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 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 7, nummer 1 September 2000 

  

REDACTIONEEL 
 

Het nieuwe seizoen is weer begonnen, de eerste trainingen beginnen volgende 

week en de wedstrijden laten ook niet lang op zich wachten. Dus het wordt weer 

tijd voor de volgende jaargang van de De Drietand. Ja jaargang 7 alweer en 

natuurlijk kunnen wij ook dit jaar de De Drietand en Onder de kep niet zonder 

jullie hulp maken, stuur of mail daarom dan je wedstrijdverslagen, zwemverhalen, 

rare gebeurtenissen, wetenswaardigheden, vragen enz. enz. naar de redactie van 

De Drietand, zodat ook dit seizoen iedereen uitkijkt naar de volgende de DE 

Drietand. 
 

Wij willen ook alle De Drietand-bezorgers bedanken voor hun inzet tijdens het 

afgelopen jaar, want zonder hen zouden jullie de De Drietand niet kunnen lezen. 
 

Wij wensen jullie voor het komende seizoen dan ook veel schrijf- en 

zwemplezier. 

De Redactie 

 
 
De redactie 

 

Redactieadres  
 
Roy Bruggeman Brucknerstraat 9 5494272 

Femke van der Hoeven Rukven 3  0413-229467 

 Heeswijk 

Gerard Sengers Aloysiusstraat 35 5430487 

Mieke Wouters Evertsenstraat 12 5475184 

 
Postbus 85  

5480 AB  Schijndel 

E-mail: 

Wilhelm.vdwijgert 

@worldonline.nl of  

swnz@wxs.nl 
 

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

 
 
   kopij inleveren voor 15 september 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 
 

Algemene Ledenvergadering 

 
De Algemene Ledenvergadering is gepland op 7 oktober.  

 

 

Het seizoen 2000/2001 begint op 28 augustus 2000. 

Het diplomazwemmen begint in september. 
 

 

GEEF DE PEN DOOR 
 

Hai, 
Ik ben Mandy. 
Ik ben 12 jaar en zit al 3 jaar op zwemmen. Behalve wedstrijdzwemmen, 

doe ik diplomazwemmen en brevetzwemmen. Drie maal per week train ik 
bij Neptunus'58 en één maal per week ga ik samen met Lonneke bij 
Zegenwerp trainen. 
 
Ik heb al 15 medailles thuis. In april ben ik samen met Linda Schellekens 
naar een techniekweekend geweest. Dat was leuk maar wel vermoeiend. 

We moesten twee maal per dag anderhalf uur trainen. In dit weekend was 
ik jarig en werd ik verrast met een mooie kaart. Deze was door de andere 
kinderen gemaakt en ze hadden hun namen erop gezet. 
 
Van de leiding kreeg ik een badlaken van Speedo. "Born in the water", 

stond erop. Het was heel leuk. 
 
Zwemmen is echt te gek. 
 
 

Ik wil graag de pen doorgeven aan Linda Schellekens. 
 

zwemgroetjes 
van 

Mandy Kuypers 
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AGENDA SEPTEMBER - OKTOBER  
 

 

Wanneer wordt er gezwommen? 
 in augustus in september in oktober 

maandag 28 4, 11, 18, 25 2, 9, 23, 30 

dinsdag 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31 

woensdag - 6, 13, 20, 27 4, 11, 25 

donderdag 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 

vrijdag - 1, 10, 17, 24 6, 13, 20, 27 

zaterdag - 2, 9, 16, 23, 30 7, 21, 28 

 

 

En wanneer niet? 
 in augustus in september in oktober 

maandag - - 16 

dinsdag - - - 

woensdag 30 - 18 

donderdag - - 19 (pup/asp.)) 

vrijdag - -  20 (pup/asp.) 

zaterdag - - 14 

 

 

Zwemmend Redden 
 

Augustus 26  

September 2, 9, 16, 23 

Examen zwemmend redden 30 september 

 

 

Wedstrijdzwemmen 
 

24 september   4-kamp te Vlijmen 

1 oktober    Speedo 

8 oktober    D3 wedstrijd te Tilburg 

29 oktober    4-kamp te Best 

De wedstrijden voor de 5-kamp zijn nog niet bekend. 
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Zwemvierdaagse 
16 – 20 oktober 

 

 

Waterpolo 
16 september  H1 eerste ronde beker; tijd en plaats onbekend 

    Overige wedstrijden via coach of aanvoerder 

7 oktober 21.00 uur H1 thuis tegen De Watervlo 

 

 

ZATERDAG 23 SEPTEMBER:        

J16 SBC-2000 A - SWNZ (SG) A Breda  - 16:15 De Wisselaar Breda 

            

ZATERDAG 30 SEPTEMBER:         

M16 SWNZ (SG) A - Argo A    - 20:00 De Molen Hey Schijndel 

HJ SWNZ (SG) A - BZ&PC 

A 

   - 20:45 De Molen Hey Schijndel 

Pup Njord A  - SWNZ (SG) A   - 17:00 Den Ekkerman Veldhoven 

H4 Aegir 2  - SWNZ (SG) 4   - 21:00 Ir Ottenbad Eindhoven 

Asp WPC-98 (SG) 

A 

- SWNZ (SG) A   - 17:30 Sportiom Den Bosch 

             

ZONDAG 1 OKTOBER:           

H2 Hellas-Glana 2 - SWNZ (SG) 2   - 16:30 De Nieuwe Hateboer 

Sittard 

H3 PSV 4  - SWNZ (SG) 3   - 16:45 De Tongelreep Eindhoven 

D1 De Dokkelaers 

1 

- SWNZ (SG) 1   - 18:45 De Drieburcht Tilburg 

             

ZATERDAG 7 OKTOBER:          

Asp SWNZ (SG) A - HZPC A    - 18:00 De Molen Hey Schijndel 

J16 SWNZ (SG) A - Njord A    - 18:45 De Molen Hey Schijndel 

HJ SWNZ (SG) A - Spio A    - 19:30 De Molen Hey Schijndel 

H3 SWNZ (SG) 3 - Gorgo 1    - 20:15 De Molen Hey Schijndel 

M16 Njord A  - SWNZ (SG) A   - 18:00 Den Ekkerman Veldhoven 

             

ZONDAG 8 OKTOBER:           

D1 SWNZ (SG) 1 - RZ 1    - 17:00 De Molen Hey Schijndel 

H2 SWNZ (SG) 2 - Thalassa 1   - 17:45 De Molen Hey Schijndel 

Pup HZPC A  - SWNZ (SG) A   - 16:15 De Berkel Horst 
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TRAININGSTIJDEN 
 

Trainingstijden in het binnenbad “De Molen Heij”  

 
De trainingen beginnen op maandag 28 augustus 

 

Maandag : 18.00 - 19.00: wedstrijdzwemmen 

 

Dinsdag   :   21.00 - 22.00:    Dames 1 + 2 + Meisjes o. 16 jaar 

  22.00 - 23.00:   Heren Jeugd + Heren selectie  

 

Woensdag : 17.30 - 18.15: Diplomazwemmen 

  18.15 - 19.00: Recreatief zwemmen + wedstrijdzwemmen 

  21.00 - 22.00: Swimfitness + Recreatief zwemmen 

 

Donderdag :  18.00 - 19.00:    Pupillen + Aspiranten o. 14 jaar  

  21.00 - 22.30: Heren Jeugd + Heren selectie 

  22.00 - 23.00: Heren Jeugd + Heren selectie + Heren 3 + 4 

 

Zaterdag : 14.30 - 15.30: Synchroonzwemmen 

  15.30 - 17.45:  Diplomazwemmen 

  16.15 - 17.00:  Synchroonzwemmen 

  18.00 - 19.30: Zwemmend Redden (april-september) 

 

Trainingstijden in het binnenbad “Haagakker” te Boxtel 
 

Vrijdag : 18.00 - 19.00: Heren Jeugd  +  Jongens o. 16 jaar. 

  20.00 - 21.00: Dames 1 + 2  +  Meisjes o. 16 jaar. 
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JAARPROGRAMMA DIPLOMAZWEMMEN 
 

Afzwemmen voor diploma’s 
4 november   diploma C voor inhalers 

16 december   keuzepakketten 

24 maart   keuzepakketten 

19 mei   diploma C voor inhalers 

2 juni    basispakketten zwemvaardigheid I, II en III 

 

Kijkdagen 
8 november   eerste kijkmiddag woensdaggroep 

11 november  eerste kijkmiddag zaterdaggroep 

7 februari   tweede kijkmiddag woensdaggroep 

10 februari   tweede kijkmiddag zaterdaggroep 

11 april   derde kijkmiddag woensdaggroep 

14 april   derde kijkmiddag zaterdaggroep 

 

Speciale dagen 
4 oktober   broer/zus/vriend/vriendin meezwemdag woensdaggroep 

7 oktober   broer/zus/vriend/vriendin meezwemdag zaterdaggroep 

20 december   oudermeezwemdag woensdaggroep 

23 december   oudermeezwemdag zarterdaggroep 

9 mei    broer/zus/vriend/vriendin meezwemdag woensdaggroep 

12 mei   broer/zus/vriend/vriendin meezwemdag zaterdaggroep 

 

 

JAARPROGRAMMA SYNCHROONZWEMMEN 
 

Afzwemmen voor diploma H, G of F 
29 oktober   Breda - Synchro 

4 februari   Eindhoven - STE 

24 juni   Nuenen - Nuenen  

 

Competitiewedstrijden 
8 oktober   Roosendaal - Hieronymus 

5 november   Eindhoven - Nuenen 

20 mei   Eindhoven - Lutra 

16 juni   Hilvarenbeek - De Dokkelaers 
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NIEUWE LEDEN 
 

Nick van Bemmel  diplomazwemmen 

Thomas Bolwerk diplomazwemmen 

Luuk Braam diplomazwemmen 

Maartje Braam diplomazwemmen 

Roos Braam diplomazwemmen 

Melanie van Dinther diplomazwemmen 

Martine van Geene diplomazwemmen + synchroonzwemmen 

Tim van Geffen diplomazwemmen 

Paul Groenendaal diplomazwemmen 

Loes Hendriks diplomazwemmen 

Esra Pennings diplomazwemmen 

Peggy van Roosmalen diplomazwemmen  

Christian Rijkers diplomazwemmen 

Liza Smits diplomazwemmen 

Milly Smulders diplomazwemmen 

Dirk van Veghel diplomazwemmen 

Harold Vervoort diplomazwemmen 

Luke Vervoort diplomazwemmen 

Lieke van Vianen diplomazwemmen 

 

 

 

 

GESLAAGD 
 

ster 1 
Veerle vd Avoort 

Miranda Koolen 

Jan van Lieshout 

Manja Steenbakkers 

Amy Keetels 

Demelsa vd Steen 

 

 

 

 

 

 

ster 2  
Kelsey Huijnen 

Moniek Steenbakkers 

Jacqueline Quekel 

Stefan Wouters 

Mark vd Spank 

Evelyn Lammers 

Demelsa vd Steen 

Marloes Keetels
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GEFELICITEERD 
 

 

Toen draai de de wind,  

Er verschoot een ster:  

De maan was rond, 

De zon lachte:  

En opeens kon hij  

Niet langer wachten  

De wereld is een wonder rijker  

Hij heet:  

 

PIM  
Pim Willem 

 

Rianne van den Brand 

Robert Maasdijk & Jop  

 

5 augustus 2000  

Uijlenborg 13  

5258 PA Berlicum  

Tel.: 073 ð 503 73 15  
 

 

 

Robert, Rianne en Jop, 

Namens de zwemclub feliciteert de redactie van de De Drietand jullie met de 

geboorte van jullie zoon en broertje. 
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TAART, TAART, TAART 
  

 Verjaardagen augustus  Verjaardagen september 
 

 1 Kelsey Huijnen 1 Meggie Kastelijn 

 3 Marion van Thiel 2 Lisa vd Boogaard 

 4 Suzanne vd Heijden  Susan Mathijsen 

 6 Matej Mioc 3 Maikel vd Ven 

 7 Marjolein Bax 7 Linda van Nieuwburg 

 10 Marc vd Berg  Jacques Wouters 

 11 Lientje Maas 8 J.H. van Veghel  

 15 Angela vd Heijden 10 Mariëlle Roos 

 16 Martijn Vloet  A.H. van Uden-v. Kaathoven 

 17 Lidy Mettler 11 Jody Kastelijn 

 18 Marina Huijberts 13 Cub Michiels 

 20 Tico Hartman  Karolina van Oostenbrugge

 22 Rens vd Heijden 14 Ron van Valkenburg 

 24 Nelly de Bekker-Ansems 19 Marieke vd Sman 

 25 Bram van Geffen 22 Mieke Brugmans 

  26 Michiel Jansen 25 Suzanne Veen-Buss 

  Arno Schouten 26 Piet vd Dungen 

 29 J.J. van Veghel 28 H.J.C. van Veghel-vd Laar 

 30 Daniëlle vd Ven 29 Farina van Liempd 

 31 Brigitte van Berkel 30 W. van Stiphout 

    Lonneke Vloet 
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ZWEMKAMP 2000 
 

Een Circuskamp wel te verstaan. 
 

Op 16 juni om half zes vertrokken we naar Wanroy met 60 circusartiesten en 25 

circusdirecteuren. Na het opmaken van de bedden werd er in de grote circustent 

gegeten. Daarna kon het feest beginnen. We waren in 7 groepen ingedeeld. Zo 

waren er de leeuwentemmers, de vuurspugers, acrobaten, jongleurs, koordansers, 

trapezenartiesten en niet te vergeten de clowns.  

 

Om 8 uur was er een welkoms woord namens alle verenigingen. 

 

Oranje Boven: de groten mochten toch naar het voetbal kijken, terwijl er voor de 

kleintjes een fotozoektocht was gevolgd door een stevig renspel in het bos. Om 

twaalf uur moesten ze tanden poetsen. 

Voor de grotere was er om 0.15 uur een nachtspel “wij houden van Oranje.” 

Toen was het bedtijd; voor de meeste dan. 

 

Het was kei gezellig, echt vet maar o zo vermoeiend. 

 

De kookploeg was fantastisch en ik snap wel dat Piet dan 16 liter afvalt, Frank 

Sinatra buiten moest optreden en Eric nr. 3 nog veel met Ine moet praten over het 

mestprobleem. 

 

Bedankt  

  Femke – Ine – Vera bedankt dat het ook dit jaar zo goed ging. 

 

   Groetjes Mandy en Thea 
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INTERNATIONALE SUMMERMEET   
 

1 en 2 juli 2000 
 

We moesten al vroeg op want we verzamelden om 8.45 uur bij het zwembad in 

Schijndel. Met zeven zwemmers vertrokken we naar de Tongelreep in 

Eindhoven. 

 

Katja, Tico, Janine, Roel en Lonneke maakten ons clubje compleet. Martijn 

mocht deze keer niet meedoen omdat hij met rupsen gestoeid had. 

 

Om half elf was de officiële opening compleet met volksliederen. Er waren 

Amerikanen, Duitsers, Belgen en wij Nederlanders. 

 

De wedstrijd ging vrijwel probleemloos maar duurde lang vanwege het aantal 

deelnemers. 

 

In de pauze werden er allerlei spulletjes geruild, dit is een Amerikaanse 

gewoonte. Zo wisselden T-shirts, badmutsen, potloden, sleutelhangers en 

dergelijke van eigenaar. Het was hartstikke leuk. 

 

Omdat we na de pauze nog lang moesten wachten voor we aan de beurt waren 

mochten we van Vera nog vrij zwemmen. 

 

Het programma liep uit tot zeker half negen, waarna er nog een polowedstrijd 

gespeeld moest worden. 

 

Toen we naar huis gingen konden we de weg niet vinden. Na een omweg zijn we 

toch bij het Scoutinggebouw aangekomen. Hier gingen we ovenachten. Er was 

ook een disco en een barbecue. Het was kei gezellig tot we wilden gaan slapen. 

Er kwam een groep Belgen in de zaal waar wij lagen om te slapen. Toen ze 

ophielden met praten, gingen ze aan het zagen. 

 

Zondag was ook een lange dag en iedereen was moe. Vandaag konden we wel in 

het buitenbad en dat was leuk. 

 

Om half acht was het afgelopen en was mama zo moe dat ze zelfs niet op de 

uitslagen heeft gewacht. Maar het was echt leuk om mee te doen. 

 

Doei 

groetjes van Linda en Mandy 
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SYDNEY 2000 van 15/9 tot 1/10 

 

MASCOTTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een hete Sydney zomeravond, een fikse regen- en onweersbui blaast drie jonge 

Australische dieren uit hun warme nestjes. In hun wanhopige zoektocht naar een 

schuilplaats komen ze alle drie tegelijkertijd bij een warm en veilig hol, waar ze 

dicht tegen elkaar aan kruipen voor de veiligheid. Even plotseling als de storm 

begon gaat hij ook weer liggen, en belichten 2000 sterren de heldere nacht. De 

drie dieren kijken naar elkaar en grinniken. 

Ook de andere dieren komen uit hun schuilplaatsen te voorschijn toen de geest 

van het zuiden hun vertelde dat de drie jonge dieren de weg hadden gevonden 

naar een speciale plaats in Sydney, en die plek heet het millennium park. De geest 

zei dat op een morgen vroeg in het nieuwe millennium mensen van over de hele 

wereld daar samen zouden komen voor een groots spektakel van sport en cultuur, 

een wereldsfeest van vrede, vriendschap en begrip. De geest van het zuiden vroeg 

de drie dieren of zij de officiële mascottes van het grote evenement wilden 

worden. Ze accepteerde deze eer vol trots en beloofden hun beste beentje voor te 

zetten in hun nieuwe rol. 

 

Dit is Millie 

Millie is een mierenegel en leeft in een klein maar stijlvol 

ingericht holletje onder het Millennium Park. Ze is genoemd naar 

het nieuwe millennium en is het symbool voor Sydney's hoop en 

optimisme voor 2000. Ze is een erg hippe, moderne jonge vrouw 

en ze weet alles van de moderne technologie - als je wilt weten 

wat er nu nieuw en cool is, dan moet je het Millie maar eens vragen. Als een 

natuurlijke leraar en het brein van het mascotte trio houdt Millie alles goed bij, let 

erg goed op en komt altijd met creatieve oplossingen. In eerste instantie zou je 

denken dat Millie een serieuze jonge insecteneetster is maar ze houdt van plezier 

maken en is dol op sport. Met haar sterke gespierde lichaam en haar scherpe 
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geest blinkt ze uit in alles wat te maken heeft met strategie en snelheid zoals 

handboogschieten, turnen en schermen. Millie’s grootste droom is het bouwen 

aan een vreedzame wereld door het onderwijzen van mensen door middel van 

sport.. 

 

Dit is Olly 

Olly (als in olympisch), is een Kookaburra en hij leeft in de hoogste boom op het 

Millennium Park. Hij is eerlijk, enthousiast, loyaal. Met 

zijn grote hart en zijn persoonlijkheid is hij het 

spiegelbeeld van de olympische geest en wereldwijde 

vriendschap. Misschien is hij daarom wel gekozen als 

beschermheer van de vijf ringen, de symbolen van de 

ethiek en geschiedenis van de olympische spelen. 

 

Hij is een beetje een rare vogel. Olly vindt het niet erg om zich tussen de atleten 

te mengen, en dat wat hij tekort komt aan geduld maakt hij weer goed met zijn 

snelheid. Olly, een feitenjager en een praatjes maker, sommigen zouden hem een 

roddelaar kunnen noemen, hij vliegt altijd in het rond op zoek naar het laatste 

nieuws. Natuurlijk heeft hij het niet altijd bij het juiste eind. Syd en Millie lachen 

nog steeds om het verhaal van een spannend nieuw vakantiepark voor spinnen, 

het World Wide Web! Olly is van nature een komiek, dol op “practical jokes”, 

maar wat zijn vrienden het meest mogen, is dat hij ook om zich zelf kan lachen. 

 

Dit is Syd 

Syd, het vogelbekdier, is genoemd naar de stad waar zich de 

spelen van 2000 afspelen. Hij is een bewegelijk mannetje, een 

teamspeller en een geboren aanvoerder wiens energie en durf die 

van de Australische bevolking weerspiegelen. Syd bewondert alle 

atleten. Hij is de cheerleader onder de drie mascottes, zijn 

motiverende invloed kan iedereen inspireren om met het goud te 

strijken. Hij is zelf ook een aardige sportman, zijn gestroomlijnde lichaam en 

gespierde benen geven hem de snelheid en acceleratie om in de meeste sporten 

uit te blinken, Maar zwemmen blijft zijn favoriet. Zelfs als hij niet wint zal hij 

toch finishen, omdat het hem niet om het winnen gaat maar om hoe er wordt 

gestreden voor de eerste plaatsen. Er zijn maar twee dingen waar Syd niet tegen 

kan: slechte verliezers en milieuvandalen. De meeste tijd een zeer gemoedelijk 

ventje, maar als Syd iemand de omgeving ziet vervuilen zal hij niet aarzelen om 

hem pootje te lichten met zijn staart en hem eens te vertellen hoe hij daarover 

denkt. Juist omdat hij zo veel van het milieu houdt is Syd uitgekozen als de 

mascotte voor milieu en omgeving. 
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INDELING DIPLOMAZWEMMEN 
 

 

Voorlopige indeling diplomazwemmen woensdag:  

17.30 – 18.15  uur 

     

baan 1  baan 2  baan 3 

Bernadette v Vlaanderen 
 Katja Hartman / 

Meggie Kastelijn 

 Sandra Schellekens 

     

Ster 3  ster 4  Zwemvaardigheid I 

     

Noel van Hooft  Roy Keetels  Priscilla van Heesch 

Kelsey Huijnen  Jarno vd Laan  Murel Hermes 

Marloes Keetels  Jurgen vd Meerendonk  Karlijn vd Spank 

Evelyn Lammers  Joey vd Pol   

Jacqueline Quekel  Rick Rijkers   

Marco Rijkers     

Mark vd Spank     

Demelsa vd Steen     

Moniek Steenbakkers     

Stefan Wouters     

     

     

baan 4  baan 5  baan 6 

Richard van Beek / Tico 

Hartman 

 Karin v Keulen / 

Ramona Pijnenburg 

 Wilhelm vd Wijgert 

     

Zwemvaardigheid I  Ster 1  Zwemvaardigheid II 

e.v. 

     

Desi Bos  Veerle vd Avoort  Mark vd Heijden 

Anne van Bussel  Miranda Koolen  Deniece Huijnen 

Mark Evegaars  Jan van Lieshout  Rachelle Huijnen 

Linda Gevers  Christian Rijkers  Driss Ismaili Alaoui 

Thijs vd Oetelaar  Manja Steenbakkers  Michiel Jansen 

Jeroen Steenbakkers  Amy Keetels  Sera Laaper 

    Alka Weijenberg 
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Voorlopige indeling diplomazwemmen zaterdag:  

15.30 – 16.15  uur 
 

     

baan 1  baan  2  Kleine bad 

Femke vd Hoeven  Linda Leenders  Anne, Ibtissame 

Ingrid, Marc 

     

Ster 4  Ster 3  Beginners, Ster 1 

Zwemvaardigheid I  Zwemvaardigheid I   

     

Leonie vd Boogaard  Jessica vd Bosch  Marjolein Bax 

Lisa vd Boogaard  Rob van Geffen  Maartje Braam 

Moniek vd Boogaard  Lidy Mettler  Roos Braam 

Sophie Braam  Marieke vd Pol  Tim van Geffen 

Suzanne vd Heijden  Linda Spooren  Jacqueline van Rijbroek 

Meike Keetels  Martine vd Steen  Elke Schellekens 

Sabrina Leenders  Roeland Steur  Carolijn van Uden 

Monique van Rijbroek  Ruben Theunissen  Dirk van Veghel 

Anne vd Tillaart   Maikel vd Ven   

    Begeleiding 

    Wilhelm en Peter 

     

baan 4  Baan 5  baan 6 

Karin van Keulen   Farina van Liempd  Sandra Schellekens 

     

Zwemvaardigh. lI - III  Zwemvaardigh. I - II  Ster 3 - C 

     

Koen van Boxtel  Lex Bekkers   Jaap Bekkers 

Yvonne vd Heuvel  Steffie vd Berg  Cub Michiels 

Anoek Kappen  Marloes Braam  Linda van Nieuwburg 

Lizzy vd Pol  Luuc Dekkers  Rob van Oorschot  

Peggy van Roosmalen  Chrissy Heijmans  Mark Schellekens 

Arianne vd Steen  Laura Leenders  Farilde Steur 

Charlotte van Uden  Marjolein Leenders  Saskia van Uden 

  Susan Mathijsen   

  Ellen Verhagen   

  Simone vd Wijgert   
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Voorlopige indeling diplomazwemmen zaterdag:  

16.15 – 17.00  uur 
 

     

baan 1   Baan 2  Baan 3 + 4 

Richard van Beek / 

Tico Hartman 

 Peter vd Weijer  Karin van Keulen 

     

Ster 1/2   Beginners  Zwemvaardigh. lll 

     

Sam vd Berg  Luuk Braam  Jill Bijsterbosch 

Rens vd Heijden  Melanie van Dinther  Ingrid van Dijk 

Milly vd Veerdonk  Paul Groenendaal  Ibtissame El Btioui 

Danielle vd Ven  Loes Hendriks  Kaoutar El Btioui 

Celine Vermeer  Esra Pennings  Naoual El Btioui 

Thomas Bolwerk  Milly Smulders  Frank Hovenier 

  Lieke van Vianen  Jody Kastelijn 

  Liza Smits  Anne Oremans 

    Roosje van Oss 

    Tanja Passier 

    Linda Schellekens 

    Janine van Vught 

     

     

  Baan 5  baan 6 

  Linda Leenders  Susanne Hovenier 

     

  Zwemvaardigh. 1  Ster 3 ï C 

     

  Jan vd Bersselaar  Rob van Heeswijk 

  Susan Gerritsma  Emily Koo 

  Mandy Schouten  Erwin van Kronenburg 

  Elisa Teluy  Rick van Kronenburg 

  Ilse vd Veerdonk  Lientje Maas 

  Daphne Waals  Kimberly Mauriks 

    John Verhagen 

    Wyko vd Wijgert 
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Voorlopige indeling diplomazwemmen zaterdag:  

17.00 – 17.45  uur 
 

     

baan 1  baan 2  baan 3 

Dorinda Spierings  Karin van Keulen  Femke vd Hoeven 

     

Beginners  zwemvaardigh. l - ll  Zwemvaardigh. lI ï Ill 

     

Nick van Bemmel  Danny Evers  Ninke Dekkers 

Martine van Geene  David Evers  Arthur Hayen 

Ruby van Herpen  Bram van Geffen  Simone Hayen 

Barbara Jouvenaar  Kevin Koo  Kim vd Heijden 

Kim de Laat  Wout Maas  Rob vd Heijden 

Harold Vervoort  Arno Schouten  Rick Hooijberg 

Luuk Vervoort  Erik Schuurmans  Geertje Kappen 

  Ron van Valkenburg  Roel vd Kley 

     

baan 4  baan 5  baan 6 

Peter vd Weijer  Linda Leenders / 

Tanja Passier 

 Farina van Liempd 

     

ster 4 ï C     

Zwemvaardigh. II - III  Ster 2  Ster 1 

     

Teym van Diejen  Maartje Heerkens  Frank Barten 

Mark Foolen  Inge vd Heijden  Tim Klerks  

Corvin Kamphorst  Nicole vd Heijden  Ilse Ondersteijn 

Johan Kamphorst  Remy vd Heyden  Mathijs van Os 

Mark Klerkx  Nikki Klerks  Duran vd Schoot 

Paul van Lokven  Glenn van Vught  Maarten Zomers 

Michael Saris     

Pieter de Vries     

Thierry Weijenberg     

     

     

Kleine  bad  Richard van Beek  Tico Hartman 

Wilhelm vd Wijgert  Marc vd Berg  Susanne Hovenier 

  Ronnie van Berlo  Meggie Kastelijn 

Zwemvaardigh. III e.v.  Ilse Bijsterbosch  Sandra Schellekens 
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INDELING SYNCHROONZWEMMEN 
 

 

Voorlopige indeling synchroonzwemmen zaterdag: 
 

14.30 uur - 15.30 uur  16.15 uur ï 17.00 uur   

     

Baan 1-6  kleine bad   

Femke vd Hoeven  Femke vd Hoeven   

Farina van Liempd  Farina van Liempd   

     

Diploma G / F + kzplan  diploma H + kzplan   

     

Lisa vd Boogaard  Leonie vd Boogaard   

Jessica vd Bosch  Moniek vd Boogaard   

Yvonne vd Heuvel  Martine van Geene   

Martine vd Steen  Suzanne vd Heijden   

Charlotte van Uden  Meike Keetels   

Ellen Verhagen  Laura Leenders   

Simone vd Wijgert  Marjolein Leenders   

  Sabrina Leenders   

Ingrid van Dijk  Jacqueline van Rijbroek   

Anoek Kappen  Monique van Rijbroek   

Anne Oremans  Anne vd Tillaart   

Lizzy vd Pol     

Sandra Schellekens     

Arianne vd Steen     
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INDELING WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Maandag 

 

18.00 uur – 19.00 uur 
 

Koen van Boxtel 

Mark van Breugel 

Ilse Bijsterbosch 

Jill Bijsterbosch 

Rachel Coppens 

Katja Hartman 

Tico Hartman 

Arthur Hayen 

Rob van Heeswijk 

Jody Kastelijn 

Meggie Kastelijn 

Roel vd Kley 

Mandy Kuypers 

Susan Mathijsen 

Kimberly Mauriks 

Karolina van Oostenbrugge 

Katja van Roosmalen 

Christel Sanders 

Mariska Sanders 

Linda Schellekens 

Mark Schellkens 

Farilde Steur 

Roeland Steur 

Caroline van Uden 

Saskia van Uden 

Lonneke Vloet 

Martijn Vloet 

Glenn van Vught 

Janine van Vught
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ONDER DE KEP 
 

 

Voor de hoogbegaafden die zich 

ergens mee bezig willen houden. 

 
- Wat voelt een vlinder als hij verliefd is? 

- Wat doen militairen in een burgeroorlog? 

- Wat moet zure room met een uiterste 

houdbaarheidsdatum? 

- Wat tellen schapen als ze willen slapen? 

- Houden ze op een theefabriek 

koffiepauze? 

- Wat als je je twee keer half dood schrikt? 

- Waarom heet een man met vieze praatjes tegen een vrouw een seksist, maar 

een - vrouw met vieze praatjes tegen een man een gulden per minuut? 

- Wat is de snelheid van het duister? 

- Waarom draagt een kamikazepiloot een helm? 

- Waar zijn de eerste 6-up’s gebleven? 

- Waarom is er whiskas-kip, vis en rund, maar geen Whiskas-muis? 

- Als een schizofreen met zelfmoord dreigt, spreken we dan van een 

gijzelingsactie? 

- Is een volle harddisk zwaarder dan een lege? 

- Waarom geeft een antwoordapparaat nooit antwoord als ik iets vraag? 

- Als maïsolie van maïs komt en olijfolie van olijven, hoe zit het dan met 

babyolie? 

- Als zwemmen goed is voor de ontwikkeling van armen en benen, waarom 

hebben vissen dan geen armen en benen? 

- Waarom worden sigaretten verkocht in benzinestations, terwijl je daar 

helemaal niet mag roken? 

- Als je niet mag autorijden als je gedronken hebt, waarom hebben cafés en bars 

dan parkeerplaatsen? 

- Hoe gaat de bestuurder van de strooiwagen ’s ochtends naar zijn werk? 

- Als er niets blijft plakken aan Teflon, hoe wordt dan Teflon aan de pan 

vastgemaakt? 

- Waarom zegt men “de wekker gaat af” terwijl hij eigenlijk aan gaat? 

- Waarom worden appartementen appartementen genoemd als ze aan elkaar 

zitten? 

- Krijgt een vis, net als mensen, kramp als hij vlak na het eten gaat zwemmen? 
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- Waarom zit je achter een computer, terwijl je er eigenlijk voor zit (je zit toch 

ook niet achter een tv)? 

- Waarom wordt fonetisch niet gespeld zoals je het zegt? 

- Hoe heten die harde stukjes aan het eind van je veters 

- Als een winkel 24 uur per dag en 365 dagen per jaar geopend is, waarom zit er 

dan een slot op de deur? 

- Waarom is het woord palindroom achterstevoren niet hetzelfde gespeld? 

- De zwarte doos in een vliegtuig is onverwoestbaar, waarom wordt het hele 

vliegtuig niet van hetzelfde materiaal gemaakt? 

- Zijn de wegwijzers naar een blindenschool ook in braille? 

- Wie heeft het melken van koeien ontdekt, en wat dacht hij dat hij aan het doen 

was toen hij eraan begon? 

- Waarom vind je altijd maar 1 schoen langs de kant van de weg? 

- Waar blijft het rubber dat van autobanden slijt? 

- Als een vlieg op het plafond landt, maakt hij dan een looping of en draai om 

zijn as? 

- Waarvoor zijn de witte halve maantjes op je nagels? 

- Een toastje met boter o.i.d. valt altijd met de gesmeerde kant naar beneden. 

Wat zou er gebeuren als je dat toastje op de rug van een kat zou binden en de 

kat zou laten vallen? 
 

 

Scheidsrechter zo gek nog niet!  

Je kent ze ongetwijfeld wel, die mannen en die (enkele) 

vrouwen die week in week uit weer aan de rand van het bad 

staan om een of meerdere wedstrijdjes te fluiten. Van "onder in 

de kring" tot "boven in de hoofdklasse" zorgen zij er voor dat 

de grootste waterpolo-competitie ter wereld soepel door kan 

draaien. Niet altijd genieten ze het respect dat ze verdienen. In 

de emoties van de strijd krijgen ze nog wel eens wat 

toegeroepen vanuit het publiek. De aanbeveling om een bril te 

aan te schaffen valt daarbij nog in de lichtste categorie. Ze 

hebben een opmerkelijke gave om het vaak anders te zien dan 

het o zo objectieve thuispubliek 

Gelukkig krijgen ze na de wedstrijd meestal een hand en een 

bedankje "voor het fluiten". En dat voelt prettig, want uiteindelijk fluiten ze een 

beetje voor jou en een beetje voor zichzelf. Want echt het scheidsrechteren kun je 

ook als hobby beschouwen. 

Hier onder een kort verslag van de ervaringen van een scheidsrechter bij PSV, 

maar dit had ook een scheidsrechter bij SWNZ kunnen zijn. 
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Ik kan daar over mee praten. Zo'n drie jaar geleden zaten we, net zo als nu, met 

een groot tekort aan scheidsrechters. Als regel geldt dat je als vereniging per 2 

teams een volwaardige scheidsrechter moet leveren. Dat haalde we toen, en ook 

nu, bij lange na niet. Je bedenkt dan van alles waarom juist een ander zich maar 

beschikbaar moet stellen. Maar als iedereen dat doet, dan schiet dat niet op, was 

mijn redenering. Dus heb ik de stoute schoenen aangetrokken en met beschikbaar 

gesteld. Best een hele stap. Want zelf heb ik nooit waterpolo gespeeld. Of eerlijk 

gezegd op twee wedstrijdjes na dan. Meer dan 25 jaar schreven we ons toen ons 

als compleet zaalvoetbalteam in voor het nog steeds bestaande traditionele 

"Eindhovense Studenten Kampioenschappen" vlak voor de kerst. Daarmee is 

mijn hele waterpolo-carriére wel beschreven. Mijn beide zonen daarentegen zijn 

veel later en geheel onverwacht in de ban geraakt van het waterpolo. Ik had dan 

ook al heel wat uurtjes in vele baden in Nederland doorgebracht. Ook vond ik dat 

ik al aardig wat van het spelletje begon te begrijpen. Om onduidelijke redenen 

voelde ik me ook wel een beetje verplicht om die stap te zetten. Hoe dan ook ik 

heb er geen spijt van gehad. Natuurlijk er gaat best de nodige tijd in zitten en ook 

ik vind dat ik tijd te kort kom. Maar het voelt goed als je iets kunt terugdoen voor 

al datgene wat anderen doen en gedaan hebben binnen de vereniging waar ook 

jouw kinderen met veel inzet en plezier hun sport beleven. En niet onbelangrijk ik 

ben het zelfs leuk gaan vinden. 

Het zal nu wel duidelijk zijn. Dit is een dringende oproep aan een ieder om een 

zelfde stap te zetten en je beschikbaar te stellen als kandidaat-scheidsrechter. 

Wat dan volgt is de moeite waard. Je wordt degelijk voorbereid in theorie en 

praktijk. Daar worden zo'n 8-tal cursusavonden aan besteed. En na een examen 

afgelegd te hebben, ga je op stap om (eerst nog onder begeleiding) je eerste echte 

wedstrijdjes te fluiten. Dat begint met aspiranten en of pupillen wedstrijden, niet 

zo heftig dus. Maar al doende leer je en geleidelijk aan verandert dat. Overigens 

geheel in overeenstemming met je capaciteiten en wensen. 

Met je wensen wordt ook rekening gehouden als het je inzetbaarheid betreft. Je 

kunt aangeven op welke dagen je niet beschikbaar bent, vanaf welk tijdstip op de 

dag je beschikbaar bent, welke beperking je in de reis-afstand wilt leggen. 

Kortom er wordt in alles terdege rekening gehouden met ieders specifieke 

situaties. Er is een redelijke reiskostenvergoeding vanuit het district.  

Dus wat let je nog. 

Bedenk: als jij het niet doet, wie doet het dan wel? 

Geef je op als kandidaat-scheidsrechter bij de secretaris van SWNZ 
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KLEURPLAAT EN PUZZLE 
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