goede 192,5.

Daarna was het tijd voor de bank
waar Richard een easy 130
duwde in zijn laatste beurt en
Michiel een iets minder easy 115.
Wat steeds duidelijker werd was
de strijd om de derde plek in de 93. Michiel had meer gesquat en
Richard meer gebencht, dus het
kwam nu aan op de deadlift. Hier
tilde Michiel in zijn 3e beurt 240
kg, maar Richard bevestigde zijn
derde plek met een makkelijke
245 kg. Achteraf bleek dat
Richard niet eens wist hoe veel er
aan de halter zat, maar gewoon
ging tillen wat zijn coaches eraan
deden.
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Hierna volgde Laurens in de 105, waar hij op zijn eerste
officiele wedstrijd een hele mooie
prestatie neerzette in een ietwat
intimiderende klasse (denk aan
grote brullende beren met
baarden die te makkelijk 200+
squatten en 300+ deadliften).
Toen was het tijd voor de
prijsuitreiking, waar Richard een
medaille kreeg en SKVU Obelix
een beker voor 3e beste stad.
Newsflash: we zijn 4e, maar ze
hadden fouten gemaakt bij de
berekening. Desondanks was het
wel een leuke foto. ‘s Avonds zijn
er nog een aantal van ons
gebleven en met de leden van
Delft bij restaurant De Beren
gaan eten. Het was een mooie
afsluiting van een nog mooier
weekend. Op naar de volgende!
Klasse
Laurens Craanen
Sara Cohen
Michiel Mooy
Richard Schoonh.
Janna de Vos

Wilks

Totaal

-105

127,5

-135

137,5

80

85

90

170

175

182,5

242,31

395

-72

70

77,5

85

62,5

67,5

72,5

127,5

130

140

290,42

292,5

240

351,66

547,50

245

357,80

560

135

307,31

312,5

-93
-93
-72

Blessurepreventieclinic
Freek Borlee &
Eelco Bakermans
Woensdagavond 3 oktober was
het zo ver. Obelix had
Fysiofabriek gevraagd om de
introductiecursus af te sluiten
met een preventieclinic. Met
twee man sterk is er eerst

Squat

180
177,5
115

187,5
185
120

Bench

192,5
190
125

112,5
117,5
52,5

115
125
57,5

Deadlift

115
130
60

gekeken welke blessures het
afgelopen studiejaar het meest
voorbij zijn gekomen van de
Obelix studenten. Schouder en
onderrugklachten waren al snel
de conclusie. Deze wilden we
hier nog even kort laten
terugkomen.
Eelco had het weekend ervoor
een cursus gegeven aan andere
(sport)fysiotherapeuten uit
heel Nederland over veel
voorkomende blessures bij

225
225
127,5

232,5
232,5
130

krachtsporters en in
Crossfitters. De boodschap was
voornamelijk dat de meeste
blessures bij gewichtheffen en
powerliften geclassificeerd
worden als lage rugklachten.
Verwacht wordt soms dat het
aantal blessures bij deze tak
van sport hoger ligt, echter ligt
deze gelijk of juist lager dan bij
andere sporten. Met de
kanttekening dat gecoachte
lessen een verlaagd
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Klik op de oefeningen voor meer informatie

blessurerisico met zich mee
brengen.

knieën van de grond en je hebt
een top activatie oefening.

Wat we in de preventiecursus
willen meegeven zijn daarbij
drie oefeningen om vooral een
bepaalde spieractivatie te laten
voelen. Dit is nodig om extra
focus te leggen op het
uitvoeren van een oefening met
de juiste techniek op het
moment dat een onderdeel
zwaar begint te worden. De
drie oefeningen zijn het
"plankje met bekken
kanteling", Bulgarian Squat en
de Arching Active Hang.

De Bulgarian Squat kan mooi
gebruikt worden bij de
bekende butt wink squatters.
De butt wink kan verbeterd
worden door een actievere
aansturing van de gluteale
regio (de billen!). De Bulgarian
Squat focust zich goed op één
kant waardoor je snel merkt
waar de focus moet liggen bij
een diepe squat. Helemaal als
de knie naar buiten wordt
geduwd bij het omhoog komen.
Zo leg je nadruk op de gluteus
maximus (waarvan de
peesplaat hecht aan de
buitenzijde van de knie) en de
gluteus medius (zorgt voor het
naar buiten duwen van de
heup).

de ringen of aan de bar te
hangen, dan je lichaam een
klein stuk omhoog te trekken
zonder je armen te buigen.
Zoals we al zeiden hebben we
het kort gehouden. Als we
vanuit Obelix positieve
geluiden over het
bovenstaande horen, willen we
graag hier een blog over
schrijven. Wil je meer over
onze andere functional
movements en visie weten?
Misschien zijn onderstaande
blogs wel interessant:
Het aanleren van de handstand
https://fysiofabriek.nl/handstand/

Rugpijn uitgelegd in
duidelijke taal

https://fysiofabriek.nl/rugpijn/

Wintersportplannen?
Prepare yourself!

https://fysiofabriek.nl/wintersport/

Bij veel van de
onderrugklachten die we
gezien hebben bij leden van
Obelix viel het op dat het
bewust kantelen van de bekken
vaak lastig was. Als dit al
moeizaam gaat in stand of in
zit, dan is het vrijwel
onmogelijk te verwachten dat
dit wel goed uitgevoerd kan
worden als je in een diepe
squat zit met een halter van
130 kg in je nek. We raden aan
om eerst het bekken kantelen
("hol" en "bol" geïsoleerd
vanuit de onderrug) op handen
en knieën te oefenen, daarna
extra focus te leggen op het
"bol kantelen" in een plank
houding. Til om en om je

Als laatste hebben we het
gehad over het stabiliseren van
de schouder tijdens overhead
onderdelen. Het schouderblad
is een belangrijk
biomechanisch onderdeel dat
heel bewust gestabiliseerd kan
worden. Dit kan gedaan
worden met de Arching Active
Hang als eindoefening. Voordat
je hieraan begint is het
verstandig eerst te leren vanuit
de schouderbladen te bewegen.
Dit gaat met gestrekte armen in

Weet je niet zeker of een
afspraak maken nodig is voor je
klacht? Kom dan langs bij ons
gratis inloopspreekuur. In 10
minuten kijken we samen of je
lekker door kan sporten met
eventueel een extra oefening of
dat je toch nog een keer gezien
moet worden voor uitgebreider
onderzoek door een fysio of
huisarts.
Iedere dinsdag om 18.30
Zwembad de Krommerijn
fysiofabriek.nl
030-6368825
info@fysiofabriek.nl
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Gains is opgezet door Stijn en Kris, twee Nijmeegse studenten die zelf
regelmatig krachtsporten. Ze maken en verkopen eiwitrepen met zo
min mogelijk ingrediënten en zonder toegevoegde rommel!
Speciaal voor ons hebben ze twee kortingscodes aangemaakt: één
voor leden, en één om uit te delen aan al je sterke vrienden en
vriendinnen.

OBELIX10

10% korting voor je vrienden
10% commissie voor Obelix!

OBELIX20

20% korting voor jou

Meer nodig dan alleen eiwitrepen? Vergeet niet dat Obelix
ook commissie ontvangt over bestellingen bij Body & Fit! Wanneer je
bestelt via onze link (ook te vinden via de sponsor-pagina op de
website) gaat 4-7% van het bestelbedrag naar onze verenigingsbankrekening! Zorg dus dat jij zelf maar ook al je vrienden/
huisgenoten/iedereen die je kent bestellen via deze link.

Help mee de Halter te verbeteren! Zijn er dingen die jij graag wil lezen in
de Halter? Rubrieken die je graag vast wil zien of die je juist helemaal kut
vindt? Laat het ons weten! Heb je zelf een idee voor een rubriek? Of wil je
gewoon eenmalig iets leuks/informatiefs schrijven? Ook helemaal prima!
Feedback, klachten, vragen, stukjes etc. kun
je mailen naar dehalter@skvu.nl.

