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 D E  D R I E T A N D  

 

 

Jaargang 6, nummer 2 Oktober  1999  
 

REDACTIONEEL 
 

Zo het seizoen is inmiddels weer begonnen, de herfst ook. Maar het einde van de 

zomer had nog onverwachts goed weer.  

Dit zal ook wel de reden zijn geweest dat er zoveel mensen zijn weggebleven van 

de tweede algemene leden vergadering van dit jaar. De wel aanwezigen hebben 

toch nog het een en ander besloten, waarvan in deze De Drietand een kort 

verslag. 

Verder de zwem4daagse, de speedowedstrijd, broertje- zusjedag, teamindeling 

waterpolo en een uitnodiging voor 6 november etc. etc. 

 

Al met al weer een dikke De Drietand, maar we kunnen altijd leuke, lollige, 

spanende kopij gebruiken. Dit kan nu ook per E-mail, ja ja we gaan ook met onze 

tijd mee. O ja natuurlijk is hij er ook weer deze keer. 

 

De kleurplaat  

Veel kleur en leesplezier, 

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 

NIEUW  E-mail: 

Wilhelm.vdwijgert 

@worldonline.nl 

 

Postgiro: 3268654 t.n.v penningmeester Neptunus'58 

 
 
   kopij inleveren voor 29-10-1999 bij een van de redactieleden of per E-mail   
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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 

 

Eric Jansen Waterpolo Past. v Luytelaarstr. 27 5479051 

 

Vera Hellings Wedstrijdzwemmen Elschotseweg 47 5480209 

 

Femke v.d. Hoeven Zwemmend Redden Past. Maasstraat 22 0413-292077 

   Synchroon Zwemmen Heeswijk-Dinther 

 

 

LEDENADMINISTRATIE: 

 

Mieke Wouters  Evertsenstraat 12  5475184 

 

 

WEDSTRIJDLEIDER: 

 

Vera Hellings Wedstrijdzwemmen Elschotseweg 47 5480209 

 

 

STARTVERGUNNINGEN: 

 

Vera Hellings Wedstrijdzwemmen Elschotseweg 47 5480209 

Eric Jansen Waterpolosecretaris Past. v Luytelaarstr. 27 5479051 

 

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

Contributie 
 

Door de ledenvergadering is besloten tot een contributiewijziging per 1 januari 

2000. 

 

De basiscontributie blijft  voor iedereen hetzelfde: 

 

t/m  9 jaar  f 131,-- 

10 t/m 15 jaar f 168,-- 

vanaf 16 jaar f 183,-- 

 

Voor synchroonzwemmen, waterpolo en wedstrijdzwemmen komt er f 2,50 per 

doelgroep bij naast het diplomazwemmen. De basiscontributie geldt dus voor 

iedereen die slechts aan 1 onderdeel van Neptunus ‟58 deelneemt. Voor elk 

onderdeel wat daar bij komt wordt f 2,50 extra in rekening gebracht. Dus iemand, 

die overal aan deelneemt is f 7,50 per jaar duurder uit. 

 

De polobijdrage gaat van f 31,--  naar f  32,--. 

De competitiebijdrage gaat van f 76,-- naar f 77,--. 

 

 

Ach en Wee roept uw hulp in 
 

Het ons intussen overbekende bureau Ach en Wee moet steeds opnieuw voor 

Neptunus‟58 aan het werk. Bij hen ligt nu de vraag naar begeleiders die voor het 

gehele seizoen of voor enkele wedstrijden een waterpolo pupillen- of 

aspirantenteam willen begeleiden. De gezochte personen kunnen worden 

bijgespijkerd in hun waterpolokennis (door de tc of de pupillen en aspiratnen) en 

zullen slechts sporadisch te water worden gelaten (bij kampioenschap einde 

seizoen).  

 

Met nadruk vragen we ouders om uw interesse door te geven via de volgende 

telefoonnummers 5476013 (Eric) of 5430551 (Mart). 

 

Het Bureau Ach en Wee rekent op uw bereidwillige medewerking op deze zaak 

ten snelste op te lossen. 
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AGENDA OKTOBER - NOVEMBER  
 

 

Wanneer wordt er gezwommen? 
 in oktober in november 

maandag 4, 11, 25 1, 8, 15, 22, 29 

dinsdag 5, 12, 26 2, 9, 16, 23, 30 

woensdag 6, 13, 27 3, 10,17, 24 

donderdag 7, 14, 28 4, 11, 18, 25 

vrijdag 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 

zaterdag 2, 9, 23, 30 6, 13, 20, 27 

 

En wanneer niet? 
 in oktober in november 

maandag 18 - 

dinsdag 19 - 

woensdag 20 - 

donderdag 21 - 

vrijdag - - 

zaterdag 16 - 

 

 

Zwem4daagse 
In de herfstvakantie kun je van 18 tot en met 22 oktober deelnemen aan de 

zwem4daagse in zwembad De Molen Hey. Vier dagen lang zwem je 10 of 20 

banden. Hoeveel je zwemt, dat hangt af van je leeftijd. Na vier dagen kun je een 

mooie medaille ophalen. De vijfde dag is de inhaaldag, speciaal voor als je op één 

van de andere dagen niet kunt. 

 

 

Kamp 
16, 17 en 18 juni 2000 

 

 

Diplomazwemmen 
30 oktober   diploma C voor inhalers 

10 november  eerste kijkmiddag woensdaggroep 

13 november  eerste kijkmiddag zaterdaggroep 

14 november  recreatieve 4kamp te Best 

11 december   keuzepakketten balvaardigheid en kunstzwemmen 
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Synchroonzwemmen 
13 november  kijkmiddag  

14 november  diplomazwemmen H, G, F bij De Treffers – Rosmalen 

21 november  wedstrijd te Breda 
 

Wedstrijdzwemmen 
  9 oktober    techniekwedstrijd Novum te Uden 

10 oktober   verenigingszwemcompetitie D3 te Schijndel 

31 oktober   zwemvierkamp te Waalwijk 

14 november  recreatieve 4kamp te Best 

21 november  zwemcompetitie te Waalwijk 

27/28 november  Brabantse winterkampioenschappen te Cuyk 
 

Waterpolo 
ZATERDAG 16 OKTOBER 

H3  Platella  1   - SWNZ (SG)  3  Veldhoven 18:45 - 20:00 

H5  Arethusa  3   - SWNZ (SG)  5  Oss 18:45 - 19:45 

JAs  TRB/RES  A  - SWNZ (SG)  A  Tilburg 18:15 - 19:30 

Asp  Breda  A  - SWNZ (SG)  A  Breda 16:00 - 17:30 

 

ZONDAG 17 OKTOBER 

D1  De Dokkelaers  1   - SWNZ (SG)  1  Tilburg 16:45 - 18:00 

D2  PSV  3  - SWNZ (SG)  2  Eindhoven* 14:00 - 15:15 

H1 DZT  1 - SWNZ (SG)  1 Deurne 17:15 - 18:45 

H2  SWNZ (SG)  2  - Thalassa  1     Schijndel - -:- - - 18:15 

H4  SWNZ (SG)  4  - Nautilus  1     Schijndel - -:- - - 17:30 

MAs SWNZ (SG)  A - TRB/RES  A  Schijndel - -:- - - 16:45 

PB  PSV  A  - SWNZ (SG)  B  Eindhoven* 11:45 - 13:00 

      * De Tongelreep 

ZATERDAG 23 OKTOBER 

D1  SWNZ (SG)  1  -  De Vennen 2    Schijndel - -:- - - 20:00 

H1 SWNZ (SG)  1 - Aegir  1 Schijndel - -:- - - 20:45 

H2  ZEPS  1   - SWNZ (SG)  2  Geleen 16:15 - 18:15 

H5  SWNZ (SG)  5  - De Treffers  2  Schijndel - -:- - - 21:30  

H4  Brunssum  1   - SWNZ (SG)  4  Kerkrade 18:30 - 20:45 

HJ  Nuenen  A  - SWNZ (SG)  A  Eindhoven# 15:30 - 16:45 

JAs  SWNZ (SG)  A  - Hieronymus  A   Schijndel - -:- - - 19:15 

MAs Lutra A - SWNZ A Deurne 15:30 - 17:00 

Asp  SWNZ (SG)  A  - Hieronymus  A   Schijndel - -:- - - 18:30 

PA  SWNZ (SG)  A  - Njord  A  Schijndel - -:- - - 18:00 

      # Ir Ottenbad 
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ZONDAG 24 OKTOBER 

D2  SWNZ (SG)  2  - Aegir  1  Schijndel - -:- - - 16:45 

H3  SWNZ (SG)  3  - Arethusa  3     Schijndel - -:- - - 17:30 

 

ZATERDAG 30 OKTOBER 

D1  Waterproof  1  - SWNZ (SG)  1  Maastricht 13:30 - 15:30 

D2  De Krabben  1  - SWNZ (SG)  2  Bergen op Zoom 18:30 - 20:30 

H1 HZPC  1 - SWNZ (SG)  1 Horst 19:15 - 21:00 

H2  SWNZ (SG)  2  - DBD  1  Schijndel - -:- - - 21:45 

H3  PSV  6  - SWNZ (SG)  3  Eindhoven* 15:30 - 16:45 

H4  SWNZ (SG)  4  - NIMO  1  Schijndel - -:- - - 21:00 

Mas SWNZ A - Lutra A Schijndel - -:- - - 20:15 

Asp  TRB/RES  A - SWNZ (SG)  A  Tilburg 18:00 - 19:15 

PB  Njord  A  - SWNZ (SG)  B  Veldhoven 15:45 - 17:00 

      * De Tongelreep 

ZONDAG 31 OKTOBER 

D2 let op mogelijke roosterwijziging / mededelingenbord 

H5  SWNZ (SG)  5  - De Warande  4   Schijndel - -:- - - 17:30 

PA  Tempo  A  - SWNZ (SG)  A  Valkenswaard 15:30 - 17:00 

 

ZATERDAG 6 NOVEMBER 

D1  SWNZ (SG)  1  - DZT  1  Schijndel - -:- - - 18:45 

D2  SWNZ (SG)  2 - BZ&PC  1  Schijndel - -:- - - 19:30 

H1 SWNZ (SG)  1 - BZ&PC  1 Schijndel - -:- - - 20:15 

H1 let op mogelijke roosterwijziging / mededelingenbord 

H2  Hellas-Glana  2  - SWNZ (SG)  2  Sittard 18:30 - 20:30 

H3  SWNZ (SG)  3  - SWNZ (SG)  5   Schijndel - -:- - - 21:00 

H4  Gorgo  2  - SWNZ (SG)  4  Veghel 19:45 - 20:30 

H4 let op mogelijke roosterwijziging / mededelingenbord 

H5  SWNZ (SG)  3  - SWNZ (SG)  5    Schijndel - -:- - - 21:00 

HJ  Hellas-Glana  A  - SWNZ (SG)  A  Sittard 14:00 - 16:00 

MAs TRB/RES  A  - SWNZ (SG)  A  Tilburg 18:45 - 20:00 

JAs  SWNZ (SG)  A  - De Warande  A   Schijndel - -:- - - 18:00 

PA  De Punderman  A  - SWNZ (SG)  A  Deurne 17:30 - 19:00 

PB  De Treffers  A  - SWNZ (SG)  B  Rosmalen   18:30 - 19:15 

 

ZONDAG 7 NOVEMBER 

Asp  De Warande  A  - SWNZ (SG)  A  Oosterhout 15:15 - 16:45 

 

ZATERDAG 13 NOVEMBER 

D1   WPC-98 (SG)  1  - SWNZ (SG)  1  Den Bosch 17:15 - 18:15 

D2   Gorgo  2  - SWNZ (SG)  2  Veghel 19:45 - 20:30 
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H1 WPC-98 (SG)  1 - SWNZ (SG)  1 Den Bosch 18:00 - 19:00 

H2   SWNZ (SG)  2  - Mosa-Regio  1   Schijndel - -:- - - 20:00 

H3   Aegir  2  - SWNZ (SG)  3  Eindhoven# 17:00 - 18:15 

 

H4   SWNZ (SG)  4  - ZON/S&S  1  Schijndel - -:- - - 20:45 

H5   SWNZ (SG)  5  - Zuidwesthoek 1   Schijndel - -:- - - 21:30  

HJ   SWNZ (SG)  A  - Mosa-Regio  A   Schijndel - -:- - - 19:15 

MAs  SWNZ (SG)  A  - Arethusa  A     Schijndel - -:- - - 18:30 

JAs   De Vennen A  - SWNZ (SG)  A  Dongen 16:15 - 17:30 

Asp   De Schelde  A - SWNZ (SG)  A     Terneuzen 16:00 - 18:30 

PA   PSV  A  - SWNZ (SG)  A  Eindhoven* 14:45 - 16:00 

PB   SWNZ (SG)  B  - De Punderman  A  Schijndel - -:- - - 18:00 

      # Ir Ottenbad  * De Tongelreep 
 

NIEUWE LEDEN 
 

Marjolein Bax diploma zwemmen 

Desi Bos diploma zwemmen 

Rik vd Braak recreatief zwemmen 

Linda Gevers diploma zwemmen 

Stan Gordijn waterpolo 

Rens vd Heijden  diploma zwemmen 

Noel van Hooft diploma zwemmen 

Kelsey Huijnen diploma zwemmen 

Erwin van Kronenburg diploma zwemmen 

Rick van Kronenburg diploma zwemmen 

Linda van Nieuwburg diploma zwemmen 

Ilse Onderstijn diploma zwemmen 

Noelle Papaloukas diploma zwemmen 

Marieke vd Pol diploma zwemmen 

Jacqueline Quekel diploma zwemmen 

Michael Saris diploma zwemmen 

Linda Schellekens diploma zwemmen 

Ellis Sonnevelt diploma zwemmen + waterpolo 

Jessie Sonnevelt diploma zwemmen + waterpolo 

Charlotte van Uden diploma zwemmen + synchroon zwemmen 

Ellen Verhagen diploma zwemmen + synchroon zwemmen 

John Verhagen diploma zwemmen 



Pagina 8 De Drietand 

 

ZWEMMEND REDDEN 
 

Zaterdag 25 september was het een spannende dag voor de 

47 deelnemers aan het examen zwemmend redden. Vanaf 

mei en de hele zomer door (met uitzondering van de 

bouwvakvakantie) hadden ze hard geoefend, geploeterd en 

afgezien om op deze dag een brevet of diploma Zwemmend 

Redden te halen. 

  

Er waren heel wat examinatoren van de Bond naar Schijndel gekomen om de 

examens af te nemen. Alle deelnemers moesten om zes uur aanwezig zijn maar 

moesten soms even wachten voordat ze mochten zwemmen. Dat komt omdat wij 

van te voren niet weten met welke brevetten of diploma's de examinatoren willen 

beginnen. Deze keer was er ook nog een examinator ziek en daarom duurde het 

nu wat langer dan normaal.  

 

Voor brevet VI en diploma binnenwater A en B moet je ook een theorie-examen 

afleggen. Terwijl de kandidaten daarmee bezig waren, mochten de deelnemers 

voor de brevetten 1 en 2 (de 1tjes en de 2tjes) laten zien dat ze alle onderdelen 

goed beheersten. En dat deden ze want ze slaagden allemaal. Daarna mochten de 

3tjes en de 4tjes kun examen afleggen en ook de eerste groep Atjes begon aan het 

praktijkgedeelte. De 4tjes werden eerst in twee groepen verdeeld want brevet 4 is 

al een behoorlijk moeilijk brevet en de examinatoren wilden iedereen goed 

kunnen zien. Als laatste kwamen de 5jes en 6jes, de overige Atjes en Btjes aan 

de beurt. 

 

De familieleden die waren komen kijken, zaten vlak langs de rand van het 

zwembad en konden goed zien wat er gebeurde. Alle bevrijdingsgrepen en 

vervoersgrepen zijn aan bod gekomen. Er werden drenkelingen gered met 

klossen, reddingshaken, touwen en andere spullen. Gelukkig kwamen alle 

drenkelingen levend uit het water. 

 

Van al degenen die op examen zijn geweest is er jammer genoeg een kandidate 

gezakt voor het diploma A. De theorie bleek iets te moeilijk te zijn voor haar. 

Volgend jaar gewoon nog eens proberen! Verder is iedereen geslaagd. 

 

 
Neptunus „58 
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De geslaagden zijn: 

 

Brevet I  

Koen van Boxtel Jeroen Krielaart 

Rob van Heeswijk Mark Schellekens 

Brevet II vervolg Brevet IV 

Jan vd Bersselaar Mandy Kuypers 

Harm Ernens Linda Spooren 

Michiel Jansen Maaike Versluis 

Linda Krielaart Teuntje Versluis 

Farilde Steur Pieter de Vries 

Roeland Steur  

Ard van Uden Brevet V 

Saskia van Uden Ria Dekkers 

Janine van Vught Ibtissame El Btioui 

Simone vd Wijgert Naoual El Btioui 

 Mark Foolen 

Brevet III Ellis Oomen 

D. Ismaïli Alaoui Anne Oremans 

Kaoatar El Btioui Moniek van Zoggel 

Maarten van Roosmalen  

Arianne vd Steen Brevet VI 

Elina de Vries Marc vd Berg 

Marit van Weert Ronnie van Berlo 

 Ilse Bijsterbosch 

Brevet IV Aron vd Sanden 

Rachel Coppens Tom van Zoggel 

David Evers  

Kim vd Heijden Diploma A 

Rob vd Heijden Eric Jansen 

Geertje Kappen Meggie Kastelijn 

Jody Kastelijn Pieter Siroen 

 

 

Gefeliciteerd allemaal ! 

En tot volgend jaar … 
 

 

Team Zwemmend Redden 
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NOG MEER GESLAAGDEN 
 

De volgende leden een dipoma gehaald in de eerste weken van dit jaar.  

 

Ster 1  
Leonie vd Bogaard  

Meike Keetels  

Anne vd Tillaart  

Sabrina Leenders  

Lisa vd Boogaard  

Moniek vd Boogaard  

 

Zwemvaardigheid 1  
Rachel Coppens 

 

Zwemvaardigheid 2  
Mandy Kuypers 

Kevin Koo    

 

 

GEEF DE PEN DOOR 
 

Het wil deze keer niet vlotten met de pen. Al drie keer hebben we niets 

ontvangen. We geven de moed op en als redactie zoeken we gewoon een nieuw 

slachtoffer. 

 

Voor de volgende De Drietand gaat de pen (of het potlood als je dat 

gemakkelijker vindt) naar Eric Jansen. 

 

 



De Drietand Pagina 11 

 

BZV2 MZD 
 

Deze hogere wiskunde staat voor Broer, Zus, Vriend, Vriendinnetje 

meezwemdag. En dat fenomeen heeft zich afgelopen week twee maal afgespeeld. 

Op zaterdag 2 oktober en woensdag 6 oktober mochten alle leden van het 

diploma zwemmen en het synchroonzwemmen een broer, zus, vriend of vriendin 

meenemen om te laten zien hoe leuk zwemmen is. 

 

Al snel bleek het bad veel te klein te zijn voor al die gastleden. Soms lagen er 

ineens 3 of 4 kinderen meer in een baan dan normaal en dan is het wel hard 

werken hoor voor de lesgevers. Maar we hebben het allemaal overleefd. 

 

Meestal nemen alleen de jongere kinderen vrienden of vriendinnen, broers of 

zussen mee. Het was daarom heel leuk dat deze keer ook de oudere leden gasten 

hadden meegebracht, soms wel twee per persoon en soms ook oudleden.  

 

In totaal kwamen er op zaterdag 50 gasten, 12 bij het synchroonzwemmen en 38 

bij het diplomazwemmen verdeeld over drie lestijden. Op de woensdag waren er 

maar liefst 18 gasten bij het diplomazwemmen. 

 

Zie je wel, zwemmen is gewoon heel leuk. 

 

De volgende BZV2 meezwemdagen zijn op 10 en 13 mei. Maar eerst komen nog 

de oudermeezwemdagen (18 en 22 december) en wij hopen dan minstens zoveel 

gastouders te zien als bij de BZV2 meezwemdagen. En u hoeft niet bang te zijn 

dat het te moeilijk voor u is. Als dat nodig is, krijgt u aparte lesopdrachten en 

specifieke aanwijzingen maar wel bij uw zoon of dochter in de baan. Ik beloof u 

dat het een hele andere kijk geeft op het zwemmen. Dat is dan afgesproken, we 

zien elkaar in december in het water. 

 

Femke 
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DIPLOMA C 

 

Op 30 oktober neemt Neptunus'58 voor de eerste keer het C-diploma af voor 

diegenen die nog in het bezit zijn van het oude A en B-diploma. 

 

Omdat het altijd erg leuk is om van te voren te weten wat je moet doen op het 

examen, volgen hieronder de eisen. 

 

 

Gekleed zwemmen 
 

 Van de kant of van een startblok te water gaan met een koprol voorover, dan 

30 sec. watertrappen met gebruik van armen en benen en 30 sec. blijven drijven 

in de HELP-houding met gebruik van bal of plankje. Meteen daarna twee banen 

schoolslag, één keer onderbroken door onder een vlot doorzwemmen en één 

keer door over een vlot heen klimmen. Dan twee banen enkelvoudige rugslag en 

uit het water op de kant klimmen (niet via trapje).  

 

 

In zwemkleding 
 

 Van de kant of startblok te water gaan met een kopsprong en zonder eerst 

boven te komen onder water zwemmen door het gat in het zeil (9m van de 

kant). Meteen daarna vijf banen schoolslag, twee keer onderbroken door een 

koprol voorover en twee keer door een hoekduik. Verder met vier banen 

enkelvoudige rugslag. 

 Te water gaan met een kopsprong of in het water afzetten, meteen gevolgd 

door 10 sec. uitdrijven op de borst, enkele meters schoolslag; weer 10 sec. 

drijven op de borst en nog eens enkele meters schoolslag. 

 Afzetten van de wand en 10 sec. uitdrijven op de rug, enkele meters 

enkelvoudige rugslag en dan 20 sec. drijven op de rug en enkele meters 

enkelvoudige rugslag. Hierna volgt meteen 5 m wrikken in de richting van 

het hoofd. 

 Van de kant of startblok te water gaan met een startsprong en 1 baan 

borstcrawl zwemmen.  

 In het water, afzetten van de kant en 1 baan rugcrawl zwemmen. 

 Van de kant te water gaan met een hurksprong, gevolgd door 30 sec. 

watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen en 30 sec. verticaal 

blijven drijven. 
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ZWEM4DAAGSE 
 

Van 18 t/m 22 oktober (tijdens de herfstvakantie) zal in zwem- en 

recreatiecentum „Molen Hey‟ aan de Avantilaan 1 te Schijndel weer de Nationale 

Zwemvierdaagse worden georganiseerd. Van maandag tot en met donderdag 

tussen 17.30 uur en 19.30 uur en op vrijdag tussen 17.30 uur en 19.00 uur kan er 

worden gezwommen. 

 

De deelnemers moeten gedurende vier dagen 250 of 500 meter per dag 

zwemmen, waarna zij een schitterende medaille ontvangen. De 250 meter mag 

afgelegd worden door kinderen onder de 10 jaar en door deelnemers vanaf 40 

jaar. De 500 meter dient door de overigen te worden afgelegd. De deelnemers 

zijn vrij in de zwemslag die zij wensen te zwemmen en mogen net zoveel 

wisselen als zij willen. Even uitrusten in het water mag, het water verlaten is niet 

toegestaan. 

 

De inschrijving is mogelijk voor iedereen die kan zwemmen. Vanaf 7 oktober is 

een inschrijfformulier te verkrijgen bij „De Molen Hey‟ en bij de openbare 

bibliotheek, tijdens de openingsuren. De kosten zijn ƒ 11,-- en voor kinderen tot 

en met 12 jaar ƒ 8,-- en dienen voldaan te worden bij de inlevering van het 

inschrijfformulier. 

 

Ook dit jaar wordt er weer een Spettervierdaagse georganiseerd. Hieraan kunnen 

jonge kinderen (van 4 tot en met 8 jaar) meedoen die nog geen zwemdiploma 

hebben en waarvan één of meerdere gezinsleden deelnemen aan de 

Zwemvierdaagse. Onder begeleiding kunnen zij zich vermaken in het 

instructiebad. Aan het einde van de Spettervierdaagse ontvangen ze een speciale 

Spettervierdaagse-medaille. De kosten voor deelname aan de Spettervierdaagse 

bedragen ƒ3,00. 

 

Helaas is deze vorm van sportieve inspanning niet voor iedereen mogelijk. 

Jaarlijks worden heel veel kinderen met ernstige lichamelijke aandoeningen 

opgenomen in het ziekenhuis. Voor hen is dat een ingrijpende gebeurtenis. Het is 

dan ook van groot belang dat een kind in deze angstige en moeilijke periode 

warmte en geborgenheid kan vinden bij zijn ouders. Maar door de afstand tussen 

ziekenhuis en thuis is dat vaak niet mogelijk. 

 

De Ronald McDonald huizen zijn op loopafstand van een academisch ziekenhuis 

gebouwd, waardoor ouders dicht bij hun ernstig zieke kind kunnen zijn. Zo‟n 

Ronald McDonald huis wordt op die manier een „thuis ver van huis‟ waardoor het 

gezinsleven zo normaal mogelijk door kan gaan. 
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Voor deze huizen is veel geld nodig. Vandaar dat er aan zoveel mogelijke 

Nederlandse zwembaden waar de Nationale Zwemvierdaagse wordt 

georganiseerd de actie „MAAK EEN PLONS VOOR HET RONALD 

MCDONALD KINDERFONDS‟ is verbonden. Een actie die de afgelopen vier 

jaar ruim 2 miljoen gulden heeft opgeleverd voor dit sympathieke doel. 

 

Ook in  „De Molen Hey‟ vindt tijdens de Nationale Zwemvierdaagse deze 

sponsoractie plaats. Iedere deelnemer aan de Zwemvierdaagse kan een 

sponsorkaart krijgen. Tijdens de Nationale Zwemvierdaagse leveren zij die kaart 

en het geld bij het zwembad in en ontvangen dan een leuke attentie. 

Neptunus ‟58 zorgt ervoor dat het geld overgemaakt wordt naar het Ronald 

McDonald Kinderfonds. 

Het spreekt voor zich dat deelnemers niet verplicht zijn om aan deze actie deel te 

nemen. 

 

Voor de kinderen is er verder nog een kleurwedstrijd. Kleurplaten zijn 

verkrijgbaar in de Openbare Bibliotheek en bij „De Molen Hey‟. Deze 

kleurplaten kunnen bij het zwembad worden ingeleverd. Uiterste inleverdatum is 

20 oktober. 

 

We hopen veel zwemliefhebbers tijdens de Nationale Zwemvierdaagse te 

ontmoeten. 
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AANSCHAFFEN ZWEMSPULLEN  
 

Via Neptunus‟58 kun je sinds deze De Drietand een aantal artikelen kopen, die 

erg handig zijn bij het zwemmen. 

 

Hieronder volgt een lijstje met de artikelen die we voor jullie gaan bestellen. De 

prijs voor clubleden staat erachter vermeld. De ledenprijs is veel lager dan de 

prijs waarvoor je de artikelen in de winkel kunt kopen. Als je wat van deze 

spullen wilt kopen, vul je het bestelformulier in en geeft dit af aan Vera of Femke 

of aan je trainer of trainster, die er dan voor moet zorgen dat het papier bij één 

van de twee bovengenoemde trainsters terechtkomt.  

 

We gaan werken met contante betaling, omdat de bedragen te klein zijn voor een 

éénmalig incasso. Dat wil zeggen dat je de artikelen betaalt, als je ze krijgt. 

Overigens krijg je hiervoor geen Loko‟s of andere spaarpunten. 

 

Wat kun je bij ons bestellen? En wat is de ledenprijs? 

 

Badmuts (marine of wit) latex super 30 gr fl 3,00 

Badmuts (marine of wit) silicone fl 10,00 

 

Silicone badmutsen zijn steviger dan latex badmutsen. 

Als je een badmuts wilt gebruiken voor het synchroonzwemmen, dan raden we je 

aan een witte te bestellen. Om aan diplomasessies of wedstrijden van het 

synchroonzwemmen te kunnen deelnemen, moet je namelijk een witte badmuts 

hebben. Voor het wedstrjidzwemmen maakt de kleur van de badmuts niet uit. 

 

Neusklem (maat S, M of L) fl 5,00 

 

Speciaal voor synchroonzwemmen. Vraag eerst even bij Femke na welke maat 

neusklem voor jou het meest geschikt is. 

 

Pullbuoy fl 10,00 

 

Dit is een beendrijver die bij de trainingen van het wedstrijdzwemmen gebruikt 

kan worden. 

 

Zwembril (diverse soorten en merken)   fl 7,50 / 12,50 
 

Er zijn verschillende zwembrillen verkrijgbaar in Nederland. Vraag eerst even 

aan Vera welke zwembril voor jou het meest geschikt is.  
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Zwemplank met handgrepen fl 20,00 

 

Dit is een drijfplank waarin twee handvaten gemaakt zijn. De zwemplank wordt 

gebruikt bij de trainingen van het wedstrijdzwemmen. 

 

Van een aantal artikelen zullen we een kleine voorraad aanleggen. Voor andere 

artikelen geldt dat we de aanvragen opsparen en na een tijdje allemaal ineens 

bestellen. Je mag net zo vaak bestellen als je wilt. 

 

Vera en Femke 

 

 

  

 

BESTELFORMULIER ZWEMSPULLEN 

 
Naam:  ................................................. 
Tel. nr: ................................................. 

 
Ik wil graag de volgende artikelen bestellen via Neptunus’58: 
 
 Badmuts latex super 30 gr fl 3,00 
  Kleur wit / marine*  
 Badmuts silicone fl 10,00 

  Kleur wit / marine* 
 Neusklem fl 5,00 
  Maat S, M, L* 
 Pullbuoy  fl 10,00 
 Zwembril type ........  

 Zwemplank met handgrepen fl 20,00 
 

* doorstrepen wat niet van toepassing is 
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WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Speedowedstrijd 3 oktober 1999 te Oosterhout 
 

De eerste speedowedstrijd was op 3 oktober en wel in Oosterhout. We zouden 

eigenlijk met drie kinderen gaan, maar Teuntje had zich afgemeld. Mandy 

Kuijpers en Janine van Vught waren de andere twee. We vertrokken om kwart 

over drie bij het zwembad. Om ongeveer vier uur waren we in Oosterhout. Om 

kwart over vier ging Vera, de trainster, met Mandy en Janine naar binnen om zich 

te gaan verkleden en in te zwemmen. 

 

Om kwart voor vijf begon de wedstrijd en Mandy moest als eerste starten in de 

serie 50 meter schoolslag. Mandy was een beetje onzeker met de start maar 

zwom wel snel. Ze tikte als tweede aan. Het eerste meisje was maar een fractie 

van een seconde sneller. Het resultaat was dat de eerste medaille binnen was op 

een knappe tweede plaats van de 10 meisjes.  

 

Janine startte in programma 7 in serie 3. Zij moest 25 meter vlinderslag. Dit deed 

ze voor de tweede keer en dan kun je zien wat ze in een paar maanden tijd deze 

slag goed geleerd heeft. Ze zwom nu een hele knappe tijd, ze was ruim 7 sec. 

sneller dan toen. Dit was ook een medaille waard. Ze was derde geworden van de 

9 meisjes. 

 

In programma 17 mocht Mandy laten zien wat ze nu kon op de 50 m. vlinderslag. 

Hier startte Mandy wel goed en ze tikte als eerste aan in haar serie en ook hierbij 

haalde ze een medaille en weer een knappe tweede plaats. 

 

Toen moest Janine haar kunnen nog laten zien op de 50 meter rugslag. Ze kon 

niet achterblijven bij Mandy vond ze zelf. Ze wilden ook wel een tweede 

medaille winnen, maar ja daar moest ze eerst wel nog voor zwemmen. Haar start 

was weer goed en ze lag vooraan in haar serie en die plek stond ze niet meer af. 

Ze moest nog even wachten wat de andere meisjes in de serie deden. En ja hoor 

het was haar gelukt, haar tweede medaille had ze binnen en wel die voor de 

eerste plaats. 

 

Vera, Janine en Mandy allemaal proficiat met het behalen van jullie vier  

medailles en hierbij kun je toch wel zien, dat ze veel leren op de trainingen en de 

extra trainingen van de zaterdagmorgen. Al is dat dan ‟s morgens vroeg. 

 

Groetjes van Thea Kuijpers en Gerrie van Vught. 
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Bedankt Thea en Gerrie voor jullie leuke verslag over de eerste speedowedstrijd 

van het nieuwe seizoen. 

 

Janine en Mandy 

Jullie hebben fantastisch gezwommen en proficiat met jullie medailles! 

 

Voor de volledigheid vermeld ik nog de precieze tijden: 

 

Mandy 50m schoolslag 0.49.19 2e 

  50m vlinderslag 0.52.21 2e 

Janine  25m vlinderslag 0.27.93 3e 

  50m rugslag  0.51.01 1e  

 

En dit zijn ook vier persoonlijke recordtijden en dat is een goede prestatie zo 

vroeg in het seizoen. 

 

Groetjes Vera 

 

 

Nog meer wedstrijdnieuws 
 

Sinds eind vorig jaar is de afdeling wedstrijdzwemmen van Neptunus'58 mee 

gaan doen in NOVUM. In NOVUM werken 6 verenigingen uit onze regio samen 

om het wedstrijdzwemmen te stimuleren. Deze verenigingen zijn Arethusa, 

Nautilus, Novio Magum, Zeester-Meerval, Zegenwerp en natuurlijk Neptunus'58. 

Samen organiseren ze regionale trainingen, zodat de beste zwemmers vaker 

kunnen zwemmen, met elkaar kunnen kennis maken en ook van elkaar kunnen 

leren. Ook zijn er techniekwedstrijden waar bijna iedereen aan kan deelnemen. Je 

zwemt dan vier baantjes schoolslag, rugslag, borstcrawl en vlinderslag. Voor de 

slagen, de bijbehorende keerpunten, de startduik en het aantikken worden punten 

gegeven. Als je voldoende punten haalt, krijg je het diploma zilver of goud. 

Verder kunnen de zwemmers van de 6 verenigingen meedoen aan een aantal 

internationale wedstrijden. Afgelopen jaar is er zo'n wedstrijd gehouden in 

Eindhoven; de 1e International Summer Meet 1999. Van onze club deed alleen 

Mandy Kuypers mee als deelnemer en Thea Kuypers en Ine Vloet als 

tijdwaarnemers. 

 

We kregen een ingezonden stuk hierover: 
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1e International summer meet 
 

In het weekend van 18 en 18 juli was het dan zover, het breedtesport evenement 

van de regio "NOVUM" was een feit. Een internationale wedstrijd met 

deelnemers uit Amerika, België en Israël. In het begin liep het allemaal wat stroef 

want voor velen was het de eerste keer dat zij zo'n evenement mede 

organiseerden. Na de eerste pauze ging het wat beter, maar ja het kwaad is dan al 

geschied en blijf je de hele dag achter de feiten aanlopen. 

Op zondag ging alles wat soepeler, je kon zien dat iedereen toch wat op elkaar 

ingespeeld was. Doordat we noodgedwongen in de vakantie deze wedstrijd 

moesten houden, waren er maar weinig deelnemers van onze eigen "NOVUM" 

verengingen. Jammer, maar diegenen, die er wel waren, hebben een leuke en 

plezierige wedstrijd gehad, die voor herhaling vatbaar is. 

 

Enkele reacties van deelnemers en trainers: 

 "Leuke openingsceremonie, moet er zeker in blijven." 

 "De speaker moet meer wedstrijdgericht zijn maar de muziekkeuze was 

goed." 

 "Goede discipline tijdens het starten." 

 "Ruilen van souvenirs is leuk en moet er zeker in blijven maar dan moeten 

we alle verenigingen hiervan op de hoogte gesteld worden." 

 "De tijdsindeling in het programmaboekje moet wel beter gevolgd worden." 

 "Er hing een positieve sfeer en de accommodatie (Tongelreep, Eindhoven) is 

prachtig."  

 "De medaillegroepen waren te groot. Volgend jaar graag medailles per twee 

jaargangen." 

 "Het zijn prachtige medailles. Oh, wat zijn de groot!" 

 "Fijn dat we ook buiten konden zwemmen tussen de wedstrijden door." 

 "De barbecue was goed. Er heerste een gezellige sfeer. Het was alleen 

jammer dat niet alle deelnemers hieraan meededen." 

 "We hebben onderling leuke contacten onderling gehad, zowel de 

zwemmers als de trainers." 

 

Natuurlijk waren er ook organisatorische opmerkingen, dingen die we volgend 

jaar anders zullen moeten doen. Al met al, een internationale wedstrijd die zeker 

het volgend jaar weer bij alle zwemmers op de kalender zal staan. 

 

Noteer maar vast: 

 

2e International Summer Meet  op 1 en 2 juli 2000 

See you next year? 
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Vanaf deze plaats wil ik namens de regio "NOVUM" alle officials, medewerkers, 

coaches en zwemmers, die eraan mee geholpen hebben om deze internationale 

wedstrijd tot een goed einde te brengen, van harte bedanken en we hopen dat er 

volgend jaar nog meer medewerkers en deelnemers zullen zijn. 

 

Organisatie van de 1e International Summer Meet 1999 

 

 

Er kwam ook nog een ingezonden stuk binnen van één van de Amerikaanse 

deelneemsters: 

 

The United States team members came from all over the country to 
compete in this international meet. There were a total of 36 American 
participants. They not only experienced the competition of Holland, 
but also its culture. Most of them were surprised at the differences 
but also welcomes them with open minds. One of the major 
differences they noticed was the music, but they were very happy to 
recognize some of the artists and songs.  
 
The team however did not only need to get adjusted to Holland 
culture, but also to each other as they had not met each other before 
the airplane ride over. The members come from many different states 
including Connecticut, New Jersey, New York, Pennsylvania, Virginia, 
North Carolina, Indiana, Michigan, Wyoming, Louisiana, Washington, 
California, Oregon, Ohio, West Virginia and Maryland as well as New 
Mexico, basically all corners of the United States.  
 
They worked well together and showed great patriotism for their 
country. They also shared that patriotism with the rest of the 
European competitors when they exchanged gifts filled with the 
colors of the United States flag.  
 
None of the United States competitors were disappointed with their 
trip and hope to come back again. 
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WAAR HANGEN DE SLINGERS? 
  

 Verjaardagen oktober  Verjaardagen november 
 

 1 Perry Kemps 2 Ebitissame El Btioui 

 2 Anne van Bussel  Emily Koo 

 4 Jan Hellings 3 Saskia van Uden 

 8 Mandy Schouten 5 Marga vd Oetelaar 

 9  Ben Janssen 7 Wilhelm vd Wijgert 

 10 Linda Gevers 8 Susanne Hovenier 

 11 Annie van Hooft 12 Peter vd Weijer 

 12 Ilse Bijsterbosch 14 Alaouli Ismaili 

  Mark vd Spank  Netty Trikels 

  Curth Swinkels 16 Harald vd Heijden 

  John Swinkels  Steven Koenders 

  Maaike Versluis  Wim Vermeulen 

 15 Elise Voets-Baeten 17 Ans Sars 

 16 Kaoutar Elbtioui 18 Mark Foolen 

  Sjoerd Keetels  Joey v.d. Pol 

   Linda Spooren  Gerard Sengers 

 17 Deniece Huijnen 19 Murel Hermes 

  Annetta Pouwels  Hessel van Liempd 

 20 Jan vd Bersselaar 21 Daan Rijkers 

  Sabrina Leenders  Thierry vd Weijenberg 

 24 Luuc Dekkers 23 Theo Schouten 

  Desiree Smits 24 Susan Gerritsma  

 26 Anoek Kappen  Peter van Kessel 

  Anne Nolte 25 Farilde Steur  

 27 Jacqueline van Rijbroek 28 Harold van Alebeek 

 31 Danny vd Sande  Yvonne vd Heuvel 

    René Kuipers 

    Roosje van Oss 

29 Jessie Sonnevelt 

   Ellen Verhagen 

  30 Nicole Voets  
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ONDER DE KEP 
 

 

Wist u al dat onze vereniging 

mee gaat doe aan een ballentest? 
 

Nu dus wel, Namelijk een test in 

samenwerking met het waterpoloblad 

ManMeer! En FSA Sportgroup. Via deze 

organisaties hebben wij namelijk nieuwe 

ballen gekocht. Natuurlijk tegen. een 

vrachtwagenprijsje, voorwaarde is echter 

dat wij meewerken aan het testen van de 

gekochte ballen.  

 

De ballen zullen in de week van 5 oktober binnen komen waarna ze tijdens de 

training een maand lang getest moeten worden. Er zijn al mensen benaderd om 

het bijbehorende test formulier in te vullen. Deze poloërs kunnen het formulier na 

de test weer afgeven aan Eric Jansen. Dus testers en teststers veel komen trainen 

zodat er een objectief resultaat in de boeken komt, en voor de overige spelers 

zullen er eindelijk weer behoorlijke ballen op de trainingen zijn. 

 

De testgroeten van Roy 

 

 

Tuchtzaken 
 

Op 18 mei j.l., nou ja jongstleden, kreeg de beheerscommissie van SWNZ een 

brief binnen van de KNZB gericht aan alle waterpolo spelende verenigingen. De 

brief had als onderwerp: Actie tegen spelverruwing en normvervaging bij het 

waterpolo. 

 

De brief begon met een inleiding over de verruwing van het spel niet alleen in het 

water maar ook op de kant en richting scheidsrechters en coaches. Dit werd 

geïllustreerd met een tabel van het aantal tuchtzaken van de afgelopen 10 jaar. 

In 1978 waren er 323 tuchtzaken in 1997 zijn dit er al 725. 

Er worden enkele mogelijkheden genoemd om de spelverruwing tegen te gaan en 

het wederzijdse respect te stimuleren: 

Wij hebben even een paar belangrijke / opmerkelijke mogelijkheden op een rijtje 

gezet. 
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Punt 3: De verantwoordelijkheid van het gedrag van spelers, coach en 

publiek moet meer gelegd worden bij de verenigingen, gekoppeld 

aan sanctiemaatregelen. 

Punt 4: De onder 3 genoemde sanctiemaatregelen bevatten ook 

puntenaftrek. 

Punt 9: Publicatie van overtreders moet plaats vinden in de officiële 

organen. 

Punt 14: Er moet regelmatig overleg komen tussen vertegenwoordigers van 

de spelers, coaches, scheidsrechters en verenigingen. Zowel op club 

als op bestuursniveau. 

 

Aan het einde van de brief wordt nog eens benadrukt dat: “Een succesvolle 

bestrijding is slechts mogelijk met inzet van spelers, coaches, scheidsrechters en 

verenigingsbesturen.”…”Dit schrijven heeft als voornaamste doel ook u ervan te 

overtuigen dat de clubs en de clubleiding het scharnierpunt zijn in het 

terugdraaien van de geconstateerde ongewenste ontwikkelingen. Door 

clubbesturen genomen acties binnen de eigen vereniging hebben een aanzienlijk 

groter effect dan de landelijke campagne vanuit een veraf bondsbureau.” 

 

De beheerscommissie van SWNZ heeft o.a. naar aanleiding van deze brief  

gemeend aan deze laatste oproep gehoor te moeten geven. Dit houdt in dat er 

beter gelet gaat worden op de omstandigheden rond een UMV en een UZV. 

Bovendien kan de speler met een dergelijke uitsluiting op zijn naam verwachten 

dat hij hierop wordt aangesproken door een van de leden van de 

beheerscommissie. 

 

Ik probeer in de volgende De Drietand hier over nog wat meer duidelijkheid te 

krijgen.  

 

Met sportieve groeten van Roy 
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JONGENS EN MEISJES 

WIJ ZOEKEN JEUGDIGE WATERPOLO(ST)ËRS 

 

Naast het diploma- en wedstrijdzwemmen ben je ook welkom om te komen 

waterpoloën. Ben jij jonger dan 14 jaar, kom dan dinsdags naar zwembad de 

Molen Hey om 18.00 uur en zwem met ons mee.  
 

Elke dinsdag zijn er fanatieke trainers aanwezig die jou graag dit spel willen 

leren. Er wordt in kleine groepjes van gelijk niveau getraind, waardoor iedereen 

veel aandacht krijgt.  
 

Wil je meer weten, bel Harry Verhagen 5479904 

     of Mart Vloet  5430438 

of informeer bij je eigen zwemtrain(er)ster. 
 

Trainingstijden Jeugd Waterpolo 

Dinsdag van 18:00 uur tot 19:00 uur voor:   

de pupillen    (kinderen onder 12 jaar)  

de aspiranten (kinderen onder 14 jaar) 
 

Ook alle andere belangstellenden zijn welkom om kennis te komen maken met de 

waterpolosport.  
 

POLOWEDSTRIJDEN EN MUZIEK OP òHET NATTE TERRASó 

ZATERDAG 6 NOVEMBER 

 

Op deze dag worden de meeste thuiswedstrijden afgewerkt. Hierdoor zijn 

automatisch veel spelers van SWNZ op het zwembad de Molen Hey aanwezig. 

Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan wordt er vanaf de eerste wedstrijd 

van de jongens aspiranten om 18:00 uur op het natte terras in het zwembad 

muziek verzorgd. 
 

Alle spelers en hun aanhang kunnen hier voor en / of na hun wedstrijd een kijkje 

komen nemen en nader kennis te maken met spelers van onze andere teams. We 

verwachten dan ook tijdens de laatste wedstrijd, een onderling treffen tussen onze 

teams Heren 3 en Heren 5, veel publiek aan het bad.  
 

De andere teams die op deze dag uit spelen, worden gevraagd om na hun 

wedstrijd alsnog naar de Molen Hey te komen.  
 

Namens de beheerscommissie SWNZ, 

Eric Jansen 
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Teamindeling Waterpolo 
 

Teamindeling Dames 1 Selectie Heren H1 + H2 

Janine v. Beekveld Roel Bouwman 

Jenny Buijs Roy Bruggeman 

Agnes Meijer Marcel v. Dinther 

Angela Schouten Ferry van de Eng 

Katja Thijssen Henk van Gemert 

Patty Verhagen Dennis van Gerven 

Linda Verhagen Ad v. Kaathoven 

Ine Vloet Peter van Kessel 

Carla v.d. Westelaken Rene Kuipers 

 Erik van Loon 

Teamindeling Dames 2 Gerton Maurix 

Brigitte van Berkel Edwin v. d. Oetelaar 

Mariel van de Brand Gijs v. Oorschot 

Simone v. Doremalen Dirk van Pinxten 

Els Goyaerts Richard Postma 

Geertje van Helvoort Jeroen v.d.Schoot 

Gerry v.d. Loo Lawrence Schouten 

Marga v.d. Oetelaar John Schuurmans 

Ingrid Persons Gabriel Stekelenburg 

Monique v.d. Pluym JC Stekelenburg 

Marieke v. d.Sman Stefan Stekelenburg 

Janine Spit Paul Thijssen 

Marion Thiel Eelco Veenman 

Helmy Voets Mart Vloet 

  

Teamindeling Heren 3 Teamindeling Heren 4 

Twan v. Antwerpen Harold van Alebeek 

Bas van de Avoirt Piet v.d. Dungen 

Peter Brouwer Jan Hellings 

Rik v. D. Coevering Harold v. d. Heyden 

Jeroen van Hout Eric Jansen 

Koen Kamphorst Robert Maasdijk  

Berry Koolen Roeland Mathijsen 

Marcel Lewis John Swinkels 

Ton Meulensteen Curth Swinkels 

Marc Muller Harrie Verhagen 

Ron Muller Ronald Vloet 

Joachim Noy Toon Wouters 

Rob v. D. Oetelaar  

Bert Pletting  

Godfried Seegers  

Frank Welch  
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Teamindeling Heren 5 Teamindeling meisjes aspiranten 

Erik v. D. Eerden Yvonne van Berkel 

Daan Hermes Karin van de Brand 

Harrie v. Herpen Evelien Eijkemans 

Patrick Janssen Carola Groenendaal 

Wim Kelders Fannie Leering 

Perry Kemps Tessa Leering 

Hessel v. Liempd Daphne van Pinxten 

Virgi v. Liempd Majolein van Pinxten 

Paul Muyshondt Shannon Vogelaars 

Puskas v.d. Wiel  

 Teamindeling aspiranten onder 14 jaar 

Teamindeling Heren-Jeugd Mirjam van Esch 

Peter van Aarle David Evers 

Floris v. d. Biggelaar Fenna van der Hagen 

Gertjan Eijkemans Ine van Herpen 

Robbert Groenendaal Luuk Leering 

Martijn Hamers Hermie Minkels 

Stevin van Leeuwen Matej Mioc 

Mon Loeffen Arjan den Otter 

Jeffrey Veldboer Martijn Vloet 

Jan van Zelst  Pieter de Vries 

Gerwin de Ruiter  

 Teamindeling Pupillen 

Teamindeling jongens aspiranten Lisette de Gouw 

Rens van de Berg Rick Hooijberg 

Rogier v. d. Biggelaar Ben Janssen 

Roel van de Bosch Steven Koenders 

David Groenendaal Danny van de Sande 

Toine Hamers Ellis Sonnevelt 

Tico Hartman Jessie Sonnevelt 

Gertjan Spierings Pim Tax 

Gertjan Spit Kelly van Veghel 

Kenny Steenbakkers  Sharon van Veghel 

Ronnie Wiersma Stefan Wanten 

  

 

 
 


