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 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 6, nummer 8 Mei / Juni 2000  
 

REDACTIONEEL 
 

Alweer drietand nummer 8, ook deze keer hebben wij voor jullie de De Drietand 

weer boordevol info en wetenswaardigheden staan. O.a. de vaste rubriek Sydney 

2000, Taart taart taart, (ook altijd goed om te weten). 

Natuurlijk de nieuwe wereldburger bij de familie Hellings, namens de redactie 

gefeliciteerd.  

Voor de poloërs binnen de zwemvereniging de eindstanden van het afgelopen 

seizoen en de trainingstijden voor een goede afsluiting.van datzelfde seizoen.  

Verder zijn er ingekomen stukken, zoals geef de pen door en een verslag van de 

jeugdsportdag, een zeer belangrijke oproep aan iedereen en last but not least de 

kleurplaat. 

 

 

Veel leesplezier en tot de volgende De Drietand, 

 

 

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 

E-mail: 

Wilhelm.vdwijgert 

@worldonline.nl 
 

Postgiro: 3268654 t.n.v penningmeester Neptunus'58 
 
 
   kopij inleveren voor 9-6-2000 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 Rukven 3 0413-229467 

   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 
 

Vergadering voor alle leden 
 

Het bestuur heeft dit jaar gekozen voor een compleet andere invulling van de 

algemene ledenvergadering. De reden hiervoor is, dat wij vinden dat er te weinig 

leden en ouders op deze vergadering zijn. En wij geloven niet dat echt alles goed 

gaat, dat er geen vragen zijn en dat er niets te verbeteren valt. 

 

We hebben gekozen voor een bijeenkomst met alle leden. Dat wil zeggen dat alle 

leden aanwezig mogen zijn en hun vragen mogen stellen. Of je nu 6 jaar zijn of 83, 

wij zouden het leuk vinden als je er bent. De datum is waarschijnlijk 7 oktober. De 

tijd zal rond 18.00 uur zijn. Na de grote vakantie krijgen jullie meer hierover te 

horen.  

 

 

Oproep  
 

Neptunus ´58 vraagt aan een ieder of deze bereid is om ons begeleidingsteam te 

komen versterken. We zoeken voor bijna alle afdelingen mensen welke komen 

assisteren aan het zwembad. 

Trainers- of zwem ervaring is niet noodzakelijk.  

Neptunus `58 zorgt ervoor dat je mee kan draaien met ervaren begeleiders totdat je 

zelf groepen kinderen kunt begeleiden. Het plezier en voldoening die je hiervan kunt 

hebben moet je meemaken. Wacht niet af en meld je aan bij een van de 

bestuursleden of bij een van onze trainers (zie pagina 2). 

 

 

 

 

Neptunus’58 site 
 

Ook Neptunus ´58 wil het net op. Wie kan ons helpen een internet pagina op te 

zetten.  

Info. Eric Jansen tel. 5479051 
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NIEUWE LEDEN 
 

 

Sam vd Berg diplomazwemmen 

Marie-Louise vd Biggelaar swimfitness 

Katja Buuts swimfitness 

Mandy Buuts swimfitness 

Ruby van Herpen diplomazwemmen 

Barbara Jouvenaar diplomazwemmen 

Amy Keetels diplomazwemmen 

Anouk Smits diplomazwemmen 

Danielle vd Ven diplomazwemmen 

Celine Vermeer diplomazwemmen 

 

KAMP 
 

Er zijn al een heleboel deelnemers die graag met ons mee op kamp gaan van 16 tot 

en met 18 juni. Maar de tenten zijn nog niet allemaal vol. Je kunt je dus nog 

inschrijven voor dit kamp. Doen hoor! Het wordt weer hartstikke COOL. 

 

Heb je je al opgegeven, dan krijg je binnenkort van ons bericht. 

de algehele leiding van het kamp 

Eric, Femke, Ine en Vera 

 

 

GESLAAGD 
 

ster 1     ster 5 
Daphne Waals    Ilse vd Veerdonk 

 

ster 2 
Jaap Bekkers 

Rob van Heeswijk 

Emily Koo 

Erwin van Kronenburg 

Rick van Kronenburg 

Lientje Maas 

Kimberley Mauriks 

Wyko vd Wijgert 
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GEEF DE PEN DOOR 
 

 

Redactie van De Drietand, bedankt voor de pen.  

 

Mijn naam is Mart Vloet, getrouwd met Ine - lid van Zegenwerp - en vader van 

Martijn en Lonneke. 

Ik ben eind jaren 60 lid geworden van Neptunus'58 na het behalen van de eerste 

zwemdiploma's onder leiding van de legendarische Toon Kastelein. Elke 

zondagmorgen vertrokken we met de bus naar Den Bosch om in de wintermaanden 

aldaar te trainen met de wedstrijdgroep. Ik herinner me nog de twee liedjes die we 

steevast zongen tijdens de busreis. De titels van deze liedjes waren "De Kat van 

Ome Willem" en "Ik heb een potje met vet". Als voorzanger trad Puskas van de 

Wiel op. Hij was toen de te kloppen man binnen Neptunus'58. In 1975 kon ik voor 

de eerste keer de beker in ontvangst nemen als clubkampioen van Neptunus'58. ( De 

laatste maal was in 1995 ) 

Naast het wedstrijdzwemmen werd op vrije jonge leeftijd begonnen met het 

waterpolo. Jan Wels was toen mijn trainer. Een man waar je letterlijk en figuurlijk 

tegen op keek. In die tijd was ambitie nog vanzelfsprekend en kon je op vrij jonge 

leeftijd al als reserve mee met het Heren 1 team. Met name de toernooien die ik als 

14 jarige met het Heren 1 team mocht meespelen staan nog in mijn geheugen 

gegrifd. Het was een eer met hen te spelen. 

( Helaas is dat hedendagen anders.) 

 

De verkeringstijd heeft alleen maar meer impuls gegeven aan de liefde voor het 

wedstrijdzwemmen en waterpolo. Dat kon ook niet anders, want Ine was net zo 

verzot op het zwemmen als ik. Na ons huwelijk zijn we gaan wonen in 

Hilvarenbeek en aldaar lid geworden van De Dokkelaers. Martijn en Lonneke zijn 

daar zowat in het zwemwater geboren. Terug in Schijndel zijn we meteen met zijn 

vieren lid geworden van Neptunus'58.   

 

Het hele gezin is nog steeds actief met wedstrijdzwemmen en/of waterpolo. De 

samenwerking tussen Neptunus'58 en Zegenwerp zijn we hiervoor dankbaar. Met 

elkaar kunnen we zorgdragen dat voor een ieder op zijn of haar niveau een passende 

groep is om de zwemsport te blijven beoefenen.  

 

Ik wil graag de pen doorgeven aan mijn dochter Lonneke. Van haar wil ik graag 

vernemen wanneer zij haar moeder denkt te verslaan met het wedstrijdzwemmen. 

 

Mart. 
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AGENDA APRIL - MEI 
 

Wanneer wordt er gezwommen? 
 in mei in juni 

maandag 8, 15, 22, 29 5, 19 

dinsdag 9, 16, 23, 30  6, 13 (alleen van 21.00 tot 22.00 uur) 

woensdag 10, 17, 24, 31 7 

zaterdag 6, 13, 20, 27 3, 10, 17 

 

De laatse lesdag of trainingsdag is dikgedrukt. 

 

En wanneer niet? 
 in mei in juni 

maandag 1 12 

dinsdag 2 - 

woensdag 3 - 

 

Zwemmend Redden 
 

Wanneer zwemmen we? 

Mei   6, 20 

Juni   3, 10, 24 

Juli    1, 8 

Augustus  2, 12, 19, 26 

September  2, 9, 16, 23, 30 

 

Kamp 
16, 17 en 18 juni 2000 

 

Diplomazwemmen 
27 mei   basispakketten zwemvaardigheid I, II en III 

 

Synchroonzwemmen 
28 mei   diplomazwemmen H, G, F bji Nuenen - Nuenen 

 

Wedstrijdzwemmen 
21 mei   recreatieve vierkamp te Vught 

1 + 2 juli   Internationaal Summermeat te Eindhoven 
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NIEUWE WERELDBURGER 
 

 

Wij zijn erg blij met de 
geboorte van onze 

zoon en broertje 
 
 
 
 
 
 

Ticho 
 
 
 
 
 
 

Theodorus, Martinus 
 

geboren op 22 april 2000 
 

Christ, Vera, Zoë Hellings van Zoggel 
Elschotseweg 47 - 5482 LJ Schijndel 

Tel.: 073 - 5480209 
 



Pagina 8 De Drietand 

 

VERHUISD 
 
 

 
 
 
 
 
  Wij hebben al onze spulletjes ingepakt want wij gaan 
   verhuizen. 
 
 
     Ons nieuwe adres in vanaf 15 mei: 
 
 

 

    Rukven 3 
  5473 VS  Heeswijk 
gemeente Bernheze 

 
tel.: 0413 - 22 94 67 

 
Wilhelm van de Wijgert 
Femke van der Hoeven 

 

 

 

 

 

JEUGDSPORTDAG  
 
Op zaterdag 15 april was er een sportdag voor de schoolkinderen. Ze konden zich 
via school opgeven. De kinderen konden kennismaken met onze zwemclub. Ze 
konden kennismaken met vier onderdelen: 

- kunstzwemmen  
- wedstrijdzwemmen 
- zwemmend redden  
- waterpolo  

Wij gaan over elk onderdeel iets vertellen.  
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Kunstzwemmen  
Kunstzwemmen is heel netjes en rustig zwemmen. Dit doe je op muziek. Je beweegt 
je voort door middel van wrikken. Dit kun je doen op de rug en op de buik. Je 
maakt met je armen een 8-beweging. De kinderen leerden in een korte tijd een dans. 
De dans is hieronder getekend.  
 
 

 
 
 

1. De kinderen stonden, in rijen van twee, op een hoek. Ze springen in het 
water en zwemmen schoolslag. De kinderen kruisen elkaar en komen aan 
de andere kant van het zwembad te staan.  

2. De kinderen komen nu tegenover elkaar te staan.  
3. Ze zwemmen nu naar elkaar toe.  
4. De kinderen komen nu in het midden te liggen. Hier doen ze een 

armbeweging.  
5. Nu splitsen ze zich in twee groepjes. De kinderen doen dit door te 

wrikken.  
6. De kinderen liggen nu in twee kringen ( op de rug ).  

 
 
 
Aan dit onderdeel hielpen mee Farina, Sandra en Bernadette.  
 
 

Wedstrijdzwemmen  
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Bij dit onderdeel hielpen mee Karin, Jan, Lonneke en Susan.  
Karin en Jan gaven les aan de kinderen, waarbij Lonneke en Susan dingen voor 
deden. Eerst moesten de kinderen twee banen schoolslag en borstcrawl doen. 
Daarna gingen Lonneke en Susan een paar startduiken voordoen van schoolslag, 
borstcrawl en rugcrawl. Nadat de kinderen dit gedaan hadden, deden ze nog een 
estafette. Karin hield de tijden bij en Jan gaf het startsignaal.  
 
 

Zwemmend redden  
Zwemmend redden betekent dat je eerst zwemt en daarna iemand redt. De kinderen 
leerden 3 verschillende dingen.  
Kopgreep (vervoersgreep) => De kinderen kregen een stokje en moesten zich 
inbeelden dat het stokje een hoofd was. Het stokje mocht niet nat worden in het 
water. Later moesten ze het met zijn tweeën doen.  
 
Enkele polsgreep (bevrijdingsgreep) => Dit was voor de kinderen het moeilijkste 
van allemaal. Met zijn tweeën gingen ze het eerst op de kant oefenen. Je pakt elkaar 
vast (redder en drenkeling) en de redder duwt de drenkeling van zich af, haalt dan 
de drenkeling naar zich toe en zorgt ervoor dat de drenkeling onder zijn arm is. Als 
ze het hadden geoefend dan konden ze het in het water doen.  
 
Klos gooien (droge redding) => Je zorgt ervoor dat de lus om je duim is. Je doet het 
touw 2 keer om je pols en zorgt ervoor dat de klos op je middel- en wijsvinger ligt. 
Zorg ervoor dat je voeten goed staan. Als je rechts gooit dan staat je linkervoet voor 
en je rechtervoet achter. Nu kun je de klos gooien.  
Op het laatst deden ze nog een situatie na met behulp van een mat. Aan dit 
onderdeel hielpen mee Wilhelm, Ronald en Addy.  
 
 

Waterpolo  
Bij dit onderdeel hielpen mee Eric, Mart en Martijn.  
De kinderen kregen ieder een bal en moesten door 3 hoepels duiken en daarna de 
bal in de korf gooien. Bij de korf stond Martijn en hij gooide alle ballen terug.  
Toen ze dat gedaan hadden, probeerden de kinderen de bal in de goal te schieten, 
waar drie gaten in zaten.  
 
Tussen de onderdelen door kregen de kinderen drinken, ijs en chips. Nadat de 
onderdelen waren afgelopen mochten de kinderen vrij zwemmen.  
Na afloop kregen de kinderen een oorkonde en een cadeautje (een mok) mee naar 
huis. Aan deze sportdag hebben veel mensen mee geholpen. We willen deze mensen 
bedanken voor hun inzet.  
Wij vonden het een hele leuke en geslaagde middag.  
 
 
 

Groetjes van Mandy Kuijpers en Susanne Hovenier.  
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WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Alweer goed nieuws van de jeugdzwemmers bij Neptunus'58 ! 
 

Op 9 april gingen we met acht zwemmers op weg naar Vlijmen voor een Speedo-

wedstrijd. Het was gezellig druk en iedereen had er zin in. 

Mandy Kuypers behaalde op de 50m. vrije slag goud met een tijd van 0.35.27 en 

goud op de 100m wisselslag met 1.36.13 en goud op de 50m rugslag met 0.44.32. 

Linda Schellekens ging de strijd aan met Mandy en haalde op de 50m vrije slag 

brons in de tijd van 0.40.12 op de 100m wisselslag haalde ze zilver met 1.38.18 en 

op de 50m rugslag zilver met 0.44.37. 

Mark Schellekens haalde op de25 m rugslag goud in een tijd van 0.24.70 en zilver 

op de 25m schoolslag in een tijd van 0.28.69. 

Roel vd Kley haalde een bronzen medaille op de50 m vrije slag in de tijd van 

0.46.51. Op de 50m schoolslag werd Roel 4e in 0.57.33. 

Janine van Vught zwom de 50m schoolslag in 0.51.50 en werd derde, brons dus. 

Lonneke Vloet had een heel zwaar programma maar deed haar uiterste best. Ze 

zwom de 100m vrije slag in 1.19.44 (6e plaats), 200m wisselslag in 3.15.64 (4e 

plaats) en 100m rugslag in 1.35.59 (5e plaats). Heel goed gedaan Lonneke! 

Glenn van Vught werd 6e op de 25m rugslag in 0.32.02. Op de 25m schoolslag 

zwom Glenn de snelste tijd maar omdat hij na de startduik iets te lang onder water 

bleef werd hij gediskwalificeerd, heel erg jammer dus van zijn gouden medaille. 

Koen van Boxtel werd 9e op de 50m vrije slag in 0.55.78. Ook Koen werd 

gediskwalificeerd op de 50m schoolslag omdat hij bij de 2e start niet helemaal stil 

stond, jammer want ook voor Koen is dit zijn favoriete slag. Maar bij een wedstrijd 

met prijzen moet de jury nu eenmaal streng zijn. 

 

Felicitaties en complimentjes voor de zwemmers. Want als je met acht kinderen een 

wedstrijd aangaat en je komt met 10 medailles terug mag je heel trots zijn. Vera kan 

nu met een gerust hart haar 2e kindje krijgen. 

 

Groetjes Thea Kuypers 
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WAAR HANGEN DE SLINGERS? 
  

Verjaardagen mei    Verjaardagen juni 
 

 1 Lex Bekkers 1 Kevin Koo 

  Milly vd Veerdonk 3 Paul Muyshondt 

 3 Ramona Pijnenburg 6 Mirjam van Esch 

 4 Teym van Diejen  Stefan Wouters 

  Marloes Keetels 12 Riek vd Braak 

 6 Jan van Kaathoven 13 Marlies van Lieshout 

  Petra Pijnappels 17 Jurgen vd Meerendonk 

 7 Miranda Koolen  Monique van Rijbroek 

  Monique vd Pluim 18 Rianne Bolwerk 

 9 Kelly van Veghel  Anne Oremans 

 13 Esther van Eggelen  Mieke Wouters 

  Rob van Heeswijk 19 Ina Koomen 

 17 Rick Hooijberg  Maayke Verhagen 

 18 Stan Gordijn 20 Rens vd Berg 

  Ilse Stijntjes  Fransien Bijsterbosch 

 19 Ninke Dekkers 22 Daphne Waals 

 21 Eric Jansen 24 Eric van Loon 

 22 Jet Kastelijn  Jeroen Steenbakkers 

  Dora Sengers  Ronnie Wiersma 

 24 Tijs van Geffen 25 Kim Jansen 

  Corvin Kamphorst 26 Jan van Zelst 

 26 Marius van Lier 27 Erik Schuurmans 

 28 Puskas v.d. Wiel 29 Josje Bolwerk 

 29 Erwin van Kronenburg 

 30 Lisette de Gouw 

 31 Charlotte van Uden 
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SYDNEY 2000 van 15/9 tot 1/10 

 

OVER SYNCHROONZWEMMEN 

 

Synchroonzwemmen lijkt misschien wel het minst inspannende onderdeel bij de 

Olympische Spelen, maar er komt meer bij kijken dan datgene wat je boven water 

ziet. Naast kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid en flair moet je ook je adem lang 

kunnen inhouden. 

 

De dames wekken de illusie dat het moeiteloos gaat maar dat is niet zo want vaak 

bewegen ze onderste boven en onder water, terwijl ze hun adem inhouden. Ze 

worden hierbij geholpen door vreemde maar noodzakelijke hulpmiddelen; de 

neusklem zorgt ervoor dat er geen water in de neus loopt, zodat de zwemster langer 

onder water kan blijven. Gelatine houdt het kapsel op zijn plaats. Door make-up 

blijft de gelaatsuitdrukking zichtbaar.   

 

Heel erg belandrijk is de onderwaterluidspreker, waardoor de zwemster ook onder 

water de muziek goed kan horen. Zo kunnen ze allemaal tegelijkertijd boven komen.  

 

De wedstrijd 

Synchroonzwemmen bestond eerst alleen maar als demonstratiesport tijdens de 

Olympische Spelen van 1948 tot 1968. In 1984 debuteerde het als wedstrijdsport in 

Los Angeles. Bij deze sport mogen alleen vrouwen deelnemen. Bij de Spelen in 

Sydney worden er twee medailleonderdelen verzwommen; het duet en de 

groepsuitvoering. 

 

Voor beide uitvoeringen bestaat de wedstrijd uit twee onderdelen; de technische 

uitvoering en de vrije uitvoering, allebei op muziek. Bij de technische uitvoering 

moeten de deelneemsters een vaststaand aantal bewegingen en figuren in een 

vastgelegde volgorde laten zien, waaronder boosts, thrusts en twirls. Bij de vrije 

uitvoering bestaan er geen regels voor de muziek en de choreografie. De juryleden 

kijken bij beide uitvoeringen naar de moeilijkheidsgraad van de figuren en 

formaties, de gelijkheid van de zwemsters met elkaar en met de muziek, de variatie 

in de choreografie, de interpretatie van de muziek en de perfectie in alles.  
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Het jureren bij synchroonzwemmen lijkt op het jureren bij kunstschaatsen. Twee 

panels van vijf juryleden bekijken de uitvoering; het eerste panel geeft een 

technische score, het tweede panel de artistieke waarde. De juryleden kunnen cijfers 

geven van 0 tot en met 10. 

 

De deelneemsters 

Bij de eerste vier Olympische wedstrijden behaalden de Verenigde Staten en 

Canada telkens het goud en het zilver. Maar na 1996 kwam daar verandering in. De 

Russische en Japanse dames wonnen de medailles bij de Wereldkampioenschappen 

van 1998. En ook Frankrijk, China en Italië hebben heel veel vooruitgang geboekt in 

de afgelopen twee jaar. 

Olympische wedstrijd: 24-29 September 2000 

Plaats: Sydney International Aquatic Centre 

Kwalificatiewedstrijden: FINA Synchro 2000 Olympic Qualifying Open, 10-13 

April 2000, Sydney International Aquatic Centre  

 

De geschiedenis van het kunstzwemmen 

Bij Triviant gaan er twee vragen over het kunstzwemmen.  

1. De vroegere vorm van welke sport werd voor het eerst door mannen 

beoefend in een wedstrijd in Berlijn in 1891?  

2. Waardoor werd Annette Kellerman beroemd? 

Het antwoord op beide vragen is natuurlijk het synchroonzwemmen. Hoewel de 

sport in die tijd nog niet synchroonzwemmen heette maar een heleboel namen had 

zoals artistiek zwemmen, kunstjes zwemmen, figuurzwemmen, patroonzwemmen, 

waterballet en zelfs wetenschappelijk zwemmen.  

Het wordt nu gezien als een typische vrouwensport en het is daarom erg leuk om te 

weten dat de eerste kunstzwemmers mannen waren. De eerste wedstrijd die ze 

zwommen was inderdaad in 1891 in Berlijn.  

 

Na de eeuwwisseling namen de vrouwen deze sport van de mannen over en greep 

Annette Kellerman haar kans om de sport te promoten. Deze Australische 

wedstrijdzwemster gaf in New York shows in een glazen met water gevulde tank in 

1907.  

 

Hoewel het er erg sierlijk en inspannend uitzag, ontwikkelde de sport zich 

nauwelijks tot in de 20'er jaren. De belangrijkste impuls kwam toen uit Canada, 

waar in 1924 in Montreal de allereerste provinciale kampioenschappen 

kunstzwemmen werden gehouden. De kampioene, Peg Seller, werd een echte 

pionier en maakte de sport weer bekend in de Verenigde Staten. Binnen de kortste 

keren floreerde de sport bij bijna alle amateur zwemclubs. 
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Tijdens de wereldtentoonstelling van Chicago in 1934 werd de allereerste show 

gezwommen. Katherine Curtis, die zelf aan plankspringen en turnen deed, had 

hiervoor 60 zwemsters getraind in een aantal bewegingen en figuren. Ze stonden 

bekend als de Moderne Zeemeerminnen.  

 

In de vroege veertiger jaren erkende de Amerikaanse Sportbond voor Amateurs 

zowel het duet als de groepsuitvoering, zodat de eerste Amerikaanse Nationale 

Synchroonzwemkampioenschappen gehouden konden worden in 1946. In Canada 

gebeurde datzelfde in 1948 en wonnen de Canadese dames bovendien de gouden 

medaille in America. Dat lieten de Amerikaanse dames zich geen twee keer zeggen 

en er ontstond een intense rivaliteit tussen de twee kunstzwemnaties.  

 

Door toedoen van Eshter Williams kreeg het synchroonzwemmen een internationale 

status. Zij speelde in verschillende films, die bekend stonden als "aqua musicals" en 

waarin het synchroonzwemmen de hoofdrol speelde. De meest bekende film was de 

Million Dollar Mermaid waarin een goed portret van Annette Kellerman werd 

geschetst.  

 

In de jaren 50 en 60 ontwikkelde het kunstzwemmen zich als een demonstratiesport 

bij internationale zwemkampioenschappen en bij vijf opeenvolgende Olympishe 

Spelen. Vanaf 1984 is het een Olympisch onderdeel, maar alleen voor dames.  

 

Tot 1998 wonnen de Verenigde Staten en Canada alle zilveren en gouden medailles 

op alle belangrijke internationale evenementen. Na de Spelen in Atlanta gingen de 

topzwemsters het echter rustiger aandoen en moesten er nieuwe teams gecreëerd 

worden. En daar profiteerden de Russische dames van. Zij haalden goud tijdens de 

wereldkampioenschappen in 1998. Maar ook Frankrijk en Japan komen sterk op. En 

natuurlijk willen America en Canada ook graag goud winnen in Sydney. Het zal een 

spannende strijd worden. 

 

Regels 

Hoewel bij het kunstzwemmen alles er sierlijk en mooi uitziet, vraagt de sport ook 

heel wat uithoudingsvermogen, lenigheid en jarenlange intensieve training om aan 

de top mee te kunnen draaien. 10 juryleden volgen elke beweging boven en onder 

water en van de zwemsters wordt verwacht dat ze een aantal boosts, twirls, twists 

en spins laten zien, natuurlijk zonder dat ze afzetten van de bodem. Even voor de 

duidelijkheid; een boost is snel omhoog komen in eggbeater, waarbij het lichaam zo 

hoog mogelijk boven de waterspiegel uitkomt, een twirl is een zeer snelle draai van 

180o terwijl je op je kop staat, een twist is een langzame draai op je kop en op 

dezelfde hoogte, een spin is, nog steeds op je kop, langzaam naar beneden zakken 

totdat je enkels het water raken.  
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Dan willen de juryleden nog graag een aantal figuren zien en een aantal formaties, 

die ofwel boven water ofwel onder water voorbereid worden. Een uitvoering voor 

een groep duurt 5 minuten en voor een duet 4 minuten. Als we dat alles nu bij elkaar 

optellen en ervan uitgaan dat alles schijnbaar moeiteloos moet worden uitgevoerd, 

dan kunnen we wel geloven dat kunstzwemmen absoluut niet gemakkelijk is.  

 

De wedstrijd  

Bij de Olympische Spelen in Sydney krijgen we duetten en groepsuitvoeringen te 

zien. Acht groepen (bestaande uit acht zwemsters en een reserve) en 24 duetten 

zullen de strijd met elkaar aangaan. De duetten zwemmen eerst in series, waarbij 

een technische uitvoering en een vrije uitvoering getoond worden. De 12 beste 

duetten gaan naar de finaleronde. Daar laten ze nog eens de vrije uitvoering zien. Bij 

de groepen zijn er geen series en starten alle acht de teams direct in de finaleronde, 

waarin ze een technische uitvoering en een vrije uitvoering tonen.  

 

Technische uitvoering 

De eisen, die aan de technische uitvoering gesteld worden zijn erg hoog. De 

deelneemsters mogen zelf de muziek bepalen waarop ze willen zwemmen, maar 

moeten in hun uitvoering een aantal vaststaande elementen laten zien en ook nog in 

een vaste volgorde. Deze elementen worden elke vier jaar door het Technische 

Committee van de FINA vastgesteld. De technische uitvoering duurt 2 minuten en 

20 seconden voor duetten en 2 minuten en 50 seconden voor ploegen. Je mag er 10 

seconden meer of minder over doen.  

 

Op dit moment zijn de verplichte technische elementen voor duetten de volgende: 

1. verticale houding gevolgd door een twist spin  

2. het figuur Ariana 

3. een voortbewegende balletbeencombinatie waarin drie van de volgende 

onderdelen aan de wateroppervlakte uitgevoerd worden; balletbeen rechts, 

balletbeen links, dubbel balletbeen, flamingo  

4. een thrust gevolgd door een twirl en verticaal ondergaan in verticale houding 

5. een boost met op het hoogste punt beide armen boven water 

6. verticaal gebogen kniehouding gevold door een combined spin (eerst een 

neerwaartse schroef en dan een opwaartse schroef) en verticaal ondergaan 

7. een rocket split, een thrust naar verticale houding gevolgd door een snelle 

spagaat en snel sluiten, dan snel verticaal ondergaan 

8. eggbeater voor- en zijwaarts met beide armen uit het water 

9. met uizondering van het kantwerk en het te water gaan moeten alle elementen 

gelijktijdig en in dezelfde richting worden uitgevoerd 
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En voor groepen: 

1. vanuit kraanhouding naar verticale houding gevolgd door een twirl en spin down 

360o  

2. een boost met op het hoogste punt beide armen boven water 

3. spagaathouding gevolgd door overslag voorover 

4. verticaal gebogen kniehouding gevold door een spin down 180o en verticaal 

ondergaan  

5. een voortbewegende balletbeencombinatie waarin drie van de volgende 

onderdelen aan de wateroppervlakte uitgevoerd worden; balletbeen rechts, 

balletbeen links, dubbel balletbeen, flamingo  

6. verticale houding gevolgd door een hele draai en een continuous spin 

7. een rocket split, een thrust naar verticale houding gevolgd door een snelle 

spagaat en snel sluiten, dan snel verticaal ondergaan 

8. een cadens-actie; een serie gelijkvormige bewegingen één voor één door de 

zwemsters uitgevoerd 

9. bij de patroonformaties moeten in elk geval een cirkel en een rechte lijn zitten 

10. eggbeater voor- en zijwaarts met beide armen uit het water 

11. met uizondering van het kantwerk, het te water gaan en de cadens-actie moeten 

alle elementen gelijktijdig en in dezelfde richting worden uitgevoerd 

 

Vrije uitvoering 

Bij de vrije uitvoering zijn de groepen en duetten helemaal vrij in de keuze van de 

muziek en de bewegingen. Het doel is om een uitvoering te laten zien, die creatief 

en uitdagend is maar waarin ook moeilijke bewegingen en figuren voorkomen. Het 

hele bad moet gebruikt worden, er moeten snelle en langzame stukken voorkomen 

in de show. Verder wordt er van de deelnemers verwacht dat ze nieuwe of 

vernieuwde bewegingen laten zien, dat ze mooie patronen maken en dat er 

patroonswisselingen zijn boven en onder water. Natuurlijk komen er ook 

spectaculaire onderdelen voor, waar iemand uit het water wordt getild. De vrije 

uitvoering duurt 4 minuten voor duetten en 5 minuten voor ploegen.  

 

Kantwerk 

Bij alle uitvoeringen mag 10 seconden van de muziek gebruikt worden op de kant, 

als de zwemsters dat willen. Het kantwerk moet goed bij de rest van de uitvoering 

passen en geeft de juryleden en het publiek aan wat ze kunnen verwachten. Hoewel 

het kantwerk niet in de jurering is opgenomen, kan het wel een goede “eerste 

indruk” geven. 

 

Jury 

Net als bij turnen en plankspringen gebruiken de juryleden criteria om de sporters 

een juiste score te geven. Ze geven punten van 0 tot en met 10, en dan ook nog in 

tienden precies. Twee panels van vijf juryleden zitten rond het zwembad, waarbij 
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één panel de deelneemsters beoordeeld op hun technische kunnen en het andere 

panel naar de artistieke vaardigheden kijkt. 

 

Technische waardering 

Bij de technische waardering wordt er gekeken naar het niveau van perfectie dat de 

zwemsters laten zien tijdens de uitvoering. Er wordt gelet op:  

Uitvoering 

Er wordt gekeken naar hoe de zwemslagen en de andere voortbewegings-

technieken worden uitgevoerd, verder naar de figuren en de precisie in de 

patronen. De zwemsters moeten hoog in het water liggen en gemakkelijk 

bewegen van het begin tot het einde van de uitvoering.  

Gelijktijdigheid 

Met gelijktijdigheid bedoelen we hoe gelijk de deelneemsters zwemmen met 

elkaar en op de muziek. Zowel de stand van het lichaam, als de bewegingen 

en de overgangen moeten gelijk gaan. En dat geldt voor onder water en voor 

boven water.  

Moeilijkheid 

Juryleden kijken er ook na hoe veel inspanning een uitvoering kost. Ze geven 

hogere punten als een moeilijk onderdeel goed wordt uitgevoerd dan wanneer 

een gemakkelijk onderdeel goed wordt uitgevoerd. Het gaat om de 

moeilijkheid van de zwemslagen, de patronen en de gelijkheid. Ook het risico 

dat de zwemsters nemen wordt beloond door hogere punten. 

 

Artistieke waardering 

Bij de artistieke waarde gaat het om het totale beeld van de uitvoering. De juryleden 

kijken naar de choreografie, de interpretatie van de muziek en het muziekgebruik en 

ook naar de presentatie (of de uitvoering de aandacht opeist).  

 

Score 

Als de juryleden hun punt bepaald hebben, kan de score berekend worden. Het 

hoogste en laagste punt worden weggestreept en van de drie overige punten wordt 

het gemiddelde genomen. Dan wordt de score voor de technische waardering met 6 

vermenigvuldigd en die voor de artistieke waardering met 4. Het totaal van deze 

twee scores geeft de eindscore van de uitvoering aan. Maar dan zijn we er nog niet. 

Om te kijken wie nu eerste wordt in de finale, moeten de eindscore van de 

technische uitveoring en die van de vrije uitvoering nog tegen elkaar afgewogen 

worden, ze worden vermenigvuldigd met resp. 35% en 65%. Hieruit blijkt dat de 

vrije uitvoering belangrijker is dan de technische uitvoering. Deze twee sommen 

worden nu opgeteld en dat geeft de eindscore voor een duet of groep. Gelukkig 

worden al deze berekeningen met de computer uitgevoerd maar ze worden altijd 

nagerekend door speciale rekenjuryleden.  
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Straffen 

Zowel bij de technische als de vrij uitvoering worden er twee strafpunten toegekend 

als er een erge fout wordt gemaakt, bijvoorbeeld als een deelneemster bewust de 

bodem gebruikt om zichzelf of een teamgenoot te helpen. Een strafpunt krijgt een 

team voor minder grote fouten zoals het overschrijden van de tijdslimiet voor het 

kantwerk. Bij de technische uitvoeing worden ook nog twee strafpunten uitgedeeld 

als één van de verplichte onderdelen gemist wordt, en een half strafpunt als een 

gedeelte van een verplicht onderdeel gemist wordt. 

 

Andere regels  

¶ Als een van de zwemsters stopt met zwemmen tijdens de uitvoering, wordt het 

team gediskwalificeerd. Als een zwemster stopt tijdens het kantwerk en de 

uitvoering opnieuw moet beginnnen, krijgt het team twee strafputnen.  

¶ De muziek mag boven water maximaal 90 decibel zijn met uitzondering van 

korte pieken van 100 decibel. 

 

Het zwembad 

Voor een Olymische wedstrijd moet het zwembad 20m bij 30m en dan moet er 

minstens en stuk van 12m bij 12m 3m diep zijn. De watertemperatuur mag tussen de 

25oC en 27oC liggen. Verder moet het water zo helder zijn dat de bodem van het 

bad zichtbaar is en de zwemsters zich goed kunen oriënteren ten opzichte van de 

lijnen in het bad.  

 

Kwalificatiewedstrijd 

Elk land mag slecht één duet en één groep uitzenden. In april zijn de 

kwalificatiewedstrijden gehouden om te kijken welke landen teams mogen sturen 

naar Sydney. Australië mag sowieso meedoen, omdat dat het gastland is. 

 

PROGRAMMA SYNCHROONZWEMMEN 

 

Zondag 24 september 2000 

14:00 - 16:00 Duet technische uitvoering 
 

Maandag 25 september 2000 

17:00 - 19:40 Duet vrije uitvoering series 
 

Dinsdag 26 september 2000 

14:00 - 16:00 Duet vrije uitvoering finale 
 

Donderdag 28 september 2000 

16:00 - 17:30 Ploeg technische uitvoering 
 

Vrijdag 29 september 2000 

16:30 - 18:30 Ploeg vrije uitvoering finale 
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ONDER DE KEP 
 

Zo, het poloseizoen is nu ten einde. Er 

resten ons nog slechts een paar trainingen op 

de dinsdag en natuurlijk de eindstanden en 

de D-tjes en P-tjes.  

Omdat wij over een kleine maand nog een 

De Drietand uitbrengen hebben we nu de 

eindstanden en de volgende keer de D-tjes 

en de P-tjes. 

Voor de poloërs die de 

waterpolovergadering van SWNZ op 30 

april hebben gemist, zal ik proberen om in 

deze laatste drietand even de belangrijkste 

punten te vermelden. 

Ook zal er dan een overzicht worden gegeven van de mogelijkheden en 

onmogelijkheden voor de buitentrainingen in Sint Michielsgestel. 

 

       Tot de volgende onder de kep,  Roy 

 

Let op!!!! 
Leden van Startgemeenschap Waterpolo Neptunus Zegenwerp 

 
Dinsdag 16 mei van 21.00 uur tot 22.00 uur  open training senioren 

Dinsdag 23 mei van 21.00 uur tot 22.00 uur  open training senioren 

Dinsdag 30 mei van 21.00 uur tot 22.00 uur  open training senioren 

Dinsdag   6 juni van 21.00 uur tot 22.00 uur  open training senioren 

Dinsdag 13 juni van 21.00 uur tot 22.00 uur  open training senioren 

 

  

Let op!!!! 
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De EINDstanden van het waterpolo seizoen 1999 - 2000 
 

 

 

Dames 1         

         

VERENIGING WED WIN GEL VER PNT VR TEG SLD 

Argo 1 20 20 0 0 40 233 46 187 

De Dokkelaers 1 20 16 1 3 33 143 85 58 

De Vennen 1 20 15 2 3 32 138 68 70 

Njord 2 20 11 2 7 24 107 113 -6 

WPC-98 1 20 11 1 8 23 125 94 31 

Lutra 1 20 9 2 9 20 103 99 4 

SWNZ 1 20 7 1 12 15 102 109 -7 

DZT 1 20 5 3 12 13 93 127 -34 

Waterproof 1 20 5 1 14 11 75 132 -57 

TRB-RES 2 20 2 1 17 5 57 173 -116 

De Vennen 2 20 0 4 16 4 53 183 -130 

         

         

         

         

         

Dames 2         

         

VERENIGING WED WIN GEL VER PNT VR TEG SLD 

De Krabben 1 18 18 0 0 36 184 53 131 

Aegir 1 18 13 1 4 27 119 71 48 

WPC-98 2 18 12 1 5 25 122 67 55 

De Punderman 1 18 10 0 8 20 114 78 36 

PSV 3 18 9 0 9 18 111 103 8 

ZVB Brunssum 1 18 8 1 9 17 97 85 12 

BZ&PC Boxmeer 1 18 6 1 11 13 71 113 -42 

SWNZ 2 18 6 0 12 12 93 126 -33 

Breda 1 18 5 2 11 12 64 130 -66 

Gorgo 2 18 0 0 18 0 21 170 -149 
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Heren 1         

         

VERENIGING WED WIN GEL VER PNT VR TEG SLD 

Esca 1 22 19 0 3 38 215 118 97 

HZPC Horst 1 22 15 3 4 33 185 122 63 

Hellas 1 22 15 2 5 32 168 134 34 

De Rog 1 22 13 1 8 27 160 145 15 

EZ&PC 1 22 12 0 10 24 183 164 19 

Arethusa 1 22 10 2 10 22 159 169 -10 

DZT 1 22 9 1 12 19 139 146 -7 

SWNZ 1 22 9 0 13 18 132 161 -29 

Argo 1 22 8 1 13 17 169 192 -23 

BZ&PC Boxmeer 1 22 8 1 13 17 152 164 -12 

WPC-98 1 22 7 1 14 15 129 163 -34 

Aegir 1 22 1 0 21 2 114 227 -113 

         

         

Heren 2         

         

VERENIGING WED WIN GEL VER PNT VR TEG SLD 

Merlet 1 22 20 2 0 42 235 87 148 

Nayade 1 22 18 2 2 38 271 108 163 

ZEPS 1 22 16 1 5 33 234 151 83 

Merlet 2 22 14 0 8 28 170 166 4 

MOSA-REGIO 1 22 13 0 9 26 209 148 61 

Spio 1 22 11 0 11 22 198 157 41 

Thalassa 1 22 10 0 12 20 139 158 -19 

Hellas 2 22 8 3 11 19 172 175 -3 

SWNZ 2 22 6 1 15 13 149 273 -124 

De Krabben 1 22 6 0 16 12 154 241 -87 

DBD 1 22 5 1 16 11 116 163 -47 

ZVDO'74 1 22 0 0 22 0 69 289 -220 
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Heren 3 / 5         

         

VERENIGING WED WIN GEL VER PNT VR TEG SLD 

Nuenen 1 22 20 1 1 41 214 100 114 

De Ganze 1 21 17 1 3 35 198 120 78 

De Zuidwesthoek 1 22 15 0 7 30 191 138 53 

SWNZ 3 22 13 2 7 28 196 140 56 

Platella 1 21 13 1 7 27 198 153 45 

De Dokkelaers 2 22 10 0 12 20 167 176 -9 

De Warande 4 22 9 1 12 19 166 189 -23 

De Treffers 2 21 9 2 10 18 150 166 -16 

Arethusa 3 22 7 1 14 15 158 198 -40 

PSV 6 22 5 1 16 11 132 202 -70 

Aegir 2 22 4 1 17 9 105 190 -85 

SWNZ 5 21 2 1 18 3 81 184 -103 

         

         

Heren 4         

         

VERENIGING WED WIN GEL VER PNT VR TEG SLD 

Nayade 2 22 20 1 1 41 176 78 98 

SWNZ 4 22 17 0 5 34 201 108 93 

ZVB Brunssum 1 22 16 1 5 33 200 113 87 

Hellas 3 22 15 0 7 30 185 111 74 

NIMO 1 21 11 3 7 25 164 118 46 

DZT 3 22 10 3 9 23 149 133 16 

RZL 1 22 10 2 10 22 144 131 13 

BZ&PC Boxmeer 2 21 10 0 11 20 131 115 16 

ZON/S&S 1 22 9 0 13 18 187 185 2 

Hellas 4 21 4 1 16 9 112 194 -82 

Gorgo 2 22 0 2 20 2 56 239 -183 

Nautilus 1 21 1 1 19 1 52 232 -180 
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Heren jeugd         

         

VERENIGING WED WIN GEL VER PNT VR TEG SLD 

SWNZ A 16 14 1 1 29 164 57 107 

Hellas A 16 11 1 4 23 141 101 40 

Spio A 16 10 1 5 21 140 66 74 

Nuenen A 16 10 0 6 20 101 62 39 

TRB-RES B 16 9 1 6 19 104 65 39 

MOSA-REGIO A 15 8 2 5 18 128 86 42 

OZC '57 A 16 4 0 12 8 78 102 -24 

BZ&PC Boxmeer A 16 2 0 14 4 46 184 -138 

De Treffers A 15 0 0 15 0 33 212 -179 

         

         

Jongens o. 16         

         

VERENIGING WED WIN GEL VER PNT VR TEG SLD 

De Schelde A 17 17 0 0 34 345 34 311 

Hieronymus A 18 15 0 3 30 253 64 189 

TRB-RES A 18 13 1 4 27 255 85 170 

Arethusa A 18 12 2 4 26 192 99 93 

De Warande A 18 8 2 8 18 167 148 19 

SWNZ A 17 8 1 8 17 175 163 12 

DIO A 17 5 0 12 10 118 128 -10 

De Treffers A 17 5 0 12 10 93 271 -178 

WPC-98 A 18 1 0 17 2 46 319 -273 

De Vennen A 18 1 0 17 2 38 371 -333 
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Meisjes o. 16         

             

VERENIGING WED WIN GEL VER PNT VR TEG SLD 

Njord A 20 20 0 0 40 405 23 382 

SWNZ A 20 16 0 4 32 207 51 156 

Arethusa A 20 10 1 9 21 101 159 -58 

TRB-RES A 20 8 0 12 16 117 178 -61 

Lutra A 20 5 1 14 11 60 173 -113 

Argo A 20 0 0 20 0 47 353 -306 

             

         

Aspiranten         

         

VERENIGING WED WIN GEL VER PNT VR TEG SLD 

De Stormvogel A 21 21 0 0 42 272 40 232 

De Warande A 21 15 1 5 31 190 88 102 

SWNZ A 21 9 3 9 21 143 166 -23 

Breda A 21 10 1 10 21 183 156 27 

Surena A 21 9 2 10 20 127 144 -17 

Hieronymus A 21 6 4 11 16 126 126 0 

De Schelde A 21 5 4 12 14 95 171 -76 

TRB-RES A 21 1 1 19 3 64 309 -245 

         

         

Pupillen B         

         

VERENIGING WED WIN GEL VER PNT VR TEG SLD 

Tempo A 15 13 0 2 26 164 33 131 

De Treffers A 15 13 0 2 26 149 33 116 

Njord A 15 10 0 5 20 95 69 26 

PSV A 14 4 1 9 9 48 95 -47 

SWNZ B 14 2 0 12 4 33 167 -134 

De Punderman A 15 1 1 13 3 20 112 -92 
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AANTEKENINGEN VOOR JULLIE 

VOLGENDE KOPY 
 

Schrijf of teken hieronder je inzending voor de volgende De Drietand. Lever deze 

voor 9 juni in bij Roy Bruggeman, Femke van der Hoeven, Gerard Sengers of 

Mieke Wouters. Als je kunt internetten kun je het stuk ook naar ons E-mail adres 

sturen: wilhelm.vdwijgert@worldonline.nl of swnz@wxs.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


