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 D E  D R I E T A N D  

 
 
Jaargang 5, nummer 7 Mei  1999  
 

REDACTIONEEL 
 

In deze De Drietand lezen jullie hoe ons Pupillenteam derde van Brabant werd. 
Een hele knappe prestatie. En wat niet minder knap is, is dat Vera geslaagd is 
voor het Zwemtrainer A diploma. GEFELICITEERD. 
 
Verder lezen jullie dat het erg jammer is als je je niet hebt opgegeven voor het 
kamp. En wat je moet kunnen om een basispakket zwemvaardigheid (1, 2 of 3) te 
halen. 
 
En als klap op het waterpistool vinden jullie het verslag van de vorige ALV 
helemaal achterin De Drietand. Dit betekent dat er dus ook een nieuwe ALV is 
gepland. En wel:  

zondag 20 juni, 11.00 uur bij Peer Wouters 
Be there ! 

      De Redactie 

 
 
De redactie 

 

Redactieadres  
 
Roy Bruggeman Brucknerstraat 9 5494272 
Femke van der Hoeven Pastoor Maasstr. 22

 0413-292077 
 Heeswijk 
Gerard Sengers Aloysiusstraat 35 5430487 
Mieke Wouters Evertsenstraat 12 5475184 

 
Postbus 85  
5480 AB  Schijndel 

 

Bankgiro: 470309199 t.n.v penningmeester Neptunus'58 

 
 
   kopij inleveren voor 25 juni 1999 bij een van de redactieleden    



Pagina 2  De Drietand 

 

WAAR MOET U ZIJN MET VRAGEN? 
 
 

BESTUUR  TAAK ADRES  TEL.NR. 

 
Harrie van Herpen Voorzitter De Weerelt 4 5476013 
 
Nanneke Schoenmaker Secretaris Kap. Schröderstr. 27 5474257 
 
Dora Sengers Penningmeester Aloysiusstraat 35 5430487 
   Recreatief zwemmen 
 
Peter v.d. Weijer Zwemopleidingen Wijboscheweg 73 5493973 
   Zwemvaardigheidsdipl. 
   Swimfitness 
 
Daan Hermes Waterpolosecretaris Vivaldistraat 21 5474299 
 
Vera Hellings Wedstrijdzwemmen Elschotseweg 47 5480209 
 
Femke v.d. Hoeven Zwemmend Redden Past. Maasstraat 220413-292077 
   Synchroon Zwemmen Heeswijk 
 
 

LEDENADMINISTRATIE: 

 
Mieke Wouters  Evertsenstraat 12  5475184 
 
 

WEDSTRIJDLEIDER: 

 
Vera Hellings Wedstrijdzwemmen Elschotseweg 47 5480209 
 
 

STARTVERGUNNINGEN: 

 
Vera Hellings Wedstrijdzwemmen Elschotseweg 47 5480209 
Daan Hermes Waterpolo Vivaldistraat 21 5474299 
 

TEL.NR. ZWEMBAD DE MOLEN HEY:    5492337 
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VAN HET BESTUUR 
 

Bijzonder belangrijk nieuws 
 
Het bestuur heeft nogmaals contact gezocht met het detectivebureau Wee & Ach. 
Na grondig onderzoek binnen de diverse afdelingen van de zwemclub kan Wee & 
Ach verslag doen van uiterst geheimzinnige gebeurtenissen binnen de club. 
 
Wee & Ach dringt erop aan ons zo spoedig mogelijk hiervoor uitleg te geven en 
heeft hiervoor de al bekende datum van 20 juni uitgekozen (11 uur bij Peer 
Wouters). Komt allen, het is ook in uw belang! 
 
 

AGENDA MEI - JUNI 

 

Wanneer wordt er gezwommen? 
 in mei in juni 
maandag 10, 17, 31 7, 14, 21 
dinsdag 11, 18, 25 1, 8, 15 
woensdag 12, 19, 26 2, 9 
donderdag - - 
vrijdag - - 
zaterdag 1, 8, 15, 22, 29 5, 12 

  

En wanneer niet? 
 in mei in juni 
maandag 3, 24 28 
dinsdag 4 22 
woensdag 5 vanaf 16 juni 
donderdag allemaal allemaal 
vrijdag allemaal allemaal 
zaterdag - vanaf 19 juni 

 

Diplomazwemmen 
5 juni    diplomazwemmen basispakketten I, II en III 
 

Synchroonzwemmen 
6 juni    diplomazwemmen H en G diploma in Hilvarenbeek 
 

Zwemmend Redden 
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Het seizoen voor het zwemmend redden is weer begonnen. Dit jaar wordt er 
op de volgende data gezwommen. 
 
Mei   8, 15, 22, 29 (St. Michielsgestel ?) 

Juni   12, 19, 26 
Juli   3 (buitenoefening), 10, 17 
Augustus  14, 21, 28 
September  4, 11, 18, 25 (examen) 
 
Er wordt dus niet gezwommen op: 

5 juni, 24 juli, 31 juli en 7 augustus 
 
LET OP! 

29 mei kunnen we niet in het Schijndelse zwembad terecht. Waarschijnlijk 
oefenen we deze keer in het verwarmde buitenzwembad van St-

Michielsgestel. Je krijgt hier heel binnenkort nog meer over te horen. 
 

ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMA 
 

Op 5 juni worden er weer een heleboel diploma's gehaald worden; namelijk 

de basispakketten van de zwemvaardigheidsdiploma's. Ik denk dat jullie al 
lang weten wat je daarvoor zou moeten kunnen zwemmen, tenminste als je 
goed hebt opgelet bij de trainingen. Hieronder staan toch de eisen zodat 
jullie ouders, broers en zussen ze vast kunnen lezen voordat ze naar jullie 
komen kijken. 
 

Zwemvaardigheid 1 
1. Maak een sprong naar keuze, zwem 12m onder water zwemmen en verder 

schoolslag totdat je in totaal 150m hebt afgelegd. Natuurlijk moeten de 
keerpunten goed zijn. 

2. Starten vanuit het water met de wedstrijdstart en 25m samengestelde rugslag 
zwemmen. 

3. Maak een startsprong en zwem 25m borstcrawl. 
4. Starten vanuit het water met de wedstrijdstart en 25m rugcrawl zwemmen. 
5. Spring in het water, tik twee pilonnen aan die op de bodem van het bad staan 

(2m van elkaar). 
6. Start in het water en zwem 10m polocrawl; dus netjes met je hoofd boven 

water! 
7. Wrik 5m in de richting van je hoofd. Zwaaien naar je tenen, met je vingers 

omhoog. 

Zwemvaardigheid 2 
1. Maak een sprong naar keuze, zwem 15m onder water zwemmen en verder 

schoolslag totdat je in totaal 175m hebt afgelegd. Nu moeten de keerpunten 
echt perfect zijn. 
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2. Starten vanuit het water met de wedstrijdstart en 50m samengestelde rugslag 
zwemmen. Ja, met een keerpunt, bijna hetzelfde als bij de rugcrawl! 

3. Maak een startsprong en zwem 50m borstcrawl. Leuk, ook hier een keerpunt. 
4. Starten vanuit het water met de wedstrijdstart en 50m rugcrawl zwemmen. 

Denk eraan, met 1 hand aantikken. 
5. Maak een hurksprong, zwem een stukje door, maak een nette hoekduik 

(benen tegen elkaar aan tot je helemaal onder water bent) en haal 3 bordjes 
van de bodem van het bad naar boven. 

6. Start in het water en zwem 15m polocrawl; dus netjes met je hoofd boven 
water! 

7. Wrik 5m in de richting van je voeten. Zwaaien naar je billen, met je vingers 
naar de bodem wijzend. 

 

Zwemvaardigheid 3 
1. Maak een sprong naar keuze, zwem 20m onder water zwemmen en verder 

schoolslag totdat je in totaal 200m hebt afgelegd. 
2. Starten vanuit het water met de wedstrijdstart en 75m samengestelde rugslag 

zwemmen. 
3. Maak een startsprong en zwem 75m borstcrawl. We willen perfecte 

keerpunten zien. 
4. Starten vanuit het water met de wedstrijdstart en 75m rugcrawl zwemmen. 
5. Maak een hurksprong, zwem een stukje door, maak een nette hoekduik 

(benen tegen elkaar aan tot je helemaal onder water bent), zwem 5m kriskras 
over de bodem en haal 4 bordjes van de bodem van het bad naar boven. 

6. Start in het water en zwem 20m polocrawl, pak dan de bal op met één hand 
en gooi de bal met één hand 5m vooruit. 

7. Wrik 5m in de richting van je hoofd en meteen daarna 5m in de richting van je 
voeten. 

8. Maak een startsprong en zwem 25m vlinderslag. Met een mooie 
golfbeweging! 

 
Nu iedereen weet wat er gezwommen wordt tijdens het diplomazwemmen van 5 
juni, nodigen we iedereen ook uit om een kijkje te komen nemen. En voor de 
kandidaten alvast HEEL VEEL SUCCES! 
 
Femke 
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DIPLOMA'S 
 

Ster 1 
Kay Smits 
Martine vd Steen 

 

Ster 3 
Jan van de Bersselaar  
Sophie Braam  
David Evers 
Bram van Geffen 
Chrissy Heymans 
Wout Maas 
Linda Krielaart.  
Jeroen Krielaart 
Susan Mathijsen 
Bo van Meurs 
Linda van Rijn  
Eric Schuurmans 
Ron van Valkenburg  

Daphne Waals 
Nirma van Welie 
Simone v. d. Wijgert  

 

Ster 4 
Koen van Boxtel 
Susan Gerritsma 
Marjolein Leenders 
Roel vd Kley.  
Nicolle vd Kley.  
Laura Leenders  
Karin vd Schoot 
Mandy Schouten 
 

Ster 5 
Anoek Kappen 

 

 
 

GEEF DE PEN DOOR 
 
De vorige keer gaf Katja Hartman de pen door aan Roel vd Bosch, die bij 
Zegenwerp zwemt en bij SWNZ waterpoloot. Van Roel ging het berichtje naar 
Tico en van Tico kwam het bij Katja terecht. Vandaar werd eerder de prullenbak 
gevonden dan de redactie. Maar gelukkig wist Katja zich nog te herinneren wat er 
in het berichtje stond.  

 
Hoi, 

Ik ben Roel vd Bosch en ik zwem in Sint-Michielsgestel bij Zegenwerp. En ook bij de 

SWNZ. 

  

Ik wil iedereen van Zegenwerp en Neptunus de groeten doen. 

 

En de pen, die gaat door naar JAN VAN ZELST. 

 

Groetjes van Roel 
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TAART, TAART, TAART 
 

 Verjaardagen mei    Verjaardagen juni 
 
 1 Lex Bekkers 1 Kevin Koo 
  Susanne Kooymans 3 Kim van Heertum 
 4 Teym van Diejen  Paul Muyshondt 
 6 Jan van Kaathoven 4  Tiffany Broeren 
 7 Monique vd Pluym 6 Mirjam van Esch 
 8 Mark vd Velden 8 Natascha vd Laan 
 9 Kelly van Veghel 12 Tessa Frankenhuis 
 11 Teuntje Versluis 13 Kim van Lokven 
 12 Sharon van Esch 17 Jurgen vd Meerendonk 
 13 Esther van Eggelen 18 Rianne Bolwerk 
  Rob van Heeswijk  Anne Oremans 
 15 Carlijn vd Broek  Mieke Wouters 
 17 Rick Hooijberg 19 Ina Koomen 
 18 Linda van Rijn  Sjoerd Leenen 
  Ilse Stijntjes  Maayke Verhagen 
 19 Ninke Dekkers 20 Rens vd Berg 
 21 Eric Jansen  Fransien Bijsterbosch 
 22 Jet Kastelijn 22 Daphne Waals 
  Dora Sengers 23 Tom Kapteijns  
 24 Tijs van Geffen  Huub Olfers 
  Corvin Kamphorst 24 Jeroen Fransen 
  Henny van Kasteren  Eric van Loon 
 26 Marius van Lier  Anne vd Oetelaar 
 28 Puskas vd Wiel  Jeroen Steenbakkers 
 29 Denise Broeren  Ronnie Wiersma 
   26 Jan van Zelst 
   27 Karin vd Schoot 
    Erik Schuurmans 
    Bas vd Wiel 
   28 Jasper de Ruyter 
   29 Josje Bolwerk 
       30  Linda Krielaart 
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WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

TEXACO-Zwemwedstrijd - 5 april - Vught  
 
Beste zwem(st)ers, 
 
Ik ben Mandy en ik wil jullie wat vertellen over de wedstijd in Vught op 5 april jl. 
Het was er spannend en we hebben allemaal ons best gedaan. 
Er zijn verschillende tijden verbeterd bijvoorbeeld van Tico en Katja Hartman. 
Ook Ilse Bijsterbosch en Kim van Heertum verbeterden hun tijd. 
Helaas waren er ook een paar diskwalificaties gevallen. 
We vielen niet in de prijzen. De andere clubs waren gewoon beter. Toch geven 
we het niet op. Het meedoen alleen is al hartstikke leuk en ik hoop nog vaak mee 
te doen. Dus op naar de Speedo wedstrijd op 18 april. 
 
Allemaal fijne trainingen toegewenst van 
 

Mandy Kuijpers 

 

En nog een verslag van deze wedstrijd 
Op tweedse paasdag hadden de kinderen van Neptunus even geen tijd om 
paaseieren te zoeken, ze hadden namelijk een wedstrijd in het zwembad 
Ouwerkerk in Vught. Deze keer ging het om de Texaco-troffee. Ook konden de 
kinderen op elke afstand een medaille winnen. 
Om 14.00 uur mochten de kinderen gaan inzwemmen. Dit was voor Jill 
Bijsterbosch nogal een probleem, omdat ze haar zwempak vergeten was, dom! 
Gelukkig waren de ouders van Jill zo aardig om terug naar Schijndel te rijden en 
het badpak te gaan halen. Bedankt! Zo kon ook Jill om 14.30 uur met de 
wedstrijd beginnen.  
Meteen in de eerste serie moesten Ilse Bijsterbosch en Marieke van Hedel 
samen zwemmen, er was geen enkel ander meisje van een andere club bij. Dus 
het stond al vast dat in deze serie Neptunus zou winnen. Ilse Bijsterbosch zwom 
de 100 m vrijeslag in 1.26.88; een nieuw persoonlijk record (p.r.). Ook Marieke 
zwom bijna 7 seconden van haar oude p.r. af; ze zwom een tijd van 1.45.61 (p.r.). 
In programma 5 (100 m vrijeslag meisjes '84 en later) tikte Katja Hartman precies 

tegelijk aan met haar oude teamgenootje Josine van Drunen van de 
Dommelbaarzen uit Vught. Ze zwommen een keurige tijd van 1.25.13 en werden 
daarmee allebei eerste in de serie.  
Op de 100 m vrijeslag jongens ('84 en later) werd Tico Hartman eerste in zijn 
serie. Hij zwom deze afstand in 1.11.63 en zette daarmee een nieuwe p.r. neer. 
Helaas was dit net niet genoeg voor een medaille; Tico werd vierde in het 
programma. Dit kwam mede doordat er veel oudere jongens meezwommen. 
In programma 9 (100 m schoolslag meisjes '86 en later) werd Karolina 
Oostenbrugge voor het eerst in haar (zwem)carrière gediskwalificeerd. Ze tikte bij 
het keerpunt in plaats van met twee handen, met één hand aan. Karolina zelf 
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baalde in het begin, maar later vond ze het toch ook wel weer wat hebben, de 
eerste keer gediskwalificeerd! Ach ja, de volgende keer beter, zullen we maar 
zeggen! 
Tijdens deze wedstrijd zijn er weer nieuwe p.r.'s gezwommen door Marieke van 
Hedel, Ilse Bijsterbosch, Rody van Helvoirt, Katja Hartman, Tico Hartman, 
Karolina Oostenbrugge, Kim van Heertum, Jill Bijsterbosch, Lonneke Vloet, Jody 
Kastelijn, Martijn Vloet en Mandy Kuijpers. Een zeer geslaagde wedstrijd, dus. 
 
Omdat er in alle programma's vaak kinderen zaten die (veel) ouder waren dan de 
kinderen van Neptunus, haalde niemand helaas een medaille. Jammer genoeg 
moesten wij in de kantine wel wachten op de uitslagen en de medailles. Dit was 
voor ons best zwaar, omdat er al die tijd dezelfde CD van Frans Bauer gedraaid 
werd, sommige liedjes hebben we wel vijf keer gehoord! Dat is bij onze gezellige 
Jonas wel anders, daar mag je zelf je CD's meenemen! Het ergste van het 
wachten was, dat er bij de ouders van de Neptunus-deelnemers zelfs fans van 
Frans zitten, die geweldig genoten hebben tijdens deze wachttijd. Ongelooflijk! 
 
Ik wil nog even zeggen dat de kinderen van Neptunus keurig gezwommen 
hebben, dat zie je wel aan de resultaten. 
 
    Zwemgroetjes, 
     Karin van Keulen 

 

Uitslagen 

100 meter vrijeslag 

9. Patty Bijsterbosch 1.22.36 
10. Ilse Bijsterbosch 1.26.88 (p.r.) 
11. Marieke van Hedel 1.45.61 (p.r.) 
 

100 meter schoolslag 

8. Rody van Helvoirt 1.43.51 (p.r.)  
 
100 meter vrijeslag 

10. Katja Hartman 1.25.13 (p.r.) 
12. Jody Kastelijn 1.49.33  
100 meter schoolslag 

5. Tico Hartman  1.31.64 (p.r.) 
 

100 meter schoolslag 

8. Kim van Heertum 1.49.62 (p.r.) 
11. Jill Bijsterbosch 1.55.3 (p.r.) 
15. Karolina Oostenbrugge 
                  1.48.31 (dis SL) 
 

100 meter vrijeslag 

4. Martijn Vloet 1.19.56 

  
100 meter vrijeslag 

5. Lonneke Vloet 1.25.41 (p.r.) 
10. Mandy Kuypers 1.36.15 
13. Janine van Vught 1.50.33 (p.r.) 
 

100 meter rugslag 

10. Katja Hartman 1.27.23 (p.r.) 
11. Ilse Bijsterbosch 1.35.22 (p.r.) 
12. Patty Bijsterbosch 1.44.52 
13. Marieke van Hedel 1.56.31 
  
100 meter rugslag 

5. Tico Hartman 1.17.66 (p.r.) 
 

100 meter wisselslag 

8. Katja Hartman 1.31.14 (p.r.) 
12. Jody Kastelijn 2.07.62 (p.r.)  
 

100 meter vrijeslag 

4. Tico Hartman 1.11.63 (p.r.)  
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100 meter vrijeslag 

4. Rody van Helvoirt 1.15.97 (p.r.)  
 

100 meter vrijeslag 

10. Kim van Heertum 1.35.86 
12. Karolina Oostenbrugge 
  1.46.57 (p.r.) 
14. Jill Bijsterbosch 1.49.70 

  
100 meter wisselslag 

5. Martijn Vloet 1.33.71 (p.r.)  
 

100 meter rugslag 

4. Lonneke Vloet 1.35.64 
10. Janine van Vught 2.02.04 (p.r.) 
11. Mandy Kuypers 1.46.14(dis RC) 

 

Recreatieve Vierkamp - 11 april - Schijndel 
Zondag 11 april was de laatste wedstrijd van de recreatieve vierkamp in 
zwembad "De Molen Hey" in Schijndel. De wedstrijd begon om 17.30 uur met het 
eerste programma, de 25 meter rugslag voor meisjes van '87 en later. In dit 
programma werd Mandy Kuypers tweede (van de 24 kinderen!) met een tijd van 
0.20.78 en werd Kim van Heertum derde met een tijd van 0.21.45. Op de 25 
meter rugslag voor meisjes van '89 en later werd Janine van Vught knap eerste 
(van de 22 kinderen) met een tijd van 0.26.53, een keurige tijd. Amber Moufid 
werd zesde in dit programma met een tijd van 0.26.53, een keurige tijd. Op de 50 
meter vrijeslag voor meisjes van '85 en later werd Maaike Versluis eerste met 
een tijd van 0.35.98! Karolina van Oostenbrugge zwom hier ook goed; zij werd 
vijfde met 0.45.22. In programma 13 (25 meter schoolslag) zwom Teuntje 
Versluis heel goed; ze zwom deze afstand in 0.22.14. en werd eerste. Mandy 
Kuypers tikte hier als derde aan met een tijd van 0.22.76. 
Bij de estafette (4 x 25 meter schoolslag) werd het team van Neptunus (Koen van 
Boxtel, Amber Moufid, Roel vd Kley en Janine van Vught) tweede met een erg 
knappe tijd: 1.49.47. Het tweede team van Neptunus (Christel Sanders, Kim van 
Heertum, Mandy Kuypers en Maarten van Roosmalen) werd helaas 
gediskwalificeerd, omdat er te vroeg ingedoken werd. Ons derde team (Maaike 
Versluis, Teuntje Versluis, Karolina van Oostenbrugge en Mark van Breugel) 
werd eerste met een keurige tijd: 1.36.68. 
Omdit dit de laatste wedstrijd was van de vierkamp, was nu ook het totaal van de 
vier wedstrijden belangrijk. Neptunus klom een plaatsje met een puntentotaal van 
5184.3; we gingen van de derde naar de tweede plaats en mogen nu dus de 
tweede plaats beker houden! ERG GOED GEDAAN ALLEMAAL !!! 

 

Hieronder volgen de uitslagen 
25 meter rugslag 

2 Mandy Kuypers 0.20.78 
3 Kim van Heertum 0.21.45 
5 Teuntje Versluis 0.22.10 
10 Rachel Coppens 0.25.12 
22 Christel Sanders 0.33.68 
 
25 meter rugslag 

6 Mark van Breugel 0.24.63 
9 Maarten van Roosmalen 0.27.59 

 

25 meter rugslag 

1 Janine van Vught 0.24.36 
6 Amber Moufid 0.26.53 
11  Tessa van Roosmalen 0.28.04 
12 Mariska Sanders 0.29.26 
13 Katja van Roosmalen 0.29.30 
 

25 meter rugslag 

6 Koen van Boxtel 0.29.52 
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7 Roel vd Kley 0.32.16 
11 Rob van Heeswijk 0.35.03 
 
50 meter vrijeslag 

1 Maaike Versluis 0.35.98 
5 Karolina v Oostenbrugge 0.45.22 
 

50 meter schoolslag 

1 Teuntje Versluis 0.22.14 
3 Mandy Kuypers 0.22.76 
10 Kim van Heertum 0.25.18 
13 Rachel Coppens  0.25.69 
21 Christel Sanders 0.33.21 
 

25 meter schoolsag 

6 Maarten van Roosmalen 0.24.74 
10 Roel vd Kley 0.27.85 

11 Mark van Breugel 0.30.78 
 
25 meter schoolslag 

2 Janine van Vught 0.25.19 
8 Amber Moufid 0.28.82 
18 Katja van Roosmalen 0.33.45 
19 Tessa van Roosmalen 0.34.30 
20 Mariska Sanders 0.34.54 
 
25 meter schoolslag 

4 Koen van Boxtel 0.25.94 
10 Rob van Heeswijk 0.36.22 
 
50 meter rugslag  

2 Maaike Versluis 0.45.37 
6 Karolina v Oostenbrugge 0.55.21 

 
4x25 meter schoolslag (estafette) 

2 Koen van Boxtel, Amber Moufid, Roel vd Kley, Janine van Vught 1.49.47 
 
4x25 meter schoolslag (estafette) 

5 Christel Sanders, Kim van Heertum, Mandy Kuypers, Maarten van 
Roosmalen  -  EA DIS 
 

4x25 meter rugslag (estafette) 

1 Maaike Versluis, Teuntje Versluis, Karolina van Oostenrugge, Mark van 
Breugel 1.36.68 
 

De einduitslag: 

1 Warande  

2 Neptunus  

3 DEZV  
4 WZV  
 

Karin van Keulen 
 

Speedo wedstrijd - 18 april - Eindhoven 
Op zondag 18 april zwommen de zwemmers van Neptunus’58 hun laatste 
speedo-wedstrijd van dit seizoen. We waren dit keer in Eindhoven in zwembad 
de Tongelreep, de thuishaven van de beste club van Nederland PSV. Ook de 
vereniging met de beste speedo-zwemmers Njord uit Veldhoven was hier 
aanwezig, heel veel concurrentie voor onze zwemmers dus. Maar de zwemmers 
van Neptunus deden allemaal hun uiterste best en de resultaten waren dan ook 
prima.  
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Marijn Vloet zwom op de 100m vrije slag naar een 8e plek met een p..r. (1.18.50). 
Ook zwom hij voor het eerst de 200m wisselslag persoonlijk, een berezwaar 
onderdeel voor iemand van 11 jaar. Maar het ging uitstekend, hij werd dik eerste 
in zijn serie, alleen jammer dat hij gediskwalificeerd werd. Maar een troost, met 
hem werden nog 9(!!!) jongens op dit onderdeel gediskwalificeerd. Tot slot zwom 
hij ook nog de 100m rugslag. Hij wist zijn serie te winnen maar een p.r. zat er 
helaas niet meer in.  
Kim van Heertum werd tussen alle talenten 3e op de 50m vrije slag in ook een p.r. 
(0.40.55) dit leverde een mooie bronzen medaille op. Op de 50m rugslag ging het 
helemaal geweldig en won Kim een zilveren medaille met ook weer een p.r. 
(0.46.15).  
Janine van Vught zwom 50m schoolslag en ook zij zwom een p.r. (0.52.82) en 
werd 8e van de 27 zwemsters. Op de 50m vrije slag zwom zij ook een p.r. 
(0.53.12) en eindigde als 16e.  
Mandy Kuypers en Teuntje Versluis moesten 25m vlinderslag zwemmen. Mandy 
had dit al eens gedaan maar verbeterde wel heel goed haar p.r. naar 0.21.56 en 
werd hiermee 5e. Bij de jongens van haar leeftijd zou ze met deze tijd 2e zijn 
geworden, zo sterk was de concurrentie bij de meisjes!! Voor Teuntje was dit de 
eerste keer en ze was dan ook doodnerveus. Dit was echter helemaal niet nodig 
want ze zwom een prachtige race met een goede eindtijd van 0.22.75 en werd 
net achter Mandy 6e. Ook zwommen deze twee dames de 50m schoolslag. De 
spanning was er bij Teuntje een beetje af en ze zwom dan ook heel vlot naar een 
zilveren medaille in een p.r. (0.48.41). Bij Mandy bleef bij de start haar 
zwembrilletje niet helemaal op zijn plaats zitten en dat kostte haar een paar 
seconden. Jammer maar toch een prima race gezwommen. 
Tot slot mocht Lonneke Vloet op haar favoriete onderdeel, de 100 m schoolslag, 
uitkomen. Ze had zich op dit onderdeel al geplaatst voor de speedo-finales maar 
wilde vandaag proberen om onder de 1.40 te zwemmen. In een spannende race 
met de zwemster naast haar wist dit haar te lukken. Haar eindtijd was 1.39.78 en 
werd daarmee 5e. Geen medaille dus maar wel een heel goede prestatie.  
 
Het was een heel leuke wedstrijd en voor alle zwemmers: Goed gedaan 
jongens!! 
 
Op 8 en 9 mei mag Lonneke Vloet ons nog vertegenwoordigen tijdens de 
speedo-finales op maar liefst 3 afstanden.   

Heel veel succes Lonneke!! 

 
Zwemgroetjes van Vera Hellings 

 
 

Techniekwedstrijd - 24 april - Uden 
Met vijf zwemsters, twee ouders en een trainster ging Neptunus ‘58 op 24 april 
kennismaken met het fenomeen techniekwedstrijd. We wisten niet precies wat 
ons te wachten stond, maar toen we op de heen reis al langs de Mac-Donald 
kwamen, kon de dag al bijna niet meer stuk. De bestelling werd al door de 



De Drietand   Pagina 13 

 

zwemsters opgeschreven en aan ons afgegeven, want als ze goed hun best 
deden dan…. Afijn, wij dachten laat ze eerst maar eens zwemmen.  
 
Alle slagen kwamen aan bod. Alle zwemmers waren in groepjes ingedeeld en 
moesten een voor een het water in om 80m van één slag te zwemmen. Er 
stonden zes trainers langs de rand van het bad die ieder als opdracht hadden een 
onderdeel van de slag te beoordelen en ook een punt voor de gehele slag gaven. 
Deze punten opgeteld over alle vier de zwemslagen, leverde het eindresultaat op. 
Als je minder dan 260 punten scoorde dan had je brons, van 260 tot 300 punten 
zilver en meer dan 300 punten dan had je goud en mocht je de volgende 
techniekwedstrijd niet meer mee doen.  
In totaal deden ongeveer 60 zwemmers mee en de vijf Neptunus'58 meiden 
deden het uitstekend. Lonneke Vloet bijvoorbeeld deed het zo goed dat ze de 
tweede hoogste score had: maar liefst 311 punten en het is echt heel moeilijk om 
aan de 300 te komen hoor. In totaal waren er ook maar vijf zwemmers 
(waaronder. Lonneke) die de 300 punten haalden, terwijl het niveau deze 
wedstrijd heel hoog lag in vergelijking met eerdere techniekwedstrijden volgens 
kenners. Helaas was het voor Lonneke dan ook de eerste en de laatste keer dat 
ze hieraan mocht deelnemen.  
Mandy Kuypers kwam heel dicht in de buurt van goud met 292 punten. Dat wordt 
dus in het nieuwe seizoen nog wat dingen bijschaven en dan ook op voor goud.  
Teuntje Versluis was ook met 286 punten heel succesvol en ook zij gaat volgend 
seizoen weer terug voor goud.  
Kim van Heertum scoorde 272 punten. Ook een dikke zilveren prestatie en met 
wat oefening, wie weet volgend seizoen.  
Tot slot onze benjamin Janine van Vught, een van de jongste deelneemsters van 
het totaal aantal deelnemers maar ook een zilveren certificaat met 264 punten. 
En dan te weten dat ze de vlinderslag nog niet zo goed beheerst en dus bijna alle 
punten op de overige 3 slagen heeft weten te verdienen. Heel knap en ook jij kunt 
volgend seizoen weer opnieuw meedoen en je prestaties verbeteren.  
Dus viermaal zilver en eenmaal goud een pluim voor deze vijf zwemsters.  
Tot slot kwam Nick van Zandt een zwemmer van Nautilus uit Veghel nog een 
demonstratie geven. Hij is Nederlands kampioen zwemmen in zijn leeftijdsgroep 
op diverse onderdelen dus hij beheerst een redelijk goede techniek. Alle kinderen 
mochten vragen aan hem stellen en hij liet de diverse slagen en keerpunten goed 
zien. Met wat uitleg van de trainers was dit voor de zwemmers een leerzame 
demonstratie. 
Maar ja, toen konden wij niet meer onder de Mac-Donald uit. En dus zijn we op 
de terugweg in Veghel gezellig met zijn allen hamburgers wezen eten en de 
zwemsters waren nog niet moe genoeg want deze moesten zich ook nog even in 
de ballenbak uitkuren.  
Ik vond het heel erg gezellig (en ik denk de rest ook) en het stimuleert zeker om 
met zijn allen weer op de trainingen extra goed op onze techniek te gaan letten 
en volgend seizoen weer mee te gaan doen. Ik hoop dat de andere zwemmers 
het ook een uitdaging vinden om zo goed te worden dat we volgend seizoen met 
een grote ploeg kunnen deelnemen. 
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Zwemgroetjes Vera Hellings 

 
 

Competitiewedstrijd - 25 april - Hilvarenbeek 
Op zondag 25 april was de laatste ronde uit de verenigingszwemcompetitie 
district Zuid-Nederland. Neptunus ’58 moest hiervoor naar Hilvarenbeek afreizen. 
De meisjes van Neptunus ’58 mochten met een estafette beginnen. Ze zwommen 
allemaal heel erg goed en verbeterden de beste tijd op dit onderdeel en werden 
hiermee 2e. Janine van Vught moest daarna de 100m wisselslag zwemmen. 
Spannend, want de wisselslag begint met de vlinderslag. Maar Janine liet zien 
dat ze goed op deze slag getraind heeft en het ging dan ook heel goed. Ze ging 
meteen aan kop bij de meisjes en werd dan ook 1e. Martijn Vloet zwom bij de 
jongens van zijn leeftijd de 50m vlinderslag. Ook hij nam meteen de koppositie 
en liet deze niet meer los. Weer een Neptunus ’58 overwinning. Daarna kwam 
een serie met drie Neptunus zwemsters namelijk; Maaike Versluis, Lonneke 
Vloet en Teuntje Versluis. Ze hadden als opdracht om niet voor elkaar onder te 
doen en elkaar naar een goede tijd toe te slepen. Maaike en Teuntje zwommen 
dan ook ieder een persoonlijk record, Lonneke helaas net niet. Tico Hartman 
moest ook deze afstand zwemmen en werd hierop overtuigend 1e in het 
programma en ook hij zwom een p.r. Peter van Aarle won wel zijn 
programmaonderdeel maar door een foutief keerpunt werd hij gediskwalificeerd, 
helaas laatste dus. Janine zwom ook op de 25m schoolslag naar de eerste plek 
bij de meisjes en verbeterde haar beste tijd. Lonneke nam wraak op de 100m 
vrije slag door nu op de 50m vrije slag wel heel snel van start te gaan en 
verbeterde nu haar tijd ook heel goed en werd in het totale programma 2e. Ook 
Teuntje verbeterde haar tijd en werd ook heel knap 4e in het programma. Martijn 
was goed op dreef deze wedstrijd want ook dit onderdeel wist hij te winnen in een 
p.r. Maaike moest 50m schoolslag zwemmen en ook zij verbeterde haar p.r. en 
werd 1e in dit programma onderdeel. Ook Tico zwom de 50m schoolslag, en ook 
hij zwom een p.r. en naar de 1e plaats. Zijn zus Katja zwom op de 100m rugslag 
net geen p.r. maar wel naar een goede 2e plaats in het totale programma. Peter 
mocht het ook nog een keer proberen op de 100m rugslag. Ook nu werd hij weer 
1e en gelukkig deze keer zonder diskwalificatie. In totaal eindigde Neptunus ’58 
dus op heel veel onderdelen bij de beste drie zwemmers een prima resultaat. 

 

Uitslagen 
4x 50 m vrije slag estafette m. 83. e.l. 

2. Neptunus ’58   2.33.11 (Lonneke, Katja, Teuntje, Maaike) 
 
100 m wisselslag j/m 89 e.l. 

2. Janine van Vught 1.54.66 pr 
 
50 m vlinderslag j. 87 e.l. 

1. Martijn Vloet  0.43.20 pr 
 

100 m vrije slag m. 85 e.l. 

3. Maaike Versluis  1.22.67 pr 
5. Lonneke Vloet  1.28.43 
6. Teuntje Versluis  1.29.97 pr 
11. Karolina v Oostenbrugge  
  1.38.73 pr 
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100 m vrije slag j. 85 e.l. 

1. Tico Hartman  1.10.67 pr 
 
100 m wisselslag m. 83 e.l. 

6. Katja Hartman  1.34.50  
 
100 m wisselslag j. 83 e.l. 

2. Peter van Aarle  1.19.24 pr 
 

50 m rugslag m. 81 e.l. 

5. Marieke van Hedel  0.54.16 
6. Meggie Kastelijn  0.45.03 
 
200 m wisselslag heren 

5. Tico Hartman  2.52.50 pr 
 
25 m schoolslag j/m 89 e.l. 

2. Janine van Vught  0.24.34 pr 
 
50 m vrije slag m. 87 e.l. 

2. Lonneke Vloet  0.36.42 pr 
4. Teuntje Versluis  0.39.39 pr 
 
50 m vrije slag j. 87 e.l. 

1. Martijn Vloet  0.36.03 pr 
 

50 m schoolslag m 85 e.l. 

1. Maaike Versluis  0.46.14 pr 
4. Karolina v Oostenbrugge 
  0.49.40 pr 
 
50 m schoolslag j. 85 e.l. 

1. Tico Hartman  0.43.31 pr 
 
100m rugslag m. 83 e.l. 

2. Katja Hartman  1.29.32 
 
100 m rugslag j. 83 e.l. 

1. Peter van Aarle  1.18.54 pr 
 
100 m vrije slag m. 81 e.l. 

8. Meggie Kastelijn  1.29.13  
 
50 m. vrije slag dames 

6. Katja Hartman  0.38.46 pr 
9. Marieke van Hedel  0.49.86 
 
50 m vrije slag heren 

7. Peter van Aarle  0.31.15 

 

Examen zwemtrainer-A 
Op 1 mei moest ik op voor het examen zwemtrainer-A. Ik moest daarvoor naar 
Cuyk en het was heel de dag mooi weer dus ideaal om zenuwachtig in een 
zwembad gaan te zitten (maar niet heus). Om 15.00 uur had ik theorie examen, 
maar we moesten ongeveer 1 uur van te voren aanwezig zijn. Dat is wel prettig, 
want dan zie je al je voorgangers puffend en met rode hoofden uit hun examen 
komen. Ook hoor je dan de meest vreemde vragen waarvan je dan denkt, dat lukt 
mij nooit. Maar om 3 uur moest ik er dan toch aan geloven. Het ging gelukkig 
goed.  
 
Toen mocht ik vervolgens weer tot 18.30 uur wachten voor dat ik praktijkexamen 
had. Maar de grootste zenuwen waren nu over, dus werd de sfeer toch wel iets 
gezelliger. Er kwamen ook wat toeschouwers van andere examenkandidaten om 
ze geestlijk te ondersteunen en dat bracht tevens wat afleiding. Om iets voor 6-en 
kwamen mijn zwemmers ook aan in het zwembad. Ik moest aan 8 kinderen 
lesgeven en had als opdracht het verbeteren van het rugcrawl keerpunt. Op zich 
wel een fijne opdracht waar je van allerlei oefeningen in kunt verwerken. De les 
ging ook goed, en dat heb ik toch zeker wel aan de zwemmers te danken, dus bij 
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deze Janine, Mandy, Lonneke, Martijn, Maaike, Teuntje, Kim en Karolina 
hartstikke bedankt voor jullie goede inzet!!!  
 
En niet te vergeten natuurlijk, Ine en Thea voor het rijden, en fam. van Vught voor 
het rijden en bedankt dat jullie een dagje later naar de camping gingen om Janine 
toch mee te laten zwemmen.  
 
Ik was de laatste examenkandidaat en daarna gingen als examinatoren in 
vergadering. De spanning steeg. Onze cursusleider kwam al vrij snel met de 
mededeling dat helaas niet iedereen geslaagd was en dat hij deze mensen op 
zou noemen zodat deze als eerste naar de examinatoren moesten om een kleine 
toelichting te krijgen waarom ze niet geslaagd waren. Dit leek me niet echt prettig 
om zo vernoemd te worden dus mijn hart begon wel wat sneller te kloppen. Maar 
gelukkig zat ik er niet bij. Het wachten was toen dan nog op de diploma uitreiking. 
De ouders en kinderen wisten dat ik geslaagd was en zijn toen allemaal weer 
naar huis terug gegaan. Thea en Ine vonden het wel jammer dat ze niet aan 
bloemen gedacht hadden, maar ik kan jullie gerust stellen, iedereen kreeg een 
roos van zwemvereniging Merlet (deze hadden de organisatie in handen) en ook 
thuis stond er een bos bloemen van mijn man en kind op mij te wachten. Dus 
alles is toch nog goed gekomen.  
 
Het was achteraf toch wel een heel leuke dag en ik vind dat ik veel van de cursus 
geleerd heb, en nu dit alles nog op jullie overbrengen, zodat er niemand meer 
gediskwalificeerd hoeft te worden. Nogmaals iedereen die aan mijn examen heeft 
meegewerkt hartelijk bedankt! 
 
Zwemgroetjes Vera Hellings 
 
Ps  De dames hebben het nog goed gemaakt door mij de 1e training na mijn 

examen een bos bloemen te overhandigen. Dit was echt niet nodig hoor, 
maar ik vind het wel leuk Hartelijk dank hiervoor!!! 

 
 

COUNTRY EN WESTERN KAMP 
 

We kunnen het nu niet meer geheim houden. Het kamp van 11, 12 en 13 juni in 
Wanrooij staat in het teken van Country en Western, van indianen en cowboy's, 
van Lucky Luke en Witte Veder. En daarvoor heb je natuurlijk een pistooltje 
nodig, een waterpistooltje wel te verstaan. Oefen thuis maar vast in het goed 
richten op …. , je vader, moeder, broer, zus, de kat of hond of iets dergelijks. 
 
Denk je nu dat het toch wel leuk was als je je had ingeschreven, dan heb je 
helaas pech. De inschrijftermijn zit erop en we hebben al erg veel deelnemers. 
Zorg dat je er volgend jaar eerder bij bent. 
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formulier 

voor 28 
lever 

het  

mei bij ons 

in!! 

De voorbereidingen zijn nog in volle gang; we bellen wat af om vrijwilligers te 
vinden voor: 
 
 het opbouwen van de tenten op donderdagavond. Gelukkig hebben zich al een 

aantal stevige mannen aangemeld maar als we met heel veel zijn, is het nog 
sneller gebeurd. Welk waterpoloteam durft deze uitdaging aan? En welke 
vaders willen hun tent-opbouw-inzicht wel eens meten met dat van een 
waterpoloteam? Neem dan nu de telefoon en bel naar Vera (073-5480209), 
Ine (073-5430551) of Femke (0413-292077). 

 
 het begeleiden van een groep jongeren. Je hoeft zelf niet mee te doen aan de 

spellen die we hebben bedacht. Eigenlijk is het enige ervoor te zorgen dat de 
groep op tijd bij de spellen aanwezig is en dat ze tot het bittere einde 
doorspelen. Lukt je dit, neem dan nog eens de telefoon en bel weer naar Vera, 
Ine of Femke. We zullen je zeker tot eind juni dankbaar zijn. 

 
 grote tenten (hoeft niet persé in de vorm van de befaamde wigwam) voor 6 à 8 

personen. 
 
 
Rooksignaal voor alle deelnemers: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       En vergeet 

       je waterpistool  

       niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAW (Indiaanse groetjes)  
Femke vd Hoeven, Ine Vloet, Vera Hellings 
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NIEUWE LEDEN 
 

Emily Koo diplomazwemmen 
Kimberly Mauriks diplomazwemmen 
Ruben Teunissen diplomazwemmen 
Millly vd Veerdonk diplomazwemmen 
Jessy Zonneveld waterpolo 
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ONDER DE KEP 
 

Gewoonlijk zijn jullie rond deze tijd gewend 
geraakt aan een overzicht van al jullie D’s 
en P’s, maar door een zeer vervelend 
gebeurtenis (Harddisk-crash) zijn alle 
gegevens van het afgelopen seizoen 
verloren gegaan. Hiermee is het nut van 
het maken van een backup maar weer 

eens (te laat) bewezen. 

Voor volgend seizoen zullen we 
zorgvuldiger omspringen met deze 
gegevens. 
Maar nu moeten we door. 
We hebben natuurlijk wel de eindstanden 
van dit seizoen opgenomen. Alle teams 
hebben naar verwachting of veel beter gepresteerd. 
Er zijn dan ook geen teams die gedegradeerd zijn, maar ook geen teams die zijn 
gepromoveerd, dat laatste is misschien een mooi doel voor volgend seizoen. De 
eindstanden zijn te vinden na het verslag over het Brabants Kampioenschap van 
de pupillen. 

 
 

Wat de redactie uit het Schijndels weekblad plukte 
 
Waterpolopupillen SWNZ ijzersterk 

 
De beste vijf waterpoloteams hebben afgelopen zondag gestreden om het 
kampioenschap van Brabant. Voor de pupillen van SWNZ was de derde plaats 
het hoogst haalbare die middag in Roosendaal. Dit omdat men tweede werd in 
de competitie. 
 
Aangezien de selectie inmiddels is uitgegroeid tot 17 spelers en er maar 13 op 
het wedstrijdformulier mogen worden ingevuld, werd met de groep waarmee het 
seizoen is begonnen, afgereisd naar West-Brabant. 
In drie onderlinge wedstrijden tegen HZPC Horst moest blijken wie om de derde 
en vierde plaats mocht spelen. Nadat de eerste partij zonder veel moeite met 3-1 
werd gewonnen, verliep de tweede partij beduidend moeizamer. Een 2-1 
voorsprong werd snel omgezet in een 3-2 achterstand. Vlak voor tijd wist Ellis 
Sonnevelt toch nog de gelijkmaker te scoren, 3-3. Gelukkig bleek in de derde 
wedstrijd SWNZ wederom de sterkste. Met twee ingestudeerde combinaties 
vanuit de opzwembal werd de wedstrijd met 3-1 gewonnen. 
De strijd om de derde plaats werd een fantastische wedstrijd. Uitgerekend tegen 
De Warande, waaraan enkele weken geleden het kampioenschap verloren ging, 
wisten de pupillen zich uitstekend te revancheren. De cijfers 6-2 in het voordeel 
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van SWNZ zeggen genoeg. De overwinning betekent dat SWNZ zich, naast 
Hieronymus Roosendaal en Njord Veldhoven, mag rekenen tot de top drie van 
Brabant. 
 
Een leuk resultaat voor de fusieploeg van Neptunus'58 en Zegenwerp, die voor 
het eerste jaar als SWZN in competitieverband uitkomt. 

 

EindStanden van het seizoen 1998-1999 
 
Verklaring SIGNL: 

X =  verliespunten wegens niet opgekomen 

# =  verliespunten wegens staken wedstrijd 

* =  verliespunten wegens ongerechtigde speler 

DIV = verliespunten om diverse redenen 

 

Afd: D.D.1  DAMES 1 

 

  CLUB    WED  WIN  GEL  VRL  PNT  DLV  DLT SIGNL 

 

 1) ZUIDWESTHOEK 1 22 22 0 0 44 303 72 

 2) WARANDE DE 2 22 16 0 6 32 164 102 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3) WPC'98 1 22 15 0 7 30 181 84 

 4) HZPC HORST 1 22 12 2 8 26 116 121 

 5) DOKKELAERS DE 1 22 10 3 9 23 158 149 

 6) SWNZ 1 22 10 2 10 22 139 121 

 7) VZV-NJORD 2 22 10 2 10 22 117 136 

 8) DZ 1 22 9 4 9 22 130 161 

 9) VENNEN DE 1 22 9 3 10 21 117 145 

 10) TRB-RES 2 22 8 2 12 18 121 139 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 11) ARGO 2 22 2 0 20 4 85 193 

 12) HELLAS 1 22 0 0 22 0 56 264 

 

Zuidwesthoek 1 is Districtskampioen. 

Zuidwesthoek 1 en Warande 2 promoveren naar de 2e klasse Bond  

Argo 2 en Hellas 1 degraderen naar de 2e klasse District 
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Afd: K.D.2 DAMES 2 

 

  CLUB WED  WIN  GEL  VRL  PNT  DLV  DLT  SIGNL 

 

 1) ROG DE 1 20 19 1 0 39 242 51 

 2) WZL 2 20 17 0 3 34 196 58 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3) TREFFERS DE 2 20 13 1 6 27 145 81 

 4) OZC '57 1 20 13 0 7 26 156 119 

 5) SWNZ 2 20 12 1 7 25 163 96 

 6) WPC'98 2 20 11 2 7 24 124 81 

 7) ZVB BRUNSSUM 1 20 9 2 9 20 133 85 

 8) PUNDERMAN 1 19 5 1 13 11 99 160 

 9) BREDA 1 19 4 0 15 6 77 185 * 

 10) GORGO 2 20 0 0 20 0 14 273 

 11) BZPC BOXMEER 1 20 2 0 18 0 34 194 X 

 11) PSV 3 0 0 0 0 0 0 0  

 12) ZVDO'74 2 0 0 0 0 0 0 0 

 

De Rog 1 is afdelingskampioen 

De Rog 1 en WZL 2 promoveren naar 1e klasse Kring 

PSV 3 en ZVDO'74 2 hebben zich uit de competitie teruggetrokken, alle behaalde 

uitslagen tegen deze teams zijn uit de stand en uitslagen gehouden. 

 

 

 Afd: H.3F HEREN 1 

 

  CLUB WED WIN GEL VRL PNT DLV DLT SIGNL 

 

 1)  DE DOKKELAERS 1 22 17 2 3 36 174 97 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2) H.Z.P.C.HORST 1 21 13 3 5 29 157 110 

 3) EZ & PC 1 22 13 2 7 28 157 129 

 4) WPC-98 1 21 13 1 7 27 154 156 

 5) DE ROG 1 22 12 2 8 26 138 141 

 6) ARETHUSA 1 22 11 3 8 25 149 135 

 7) ARGO 1 21 10 3 8 23 169 166 

 8) DZT 1 21 10 0 11 20 135 127 

 9) BZ&PC BOXMEER 1 22 7 1 14 15 140 156 

 10) SG-SWNZ 1 22 5 4 13 14 105 142 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 11) MERLET 1 22 4 1 17 9 108 152 

 12) DE DEVEL 1 22 3 2 17 8 78 153 
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 Afd: D.H.1 HEREN 2 

 

  CLUB    WED  WIN  GEL  VRL  PNT  DLV  DLT  SIGNL 

 

 1) WZL 1 22 21 0 1 42 230 107 

  2)  AEGIR 1 22 17 2 3 36 201 122 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  3)  TREFFERS DE 1  22  15  0  7  30  165  117  

  4)  MOSA-REGIO 1  22  13  2  7  28  183  138  

  5)  SPIO 1  22  10  2  10  22  156  135  

  6)  ZVDO'74 1  21  9  1  11  19  158  190  

  7)  ZEPS 1  22  9  1  12  19  173  168  

  8)  ESWZV NAYADE 1  22  9  1  12  19  141  135  

  9)  SWNZ 2 22  7  0  15  14  154  226  

  10)  DBD 1  22  6  1  15  13  104  156  

  11)  THALASSA 1  21  4  2  15  10  96  150  

  12)  KRABBEN DE 1  22  5  0  17  8  137  254  #  

 

WZL 1 is districtskampioen 

WZL 1 en Aegir 1 promoveren naar 3e klasse Bond 

Geen degradatie wegens gebrek aan standaardteams in de 2
e
-klasse 

De Krabben 1 -2 punten wegens wangedrag tijdens de wedstrijd 3773, die als gespeeld 

wordt beschouwd.  

Het reserveteam SWNZ 2 wordt geplaatst in de 2e klasse District 

Wedstrijd 3855 ZVDO'74 1 - Thalassa 1 is onder protest gestaakt bij een stand van 7 - 

2, deze uitslag is niet in de stand opgenomen. 

 

Afd: K.H.1A HEREN 3 

 

  CLUB WED  WIN  GEL  VRL  PNT  DLV  DLT  SIGNL 

 

 1)  PSV 5  20  20  0  0  40  202  97  

  2)  TRB-RES 4  20  16  0  4  32  192  106  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  3)  PLATELLA 1  20  14  2  4  28  237  122  *  

  4)  PSV 6  20  9  4  7  22  146  125  

  5)  DOKKELAERS DE 2  20  9  1  10  19  159  168  

  6)  ZUIDWESTHOEK 1  20  9  1  10  19  142  169  

  7)  AEGIR 2  20  9  1  10  19  161  133  

  8)  SWNZ 3  19  7  1  11  13  120  185  *  

  9)  HIERONYMUS 3  20  5  2  13  12  130  186  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  10)  ESWZV NAYADE 3  20  4  0  16  8  90  160  

  11)  DIO 2  19  1  0  18  2  84  212  

 

PSV 5 is afdelingskampioen. 

PSV 5 en TRB-RES 4 promoveren naar de 2e klasse District 

Hieronymus 3, ESWZV Nayade 3 en Dio 2 degraderen naar de 2e klasse Kring  

Afd: K.H.1B  HEREN 4 
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  CLUB WED  WIN  GEL  VRL PNT  DLV  DLT  SIGNL 

 

 1)  ARGO 2  22  18  1  3  37  215  122  

  2)  TRB-RES 3  22  16  2  4  34  179  84  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  3)  ESWZV NAYADE 2  22  15  1  6  31  144  109  

  4)  ZVB BRUNSSUM 1  22  13  2  7  28  138  125  

  5)  HELLAS 2  22  13  1  8  27  153  121  

  6)  NAUTILUS VEGH 1  22  10  3  9  23  173  162  

  7)  SWNZ 4  21  10  1  10  21  135  104  

  8)  DZT 3  22  9  0  13  18  133  126  

  9)  BZPC BOXMEER 2  21  7  1  13  15  116  150  

  10)  WZL 2  22  7  1  14  15  120  157  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  11)  WZL 3  22  5  0  17  10  112  197  

  12)  ZEEST-MEERV 4  22  1  1  20  3  92  253  

 

Argo 2 is afdelingskampioen . 

Argo 2 en TRB-RES 3 promoveren naar de 2e klasse District 

WZL 2, WZL3 en Zeester-Meerval 4 degraderen naar de 2e klasse Kring 

 

 

 

 

 

Afd: K.H.2A HEREN 5 

 

  CLUB           WED  WIN  GEL  VRL  PNT  DLV  DLT  SIGNL 

 

 1)  WARANDE DE 4  21  19  1  1  39  284  94  

  2)  GANZE DE 1  21  18  0  3  36  178  79  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  3)  SWNZ 5  22  14  2  6  30  152  99  

  4)  STORMVOGEL DE 3  22  13  0  9  26  171  123  

  5)  SCHELDESTROOM 1  20  12  1  7  25  127  102  

  6)  BRUINVIS DE 1  22  12  1  9  25  176  126  

  7)  TRB-RES 5  22  11  2  9  24  149  121  

  8)  VENNEN DE 2  22  8  1  13  17  99  145  

  9)  WARANDE DE 5  22  6  2  14  14  88  163  

  10)  DBD 2  22  6  0  16  12  103  185  

  11)  KRABBEN DE 2  22  4  3  15  11  136  211  

  12)  ZVDO'74 2  22  0  1  21  1  64  279  

 

De Warande 4 is afdelingskampioen 

De Warande 4 en de Ganze 1 promoveren naar de 1e klasse Kring  
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Afd: K.HJ.A HEREN-JEUGD 

 

  CLUB WED  WIN  GEL  VRL  PNT  DLV  DLT  SIGNL 

 

 1)  ARGO  21  18  1  2  37  239  101  

  2)  WPC'98  21  15  2  4  32  188  72  

  3)  DOKKELAERS DE  21  13  1  7  27  177  90  

  4)  TRB-RES B  21  13  0  8  26  206  122  

  5)  SWNZ  21  12  1  8  25  190  126  

  6)  AEGIR  21  6  1  14  11  137  157  #  

  7)  OZC '57  21  4  0  17  8  91  242  

  8)  TREFFERS DE  21  0  0  21  0  36  354  

  

Argo is afdelingskampioen en speelt op 8 mei 1999 in Veldhoven tegen Spio om het 

Brabants Kampioenschap, de Brabants kampioen promoveert naar het District 

 

 

 

 

 

Afd: K.AS2A ASPIRANTEN-A 

 

  CLUB WED  WIN  GEL  VRL  PNT  DLV  DLT  SIGNL 

 

 1)  HIERONYMUS  18  17  0  1  34  257  49  

  2)  WARANDE DE  18  16  0  2  32  189  69  

  3)  SWNZ A  18  13  1  4  27  169  108  

  4)  VENNEN DE  18  10  1  7  21  114  105  

  5)  DIO  18  9  1  8  19  112  101  

  6)  SCHELDE DE  18  6  2  10  14  108  143  

  7)  BREDA  18  4  2  12  10  76  156  

  8)  STORMVOGEL DE  18  3  3  12  9  78  151  

  9)  OZC '57  18  4  1  13  9  62  166  

  10)  WPC'98  18  2  1  15  5  47  164  

 

Hieronymus is afdelingskampioen  
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Afd: K.AS2B ASPIRANTEN-B 

 

  CLUB WED  WIN  GEL  VRL  PNT  DLV  DLT  SIGNL 

 

 1)  TRB-RES A  18  15  2  1  32  195  48  

  2)  PSV  18  14  3  1  31  168  56  

  3)  VZV-NJORD  18  12  1  5  25  144  79  

  4)  TREFFERS DE  18  11  3  4  25  103  59  

  5)  SWNZ B  17  8  2  7  18  94  71  

  6)  PUNDERMAN  18  8  2  8  18  82  86  

  7)  ARGO  18  4  4  10  12  88  141  

  8)  ARETHUSA  17  4  1  12  9  73  106  

  9)  TRB-RES B  18  3  0  15  6  49  174  

  10)  DZT  18  1  0  17  2  44  220  

 

TRB-RES A is afdelingskampioen 

 

 

 

Afd: K.PP.B PUPILLEN 

 

  CLUB WED  WIN  GEL  VRL  PNT  DLV  DLT  SIGNL 

 

 1)  WARANDE DE  16  13  1  2  27  89  15  

  2)  SWNZ  16  13  1  2  27  68  22  

  3)  ARETHUSA  16  7  2  7  16  46  43  

  4)  BREDA  16  3  1  12  7  25  85  

  5)  TRB-RES  16  1  1  14  3  25  88  

 

De Warande is afdelingskampioen   

 

 

Nu de zomer eraan komt gaan we ook buiten trainen in het verwarmde 
openluchtzwembad in St Michelsgestel. Dit kan voor de Jeugd op woensdag en 
vrijdag van 19.30 tot 20.15 uur en voor de dames- en heren-teams op dezelfde 
dagen vanaf 20.15 uur tot …..? 
 
Tot ziens op de trainingen  
  Roy 
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VERSLAG ALV 1998 
 
Hieronder staat het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 29 juni 
1998, zodat jullie het door kunnen lezen voor de ALV van 20 juni 1999. 
 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 

D.D. 29 JUNI 1998 
 

Plaats: Peer Wouters 
 
Aanwezig: R. Bruggeman, F. Bijsterbosch, T. vd Elzen, V. Hellings, J. vd 
Heijden, J. van Kaathoven, J. Kastelijn, G.vd Loo, R. Mathijsen, G. Sengers, N. 
Schoenmaker, M. Vloet, H. Voets, A. de Vries en M. Wouters.  
 
De bestuursleden: D. Hermes, H. van Herpen, F. van der Hoeven, J. van Loon, D. 
Sengers en P. vd Weijer. 
 
Afwezig: H. van Alebeek, F. van Liempd, V. van Liempd, H. Verhagen, P. 
Verhagen, I. Vloet en W. vd Wijgert (allen met kennisgeving). 
 

Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In verband met de 
voetbalwedstrijd die om 21.00 uur begint wordt deze vergadering sterk ingekort. 
De voorzitter vraagt aan de aanwezigen welke agendapunten ze behandeld 
willen hebben. Als de leden willen is de voorzitter bereid om in september nog 
een vergadering te houden. Ze vinden het niet nodig. 
De verslagen van de diverse afdelingen worden in het eerstvolgende clubblad 
compleet afgedrukt. 
 

Samenwerkingsverband met Zegenwerp: 
Daan vertelt in het kort over de noodzaak en de voortgang van de samenwerking. 
Zowel Neptunus als Zegenwerp zijn tot de conclusie gekomen dat samenwerking 
noodzakelijk is. 
Op 3 mei is een plan gepresenteerd en in grote lijnen aangenomen. Roeland 
heeft het gecorrigeerd, nu moet dit contract nog getekend worden. Het moet 
binnen 14 dagen gebeuren. De K.N.Z.B. is op de hoogte gesteld en heeft het 
goedgekeurd. 
Donderdag 2 juli gaan Daan Hermes, Mart Vloet en Martijn van Hulten samen de 
teamindelingen maken. Er worden 11 teams ingeschreven. De leden die geboren 
zijn in 1988 tot en met 1992 gaan mini-polowedstrijden spelen. 
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Er komt een beheerscommissie die door de leden gekozen wordt en zal bestaan 
it 3 of 4 mensen van Neptunus en 2 van Zegenwerp. Deze commissie mag zelf 
beslissingen nemen. Beide besturen blijven verantwoordelijk voor de gang van 
zaken. 
Daan vindt een nadeel dat hij zelf steeds contact moet zoeken met Zegenwerp. 
Hij hoopt dat er in de toekomst meer initiatief van hen uitgaat. 
De contributiebedragen verschillen aanmerkelijk, daarom is al meteen besloten 
dat er niermand over mag stappen van de ene naar de andere vereniging. 
De voorzitter bedankt alle mensen die hier zoveel energie ingestoken hebben om 
alles binnen 3 maanden voor elkaar te krijgen. Een bijzonder woord van dank 
voor Daan Hermes. 
 

Contributie 
Dora deelt de financiële overzichten uit. Ze geeft enige toelichting op de diverse 
posten en bedragen. Er is een exploitatietekort. We teren wat in omdat alles 
duurder geworden is en we hebben minder leden dan we dachten te krijgen. 
Vorig jaar waren er 285 leden, nu 315.  
Het voorstel van het bestuur is om de contributie voor iedereen licht te verhogen. 
Leden  t/m    9 jaar gaan van ƒ 129,-- naar ƒ 131,--; 
Leden van 10 t/m  15 jaar gaan van ƒ 165,-- naar ƒ 168,--; 
Leden van 16 jaar en ouder gaan van ƒ 180,-- naar ƒ 183,--. 
Dit is de basiscontributie, die ook voor de recreanten geldt.  
De polobijdrage gaat van ƒ 30,-- naar ƒ 31,-- en 
de competitiebijdrage van ƒ 75,-- naar ƒ 76,--. 
De aanwezige leden gaan met dit voorstel akkoord. 
 
Roeland Mathijsen en Roy Bruggeman hebben de kas gecontroleerd. Marcel van 
Dinther was er niet. Het ziet er ook dit jaar, evenals vorig jaar weer PERFECT uit, 
aldus Roy.  
De financiën zijn bij Dora in goede handen. De voorzitter bedankt haar voor al 
haar werk. Hij bedankt ook Mieke Wouters voor het keurig bijhouden van de 
ledenadministratie. 
 

Bestuurverkiezing + verkiezing kascommissie: 
Harrie van Herpen is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt herkozen. 
Albert van Beekveld en Jonneke van Loon zijn aftredend en niet herkiesbaar. 
Albert heeft zijn bestuursfunctie in september 1997 al neergelegd. Hij is niet 
aanwezig. De voorzitter heeft hem telefonisch bedankt. 
Jonneke wil stoppen omdat ze het te druk krijgt. Zij heeft vanaf oktober 1995 het 
werk van secretaris gedaan. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet voor het 
secretariaat en voor de organisatie van de zwemvierdaagse. Ze krijgt een 
cadeaubon en een mooi boeket bloemen. 
Jonneke bedankt hiervoor en ze bedankt ook de bestuursleden voor de prettige 
samenwerking. Ze heeft het werk met veel plezier gedaan. 
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Thieu vd Elzen en Nanneke Schoenmaker hebben zich kandidaat gesteld voor de 
vrijgekomen bestuursfuncties. Er zijn geen tegenkandidaten. Nanneke neemt het 
secretariaat op zich en Thieu het wedstrijdzwemmen. De aanwezigen gaan 
accoord met deze kandidaten. De voorzitter nodigt hen uit om plaats te nemen 
aan de bestuurstafel. Ze stellen zich voor aan de leden. 
 
Roeland Mathijsen en Roy Bruggeman treden uit de kascommissie. Marcel van 
Dinther blijft over. Virgi van Liempd en Helmy Voets komen erbij. 
 

Rondvraag en sluiting: 
M. Wouters: a. Er zijn nog maar ± 100 informatieboekjes op voorraad. Er moeten 
nieuwe bij komen. 
De voorzitter zegt dat dit op de volgende bestuursvergadering besproken zal 
worden, want het informatieboekje moet aangepast worden. 
b. Er komen veel leden bij uit omringende gemeenten. Er staan er 6 op de 
wachtlijst voor na de vakantie en voor 9 is informatie weg. Van hen komt de 
vraag of er op de woensdag een groep bij zou kunnen komen. 
Dit is voorlopig niet te realiseren. Er zijn geen uren en geen train(st)ers. 
c. Wanneer trainen de jeugdpoloers en kunnen daar nog kinderen bij? 
Die trainen op dinsdag en daar kunnen er nog bij. 
 
R. Bruggeman: Hoe was de jeugdsportdag? 
Mart zegt dat die goed verlopen was. Er waren 66 inschrijvingen, hiervan hebben 
er 39 deelgenomen. Er waren 17 begeleiders. Deze 39 kinderen krijgen na de 
vakantie een schrijven, dat ze 2 of 3 keer gratis mee mogen zwemmen. Daarna 
worden op een gunstig tijdstip de ouders persoonlijk benaderd. 
Vorig jaar heeft deze dag 7 nieuwe leden opgeleverd. 
 
Als er niets meer aan de orde is, bedankt de voorzitter de leden voor hun 
aanwezigheid en voor hun inbreng. 
Hij sluit de vergadering om 20.55 uur en wenst iedereen een genoeglijke avond 
tijdens de voetbalwedstrijd. 
 
Secretaris  Notuliste 
J. van Loon  E. van Liempd 

DE VERSCHILLENDE AFDELINGSVERSLAGEN 
 

Leden  
Op 1 juni1998 had Neptunus ’58  315 leden. Daarvan zijn 170 leden onder de 18 
jaar. 
Per categorie was het aantal leden als volgt: 
  60 waterpolo leden 
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  55 recreanten en trimzwemmers 
  27 wedstrijdzwemmers 
160 diplomazwemmers 
  20 leden voor het kunstzwemmen 
 
61 leden staan geregistreerd als medewerker. Zij zetten zich ieder op hun eigen 
wijze in voor onze vereniging. Zonder deze mesnen is het onmogelijk om de 
vereniging draaiende te houden. Bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. 
 
De zwemvierdaagse telde dit jaar 439 deelnemers. Voor het Ronald Mc Donald 
Kinderfonds is ƒ1589,50 opgehaald.  
 

Sponsorcommissie 
Het is een goed jaar geweest voor de sponsorcommissie, de contracten met de 
bordsponsors liepen af, maar zijn allemaal op die van MCM na verlengd. De 
vrijgekomen plaats zal door Toerkoop reisbureau worden ingevuld. 
 
Verder heeft hoofdsponsor Puskas vd Wiel het hoofdsponsorcontract verlengd en 
het bedrag verhoogd. Via Virgi van Liempd is er een eenmalige donatie van Shell 
binnen gekomen. 
 
Dit jaar zijn de sponsorgelden o.a. besteed aan de betaling van trainers en 
begeleiders, aanschaf van nieuw materiaal en is er een goede financiële basis 
bereikt voor Neptunus’58. 
 
Het samenwerkingsverband met Zegenwerp heeft geen betrekking op de 
sponsorgelden. Alle thuis spelende teams moeten echter de sponsorborden 
opzetten en/of afbouwen, zodat de sponsors extra wedstrijden krijgen waarbij hun 
borden langs het zwembad staan. Door de karretjes die nu bij ieder bord zitten 
kan ook ieder team dit op eenvoudige wijze doen. 
Vanuit de gemeente is er toestemming om een scorebord neer te hangen, er 
wordt bij het nieuwe college nagegaan of hierop reclame mag staan of niet.  
 
Zoals reeds eerder is vermeld zullen de sponsorgelden in de toekomst gebruikt 
gaan worden voor o.a. nog te organiseren jeugdkampen, het organiseren van 
Jeugd Sport Stimuleringsdagen, het organiseren en uitvoeren van andere 
activiteiten om meer jeugd bij het zwemmen te betrekken. En natuurlijk de 
betaling van trainers en begeleiders, onderhoud van materiaal of de aanschaf van 
nieuwe spullen. Verder zal een gedeelte van het 40-jarig bestaan worden 
bekostigd uit sponsorgelden. 
 
Neptunus ’58 zal tijdens de Hartemèrt op 30 augustus van dit jaar ook een kraam 
bemannen. Ideeën om Neptunus ’58 op deze dag te promoten en vrijwilligers zijn 
nog steeds welkom en kunnen worden ingeleverd op zich melden bij H. van 
Herpen. 
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Diplomazwemmen  
Het zwemseizoen 97/98 is goed verlopen. De groepen zijn met betrekking tot 
deelnemers en begeleiding goed bezet. Het afgelopen seizoen is het duidelijk 
geworden dat de gemeente Schijndel vindt dat zij de enige zijn die in het 
zwembad de Molen Hey het nieuwe ABC-diploma af mogen nemen. 
 

Sterrenplan KNZB 

Er zijn veel sterdiploma’s uitgereikt: 
Ster 1  38 kandidaten  
Ster 2  29 kandidaten  
Ster 3  30 kandidaten  
Ster 4  27 kandidaten  
Ster 5  17 kandidaten  
 

Nationale Raad voor Zwemdiploma’s 

Op zaterdag 13 december is er voor het keuzepakket zwemmend redden 
afgezwommen. Zaterdag 14 maart werd er voor het laatst officieel gezwommen 
voor het basiszwemdiploma. Een gedeelte van de kandidaten liet zien dat zij ook 
klaar waren voor het nieuwe C-diploma. Deze kandidaten kregen naast het 
basiszwemdiploma ook het C-certificaat uitgereikt. De kandidaten voor de 
pakketten balvaardigheid, nostalgische zwemslagen en kunstzwemmen lieten op 
18 april zien dat zij aan de eisen voldeden. Op 6 juni is er nog afgezwommen 
voor de basispakketten zwemvaardigheid I, II en III. 
 
Basiszwemdiploma  30 kandidaten 
C-certificaat    27 kandidaten 
 
Zwemvaardigheid I  
Basispakket    11 kandidaten 
Zwemmend redden  21 kandidaten 
Balvaardigheid   31 kandidaten 
Nostalgische zwemslagen   8 kandidaten 
Kunstzwemmen     2 kandidaten 
 
Zwemvaardigheid II  
Basispakket    11 kandidaten 
Zwemmend redden  27 kandidaten 
Balvaardigheid   14 kandidaten 
Nostalgische zwemslagen   9 kandidaten 
Kunstzwemmen     1 kandidaat 
 
Zwemvaardigheid III  
Basispakket    17 kandidaten 
Zwemmend redden  23 kandidaten 
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Balvaardigheid   15 kandidaten 
Nostalgische zwemslagen 15 kandidaten 
Kunstzwemmen     2 kandidaten 
 

Opleiding 

Als vervolg op het in het vorig seizoen gestarte inschakelen van de oudere jeugd 
bij het lesgeven, heeft Wilhelm vd Wijgert dit seizoen een groep jeugdigen 
intensief begeleid in het lesgeven. 
In de tweede helft van het seizoen heeft Wilhelm vd Wijgert op de woensdag de 
taken van Addy Jansen als hoofdtrainer woensdaggroep overgenomen. 
 

Medewerkers 1997/1998 

Met dank aan alle medewerk(st)ers van het KNZB en NRZ zwemmen voor hun 
inzet in het seizoen 1997/1998. 
Dit waren: Fransien Bijsterbosch, Patty Bijsterbosch, Femke vd Hoeven, Addy 
Jansen, Karin van Keulen, Linda Leenders-Buuts, Farina van Liempd, Annelieke 
vd Linde, Dorinda Spierings, Bernadette van Vlaanderen, Karin van Vlaanderen, 
Peter vd Weijer en Wilhelm vd Wijgert. 

 

Zwemmend redden  
Het seizoen 1997 voor het zwemmend redden liep van begin mei tot en met eind 
september, met uitzondering van de maand augustus in verband met de bouwvak 
vakantie en het groot onderhoud aan het zwembad. Het examen werd gehouden 
op 27 september nadat op 19 juli al een proefexamen was afgenomen. Het 
seizoen 1997 is goed verlopen voor het zwemmend redden. 
 
In totaal hebben 16 medewerkers zich ingezet om de 45 leden op te leiden voor 
de brevetten 1 tot en met 6 en diploma A en B Binnenwater. Van deze 45 
kandidaten gingen er 42 op examen en zij zijn ook allemaal geslaagd. Proficiat!  
 
Een overzicht: 
 Brevet 1   7 kandidaten 
 Brevet 2   9 kandidaten 
 Brevet 3 10 kandidaten 
 Brevet 4   9 kandidaten 
 Brevet 5   3 kandidaten 
 Diploma A   3 kandidaten 
 Diploma B   1 kandidaat 
 
Nieuw in het afgelopen seizoen waren twee buitenoefeningen. Deze zijn 
georganiseerd om de zes weken te overbruggen waarin de lessen uitvielen. Het 
animo was erg groot. Beide keren zijn we met eigen vervoer afgereisd naar het 
De Meerse Plas in Den Dungen, waar voor de kleinsten een korte buitenles werd 
gegeven en voor de ouderen enkele situaties uitgewerkt waren. Het goede 
verloop van de oefeningen heeft er zeker toe bijgedragen dat de geleerde kennis 
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in de praktijk uitgevoerd kon worden. Deelname aan de buitenoefeningen was op 
vrijwillige basis. 
  
De medewerkers voor het seizoen 1997 waren: Simone van Doremalen, Roy 
Evers, Mieke van der Heijden, Femke van der Hoeven, Jet Kastelijn, Ina 
Koomen, Farina van Liempd, Ronald Persoon, Helma van Rozendaal, Maayke 
Verhagen, Peter van de Weijer, Wilhelm van de Wijgert, Ella Witteveen en de 
drie nieuwe leden van het begeleidingsteam: Claudia van Beekveld, Karin van 
Keulen en Dorinda Spierings. 
 

Vooruitblik seizoen 1998 

Om ervoor te zorgen dat het seizoen 1998 net zo goed verloopt als seizoen 1997, 
zijn vlak voor het seizoen twee kenningsmakingsdagen georganiseerd in de vorm 
van gastlessen bij het diplomazwemmen op 29 april en op 2 mei. Dit heeft 
ongeveer 23 nieuwe leden opgeleverd. In juni vorig jaar is een Sport Stimulerings 
Dag gehouden waaraan ook het onderdeel Zwemmend Redden heeft 
deelgenomen. Dit jaar is voor het seizoen zwemmend redden een brief uitgegaan 
naar alle deelnemers aan deze dag. Het resultaat was 2 nieuwe leden. In totaal 
zijn er nu 61 leden. 75% van de leden is lid van Neptunus’58, 25% komt van 
buiten. Er zijn deze zomer 14 medewerkers. 
 
De inschrijfkosten zijn een beetje verhoogd in verband met hogere 
diplomakosten. Neptunus’58 leden krijgen een behoorlijke korting. 
 
Het seizoen is op 2 mei begonnen en loopt tot 26 september, waarbij de maand 
augustus grotendeels vervalt. In deze maand zal waarschijnlijk een 
buitenoefening georganiseerd worden. 

 

Synchroonzwemmen  
Het tweede seizoen synchroon zwemmen begon en eindigde onder leiding van 
twee trainsters met 15 leden. Er staan nu al weer enkele geïnteresseerden op de 
wachtlijst voor volgend jaar. 
 
Er is dit jaar getraind om de basisvaardigheden te verbeteren. Dit zijn de stuw-
bewegingen, de basishoudingen, de figuren en het zwemmen op muziek. De 
laatste tijd is er hard gewerkt aan een show die tijdens de feestweek vertoond 
gaat worden.  
 
Beide trainsters, Farina van Liempd en Femke van der Hoeven, hebben dit jaar 
de cursus Kunstzwemtrainster A (op 13 hele zondagen) gevolgd en het examen 
met goed gevolg afgelegd. Proficiat!  
 
Voor het volgende seizoen wordt gedacht aan de volgende verbeteringen: 
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Drie kwartier extra trainingstijd bij voldoende nieuwe jonge leden; 
geïnteresseerden kunnen zich nu al melden bij Femke of Farina. Je wordt dan zo 
snel mogelijk opgeroepen. 
Een kwartier extra trainingstijd voor droogtrainen voor de oudere leden. 
Van start gaan met de diploma-serie ‘Mijn sport is kunstzwemmen’ . 
 

Wedstrijdzwemmen 
Aan het einde van het seizoen 1997/1998 zijn er 26 wedstrijdzwemmers 
onderverdeeld in 15 startvergunninghouders en 11 recreanten. 
 
De startvergunninghouders hebben deelgenomen aan de tweede 
districtwedstrijden samen met: 
 D.E.Z.V. uit Drunen 
 E.O.Z.V. uit Oirschot 
 De Dokkelaers uit Hilvarenbeek 
Ze zijn hierin geëindigd als 33e. 
 
Op uitnodiging hebben we deel genomen aan de sprintwedstrijd in Boxtel, de 
Texaco-Moonen trofee in Vught, de clubkampioenschappen van De 
Dommelbaarzen uit Vught en de open Udense B-kampioenschappen te Uden. 
Tijdens de open Udense B-kampioenschappen hebben we deelgenomen met 10 
startvergunninghouders en deze behaalden maar liefst 12 medailles te weten, 1 
gouden, 4 zilveren, 7 bronzen. 
 
De recreanten hebben een 4-kamp gezwommen met: 
 E.O.Z.C. uit Oirschot 
 D.B.D. uit Best 
 De Dommelbaarzen uit Vught 
Omdat we pas in september begonnen zijn hebben we hiervan de eerste 
wedstrijd gemist maar zijn we uiteindelijk toch nog als derde geëindigd. 
 
De recreanten hebben ook aan een 5-kamp meegedaan met: 
 D.E.Z.V uit Drunen 
 W.Z.V. uit Waalwijk 
 Die Heijgrave uit Vlijmen 
 De Warande uit Oosterhout 
Van deze 5-kamp hebben we de 2 wedstrijden aan het begin van het seizoen 
gemist en zijn daar dan ook als vijfde geëindigd. 
 
De opzet van deze wedstrijden was zeer geslaagd en ze zullen in het nieuwe 
seizoen ook zeker vervolgd worden. 
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Waterpolo  
 
Competitie 

Het waterpolo seizoen 1997/1998 hebben we goed doorstaan. Er is geen enkel 
team gedegradeerd en er is geen enkel team als laatste geeindigd. De teams die 
vorig jaar gepromoveerd zijn, Heren 1 en 3, hebben zich goed geplaatst in de 
sub-top. Dit jaar hadden we 5 teams ingeschreven, één dames-, één aspiranten- 
en drie herenteams. 
 
De dames hebben uiteindelijk een 4de plaats behaald van de 7; zij stonden na de 
eerste periode als laatste genoteerd. 
Het aspiranten team is geeindigd op de 9de plaats van de 10. 
Heren 1 eindigde op de 8e plaats van de 12. 
Heren 2 eindigde op de 7e plaats van de 9. 
Heren 3 eindigde op de 6e plaats van de 9. 
 

Trainers 

Dit seizoen hadden we Harold van Alebeek en Mart Vloet als trainers voor alle 
teams. Als we hierop terugkijken, moeten we concluderen dat twee trainers veel 
te weinig is voor de vijf teams die we hebben. 
We moeten voor het volgend seizoen meer trainers langs de waterkant hebben. 
Het vooruitzicht hierop is goed door het aangaan van een startgemeenschap met 
Zegenwerp uit St.Michielsgestel. 
 

Materiaalbeheer 

Er is een inventarisatie gemaakt door Perry Kemps en er zijn verschillen 
geconstateerd met het voorgaande jaar. Wat er voor het volgend jaar besteld 
wordt, is nog niet in kaart gebracht. 
 

W-officials / Scheidsrechters 

Vorig jaar hebben we aangekondigd dat er een W-official cursus georganiseerd 
werd in Schijndel. Deze is inderdaad begin dit jaar gehouden en alle acht 
cursisten zijn geslaagd. 
Proficiat dames en heren! 
Het aantal scheidsrechters loopt terug en dit jaar wordt er een cursus 
georganiseerd. Bij voldoende deelname kunnen we de cursus in Schijndel 
houden. Er hebben zich nu al acht dames en heren hiervoor opgegeven. Dit ziet 
er positief uit. 
 
 

 

Jeugdwaterpolo 

Vorig jaar hebben we aangekondigd dat we met een groep van ongeveer 22 
meisjes en jongens van start wilden gaan. Dit hebben we niet weten te realiseren 
ondanks de jeugddag, die georganiseerd is (voor alle onderdelen van 
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Neptunus’58). Het aantal nieuwe leden uit deze jeugddag was voor het waterpolo 
zeer gering, 3 in totaal. We zijn met 11 meisjes en jongens de competitie 
ingegaan. Het was voor alle spelers en begeleiders een plezierige competitie, dat 
met een glaasje fris werd beeindigd. 
 

Startgemeenschap SWNZ 

Na de vergadering van 5 april was het duidelijk dat er structureel gezocht moest 
worden naar een oplossing van een mogelijk samenwerkingsverband tussen 
Neptunus’58 en Zegenwerp. Na onderzoek binnen de beide verenigingen bleek 
dat er grote interesse hiervoor was. 
Op zondag 3 mei werden hiervan de resultaten gepresenteerd en hierna heeft het 
bestuur zich positief uitgesproken over de samenwerking. 
Er worden voor het volgend seizoen 11 teams ingeschreven: 2 dames-, 1 jeugd-, 
2 aspiranten-, 1 pupillen- en 5 herenteams.  
Voor de leden geboren in 1988 t/m 1992 worden er mini polowedstrijden 
georganiseerd. 
De vooruitzichten op voldoende trainers voor het volgend seizoen zijn goed, 
omdat binnen beide verenigingen zich voldoende dames/heren hebben 
aangemeld.  
Helaas hebben we het contract, dat beide verenigingen moeten ondertekenen, 
nog niet weten te realiseren. 
Dit gaat op korte termijn gebeuren. 
De teamsamenstellijng voor het volgend seizoen kan nog niet gepresenteerd 
worden. Binnenkort volgen hierover de eerste gesprekken. Wij berichten u hier zo 
snel mogelijk over. 
 
Bedankje 
Bij deze wil ik tevens alle waterpoloers bedanken die het waterpolo binnen onze 
vereniging een warm hart toedragen. 

 


