
De Drietand Pagina 1 

 

 

 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 7, nummer 6 April 2001 
  

REDACTIONEEL 
 

 
Een zeer vrolijk hallo voor alle leden van Neptunusô58. 
Het is namelijk lente, het wordt mooi weer en binnenkort kunnen we weer 
paaseitjes eten. Allemaal dingen om erg vrolijk van te worden. 
 
En zo vrolijk is ook de inhoud van deze De Drietand. Jullie kunnen je bij 
Neptunusô58 voor een heleboel gezellige activiteiten inschrijven: 

- De zomercursus Zwemmend Redden 
- De Open Schijndelse Zwemkampioenschappen 
- Het dolfijnen en waterratten spel 
- Het zwemkamp 

 
En verder vinden jullie de namen van twee nieuwe wereldbewoners, de 
overige jarigen, de geslaagden en de standen van het waterpolo. 
 

Veel leesplezier namens 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  
dedrietand@hetnet.nl 

 

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

 
 
*    kopij inleveren voor 29 april 01 bij een van de redactieleden of per E-mail  *  
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VAN HET BESTUUR 
 

Detective bureau Ach en Wee 
 
SCHIJNDEL - Hoe zeer het bestuur van zwem- en waterpolovereniging 
Neptunus'58 te Schijndel, zwemmende in zwembad De Molen Hey eveneens 
te Schijndel, het betreurt, heeft het toch weer zijn toevlucht moeten nemen naar 
bovengenoemd detective bureau. Dit maal is het detective bureau op zoek 
naar individuen die de volgende vacante functies zouden willen opvullen: 
 

¶ 1 penningmeester van het mannelijk of vrouwelijk geslacht 

¶ 1 of meerdere receptionisten van het mannelijk of vrouwelijk geslacht ten 
behoeve van de zaterdagmiddag (14.30 - 18.00 te verdelen over bv 2 
perioden) 

¶ 1 of meerdere koffieschenkers van het mannelijk of vrouwelijk geslacht ten 
behoeve van de zaterdagmiddag (14.30 - 18.00 te verdelen over bv 2 
perioden) 

¶ 1 beheerder voor de website van Neptunus'58 
 
U zult allen begrijpen dat deze noodzakelijke maar zeer ongewenste 
samenwerking met het bureau Ach en Wee de kas van de zwemclub allerminst 
zal spekken. Wij vragen u dan ook om hen zo snel mogelijk te helpen met het 
aandragen van kandidaten voor bovengenoemde functies.  
 
Het bestuur bedankt u hartelijk voor uw medewerking. 
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AGENDA APRIL / MEI 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in april in mei 
maandag 16, 30  
dinsdag - alle data (D1, D2, HJ t/m 5) 
woensdag - 2  
donderdag - 3 (pup./asp.) 
donderdag - alle data (H1 t/m 5) 
vrijdag ? ? 
zaterdag 7,  5 
 

Diplomazwemmen 
11 april derde kijkmiddag woensdaggroep 
14 april derde kijkmiddag zaterdaggroep 
9 mei broer/zus/vriend/vriendin meezwemdag woensdaggroep 
12 mei broer/zus/vriend/vriendin meezwemdag zaterdaggroep 
19 mei diploma C 
2 juni basispakketten zwemvaardigheid I, II, III 
 

Synchroonzwemmen 
20 mei competitiewedstrijd Eindhoven - Lutra 
16 juni competitiewedstrijd Hilvarenbeek - De Dokkelaers 
24 juni diplomazwemmen H, G, F 
 

Wedstrijdzwemmen 
1 april Speedo wedstrijd 
8 april competitiewedstrijd DIII Tilburg 
21 april techniekwedstrijd NOVUM Uden 
22 april recreanten 4-kamp Best (alleen estafettes) 
26 mei Arenawedstrijd Veghel 
 

Zwemmend Redden 
11 april introductie Zwemmend Redden bij diplomazwemmen 
14 april introductie Zwemmend Redden bij diplomazwemmen 
14 april inschrijven en eerste les 
28 april inschrijven en tweede les 
12 mei inschrijven en derde les 
26 mei vierde les 
 

Alle afdelingen 
7 april Jeugd Sport Dag 

Kamp 
8, 9 en 10 juni 2001 

 

Waterpolo 

Zie Onder de Kep 
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GEEF DE PEN DOOR 
 
Hallo ik ben Roel van der Kleij en ik ben 11 jaar.  
Ik heb de pen van Janine van Vught gekregen.  
Ik zit ook op wedstrijdzwemmen net als Janine.  
Ik heb veel wedstrijden moeten zwemmen.  
Ik vind wedstrijden zwemmen wel leuk.  
Je kunt bij wedstrijdzwemmen medailles en bekers voor de hele ploeg winnen.  
Ik heb ongeveer 8 medailles gewonnen.  
Sinds een paar maanden zwemmen we op maandag samen met kinderen van 
Zegenwerp uit St.michielsgestel. Dan moeten we naar Boxtel en krijgen les 
van Adrie.  
Op woensdag zwemmen we in Schijndel en dan krijgen we les van Vera en 
Erik. Het is op beiden plaatsen verschillend hoe we les krijgen maar wel op 
beide plaatsen leuk.  
Ik zit op de Beekhof op school en daar is het ook wel leuk.  
Deze school staat in St Michielsgestel. Ik woon namelijk in St Michielsgestel.  
Ik zit ook op tennis. Mijn vereniging heet L.T.V.De Beek.  
Ik woon in een leuke en mooie straat waar ik veel op skeeler.  

 
Ik geef de pen door aan Mark Schellekens.  
 

 

NIEUWE LEDEN 
 

 
Natasja van Ballekom  waterpolo 
Rosie vd Berg  diplomazwemmen 
Lies vd Bersselaar  diplomazwemmen 
Nick Habraken  diplomazwemmen 
Anne Haerkens diplomazwemmen  
Demian Heesakkers  diplomazwemmen 
Tim Hobbelen  diplomazwemmen 
Frank Hoeven  diplomazwemmen 
Helma vd Loop  masterzwemmen 
Kenneth Mauriks  diplomazwemmen 
Jan Minkels  masterzwemmen 
Leo van Outersterp  masterzwemmen 
Brechje Rijkers  diplomazwemmen 
Bram Verhagen  diplomazwemmen 
Michelle Verstegen  diplomazwemmen 
Dianne Welte-vd Aa  masterzwemmen 
Jerry vd Wielen  waterpolo 
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 VERJAARDAGEN 
 

in maart      en in april 
 

2 Anne Haerkens 1 Pieter de Vries 
3 Maria van Gaal 4 Helmy Voets 
6 Tim Klerks 6 Ronnie van Berlo 
8 Nicole vd Heijden 7 Sharon van Veghel  
 Femke vd Hoeven 8 Leonie vd Boogaard 
 Rick Rijkers 10 Gerrit van Hooft 

10 Luuk Braam 13 Peter van Aarle 
 David Evers  Kenny Steenbakkers 
 Mark Schellekens 14 Veerle van Avoort 
 John Verhagen jr 16 Glenn van Vught 

13 Wout Maas 19 Emile vd Aa 
15 Els Goyaerts-Aarts  Gijs van Oorschot 
 Bertha van Liempd 20 Virgi van Liempd 
 Jan van Nuland 22 Frank Hovenier 

16 Peter Brugmans 23 Rob vd Heijden 
 Wyko vd Wijgert 24 Ellis Sonnevelt 

17 John Schuurmans 26 Lizzy vd Pol 
19 Leo Outersterp  Mart Vloet 
21 Mathijs van Os 27 Tim van Geffen 
23 Rachelle Huijnen 29 Anouk Delnoy 
24 Remy vd Heyden  Mandy Kuypers 
25 Martine van Geene 30 Moniek vd Boogaard 
26 Daan Hermes   
27 Koen van Boxtel   
 Richard Postma   
 Sandra Schellekens   

30 Danny Evers   
 Jerry vd Wielen   

31 Priscilla van Heesch   
 Geertje Kappen   
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GESLAAGD 
 

Ster 2 
Sam vd Berg  
Anouk Delnoy 
Nick van Heesch 
Christian Rijkers 
John Verhagen  
 
 

Ster 3 
Veerle van Avoort 
Sam vd Berg 
Rob van Heeswijk 
Amy Keetels 
Emily Koo 
Miranda Koolen 
Jan van Lieshout 
Lientje Maas 
Kimberley Mauriks 
Manja Steenbakkers 
Wyko vd Wijgert 
John Verhagen 
 
 

Ster 4 
Jaap Bekkers  
Kelsey Huijnen 
Marloes Keetels 
Evelyn Lammers 
Cub Michiels  
Linda van Nieuwburg  
Jacqueline Quekel 
Marco Rijkers 
Mark Schellekens  
Mark vd Spank 
Demelsa vd Steen 
Moniek Steenbakkers 
Farilde Steur  
Saskia van Uden  
Stefan Wouters 
 
 

Ster 5 
Roy Keetels 
Jarno vd Laan 
Jurgen vd Meerendonk 
Joey vd Pol 
Rick Rijkers 
 
 

Zwemvaardigheid  
Red je zelf 1 
Lex Bekkers 
Leonie vd Boogaard 
Lisa vd Boogaard 
Moniek vd Boogaard 
Desi Bos 
Luuc Dekkers 
Priscilla van Heesch 
Michiel Jansen 
Meike Keetels 
Roel vd Kleij 
Kevin Koo 
Marjolein Leenders 
Sabrina Leenders 
Wout Maas 
Susan Mathijsen 
Thijs vd Oetelaar 
Martine vd Steen 
Jeroen Steenbakkers 
Roeland Steur 
Anne vd Tillaart 
Ron van Valkenburg 
Ellen Verhagen 
Simone vd Wijgert 
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Zwemvaardigheid  
Red je zelf 2 
Lex Bekkers 
Steffie vd Berg 
Leonie vd Boogaard 
Lisa vd Boogaard 
Moniek vd Boogaard 
Desi Bos 
Koen van Boxtel 
Marloes Braam 
Sophie Braam 
Luuc Dekkers 
Kaoutar El Btioui 
Rob van Geffen 
Priscilla van Heesch 
Suzanne vd Heijden 
Murel Hermes 
Michiel Jansen 
Meike Keetels 
Roel vd Kleij 
Kevin Koo 
Marjolein Leenders 
Sabrina Leenders 
Wout Maas 
Susan Mathijsen 
Thijs vd Oetelaar 
Marieke vd Pol 

Monique van Rijbroek 
Arno Schouten 
Linda Spooren 
Martine vd Steen 
Jeroen Steenbakkers 
Roeland Steur 
Anne vd Tillaart 
Ron van Valkenburg 
Maikel vd Ven 
Ellen Verhagen 
Simone vd Wijgert 
 
 

Zwemvaardigheid  
Red je zelf 3 
Yvonne vd Heuvel 
Kim vd Heijden 
Deniece Huijnen 
Rachelle Huijnen 
Anoek Kappen 
Geertje Kappen 
Roosje van Oss 
Lizzy vd Pol 
Linda Schellekens 
Arianne vd Steen 
Janine van Vught
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BESCHUIT MET MUISJES 
 
 

Jarno 
Ronaldus Franciscus 

 

is geboren op 18 maart 2001 om 15.43 uur, 

weegt 2760 gram en is 48 cm lang. 

 

zoon van 

Ronald en Mieke Persoon 

Schutsboom 24 

5481 GM Schijndel  

 

Wilt u beschuit met muisjes komen eten? 

Laat het ons dan even weten. 

073-5480189  
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MUISJES MET BESCHUIT 
 

Op 
 

25-02-2001 
 

is geboren onze zoon 
 

Mees 
 

Patrick Janssen & Mariëlle Donkers  

Dorpsstraat 27A  

5261 CJ  Vught  
 

Voor bezoek graag even bellen.  

073 -6840218  
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DIPLOMA C 
 
Op 19 mei wordt er afgezwommen voor het C-diploma, althans 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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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

INSCHRIJFFORMULIER ZWEMKAMP 
Alle leden van Neptunus ô58 kunnen zich inschrijven. 

 

Ç Ja, ik ga mee op kamp !!! 
Naam: 
Geboortedatum: 

 

Ç Ja, wij hebben een tent voor é. personen ter beschikking. 
 

Ç Ja, ik ben bereid om als begeleider mee te gaan. 
Naam: 

 

Ç Ja, ik ben bereid om jullie te helpen bij het opbouwen en afbreken van de tenten. 
Naam: 

 

Ç Ja, wij zijn bereid om de kinderen te brengen op vrijdagavond. 

Naam: 
Tel: 

 

Ç Ja, wij zijn bereid om de kinderen te halen op zondagmiddag. 

Naam: 
Tel: 

 
Dit inschrijfformulier voor 19 MEI inleveren bij Vera Hellings, Femke van der Hoeven of Eric Jansen. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ZWEMMEND REDDEN 
 

zwemmen op paaszaterdag 
 

Heb jij ook zin om te leren zwemmend redden, kom dan vanaf zaterdag 14 
april wekelijks de lessen volgen (het zijn er 17 in totaal). Er wordt gezwommen 
van 18.00 uur tot 19.30 uur in zwembad "De Molen Hey". Wat de begintijd is 
hangt af van het diploma waarvoor je je inschrijft:  

brevet a, b, 1    18.00-18.45 uur 
brevet 2     18.45-19.30 uur 
andere brevetten en diploma's 18.00-19.30 uur 

Op 21 april, 5 mei, 19 mei en 2 juni wordt er niet gezwommen en ook niet 
tijdens de bouwvak-vakantie van zaterdag 14 tot en met 28 juli. Er is dit jaar 
een buitenoefening gepland en een paar lessen in buitenwater (30 juni, 4 
augustus, 11 augustus en 18 augustus). Het examenzwemmen is op 29 
september. Later in het seizoen krijg je hierover nog verdere informatie.  
 

Net als vorig jaar moet je een minimum aantal lessen gevolgd hebben om 
op examen te mogen ! Dit aantal is vastgesteld op 12 lessen.  
 

Je kunt jezelf opgeven door het inschrijfformulier in te vullen. Dit lever je 
zaterdag 14 april of de week erna bij ons in. Je schrijft je eerst in voor een 
brevet, certificaat of diploma en meteen daarna beginnen de lessen. 
 

Neem bij het inschrijven de volgende dingen mee: 
¶ Zwemspullen;  
¶ Het bijgevoegde inschrijfformulier; 
¶ Een pasfoto 
¶ Het zakboekje als je dat al hebt  

 

We zullen het inschrijfgeld (dit is het examengeld en het lesgeld samen) innen 
door middel van een eenmalige afschrijving van de bank- of girorekening. Het 
gaat om de volgende bedragen: 
 

 Neptunus'58 leden Niet Neptunus'58 leden 
Brevet a, b, 1, 2 fl 50,00 fl 62,50 

Brevet 3, 4, 5, 6 fl 60,00 fl 75,00 

Certificaat Brons, Zilver, Goud fl 50,00 fl 62,50 

Diploma Binnenwater A, B fl 70,00 fl 85,00  
 

Als je je voor de eerste keer inschrijft heb je een zakboekje nodig van fl 5,00 
waarin steeds de behaalde diploma's worden bijgeschreven.  
 

Als je verder nog vragen hebt: vanaf zaterdag 14 april is er van 18.00 uur tot 
19.30 uur altijd iemand van ons aanwezig op het zwembad. 
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Zwemmend Redden  
Schijndel  

Neptunus ó58 

INSCHRIJFFORMULIER  
 

Gegevens deelnemer:  
 

NAAM : ..................................................................................éé... M/V  
 

ADRES: .................................................... ........................................éééé.. 
 

PLAATS: ...........................................................................................éé........ 
 

GEB. DATUM :  .......... --......... --..éééé. GEB. PLAATS:  ..ééé...............ééé.. 
 

Lid van Nept unus ô58  ja/nee    
 

Inschrijfgeld:  Neptunus'58 leden  Niet Neptunus'58 leden  
Brevet a, b, 1, 2  fl 50,00 fl 62,50 
Brevet 3, 4, 5, 6  fl 60,00 fl 75,00 
Certificaat Brons, Zilver, Goud fl 50,00 fl 62,50 
Diploma Binnenwater A, B fl 70,00 fl 85,00  
 

Bij het inschrijven wordt een sportkeuringskaart verstrekt. Deze is bij de prijs 
inbegrepen. 
 

Dit gedeelte zal door ons ingevuld worden. 
 
¹ Inschrijfgeld  f      ,     (afhankelijk van het diploma waarvoor je je  

  inschrijft)  
¹ Zakboekje  f    5,00  (eenmalig) 
¹ Leerboek  f  25,00 (eenmalig en alleen vanaf brevet 6) 
 

TOTAAL f      ,      
 

 

Begin juni ontvangt u een overzicht van de voor u af te schrijven kosten. Daarna zal 
het bedrag van uw rekening worden afgeschreven. 
 

Ondergetekende gaat akkoord met een eenmalige afschrijving van het aangegeven 
bedrag: 
 

Naam:   ééééééééééééééé 
Bankrekening nr: éééééééééééé  Girorekening nr:    éééééééééééé  
Handtekening: 
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OPEN SCHIJNDELSE 

ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN 
 

OSK op 6 mei 2001 
 

Ook dit jaar worden er weer open Schijndelse zwemkampioenschappen 
gehouden op zondagmiddag 6 mei. Het programma is af en het belooft 

weer hartstikke leuk te worden. 
 
De middag begint om 13.30 uur in zwembad De Molen Hey. Er zijn die 
dag twee onderdelen waar je aan mee kunt doen. Als eerste is er de 
zwemwedstrijd, waarin je zo snel mogelijk een of twee banen zwemt. Je 

tegenstanders hebben dezelfde leeftijd als jij. Het maakt niet uit of je van 
de afdeling wedstrijdzwemmen, diplomazwemmen, synchroonzwemmen 
of waterpolo komt. Iedereen mag meedoen. Voor elke leeftijdsgroep zijn 
er medailles en prijzen beschikbaar.  
 
Het tweede onderdeel is het Dolfijnen en Waterratten spel. Bij dit spel 

speel je in een groep van vier personen tegen andere teams. Jullie 
voeren verschillende leuke en gekke opdrachten uit in het water en 
proberen slimmer, sneller, kunstiger te zijn dan de andere teams. Het 
leukste is als je met een stel vrienden, vriendinnen of met familie komt. 
Hier moet je je echt voor inschrijven, want diegenen die dat vorig jaar niet 

gedaan hadden, hadden er naderhand spijt van. 
 
Tijdens de pauze van de zwemwedstrijd en het Dolfijnen en Waterratten 
spel, wordt er waarschijnlijk weer een waterpolotoernooi gehouden tussen 
de leraren van het Elde college en de leerlingen die lid zijn van een 

waterpolovereniging.  
 
Om 17.30 uur is bekend wie zich in welke leeftijdscategorie 
zwemkampioen van Schijndel mag noemen. 
 
Bovendien hoef je geen lid te zijn van Neptunusô58 om aan deze middag 

mee te mogen doen. Vraag dus aan al je vrienden, vriendinnen en aan je 
familie of ze ook mee willen doen. Dan wordt het extra leuk.  
Als je mee wilt doen, lever je voor 30 april het volgende inschrijfformulier 
in bij je trainer (die ervoor moet zorgen dat het briefje bij Vera of Femke) 
terecht komt. Je kunt het formulier ook inleveren op Elschotseweg 47.  
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INSCHRIJFFORMULIER OSK 
 
Naam: _____________________________ Geb. datum: _________________ 
 
Ik geef me op voor de volgende afstanden.  
(Graag aankruisen weke afstanden je wilt zwemmen.) 
 
Æ  25 m vrije slag  jongens/meisjes geboren in 1991 of later  (< 10 jr) 
Æ  25 m rugslag  jongens/meisjes geboren in 1991 of later  (< 10 jr) 
Æ  50 m vrije slag  jongens/meisjes geboren in 1990 of 1989 (< 12 jr) 
Æ  50 m rugslag  jongens/meisjes geboren in 1990 of 1989  (< 12 jr) 
Æ  50 m vrije slag  jongens/meisjes geboren in 1988 of 1987  (< 14 jr) 
Æ  50 m rugslag  jongens/meisjes geboren in 1988 of 1987  (< 14 jr) 
Æ  50 m vrije slag  jongens/meisjes geboren in 1986 t/m 1983  (< 18 jr) 
Æ  50 m rugslag  jongens/meisjes geboren in 1986 t/m 1983  (< 18 jr) 

Æ  50 m vrije slag  jongens/meisjes geboren in 1982 of eerder  (² 18 jr) 

Æ  50 m rugslag  jongens/meisjes geboren in 1982 of eerder  (² 18 jr) 
 

Ik wil meedoen met het Dolfijnen en Waterratten Spel. In mijn team zitten de 

volgende deelnemers.  
(Je eigen naam + de naam van je teamgenoten opgeven.) 
1. ____________________________   3. _____________________________ 
2. ____________________________   4. _____________________________ 
Je mag ook een minder dan vier personen opgeven. Wij maken dan het team 
voor jullie compleet. 
 
Æ  Ik wil jullie op 6 mei wel komen helpen. 
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ONDER DE KEP 
 
 

bordsponsors  
plaatsen vraagtekens 
 
Iedereen die regelmatig bij 
wedstrijden van Neptunusô58 en 
SWNZ komt kijken weet dat er bij 
deze wedstrijden NORMALITER 
sponsorborden langs een zijde van 
het bad staan opgesteld. Lees hier 
even goed het woordje 
NORMALITER. Want het is al een paar keer achter elkaar gebleken dat de 
borden tijdens een thuis avond in zijn geheel niet of gedeeltelijk zijn opgesteld.  
 
Dit is niet uit te leggen aan een sponsor die ñtoevalligò die avond komt kijken.  
En dat komt regelmatig voor omdat er ook sponsors zijn die lid zijn van 
Neptunusô58 of SWNZ. Wij (de Sponsorcommissie) vragen dan ook met klem 
dat de sponsorborden langs het bad worden gezet bij thuis wedstrijden, anders 
zal dit ons zeker sponsors gaan kosten.  
 
Het eerste team dat moet spelen bouwt het bad op en zet de borden langs de 
kant. Als dit met het gehele TEAM gebeurt dan zal dit ongeveer 10 minuten in 
beslag nemen. Het laatste TEAM kan vervolgens weer het bad afbreken. Bij de 
zwemwedstrijden zullen diegenen die verantwoordelijk zijn voor de opbouw 
van het bad en de banen deze taak vervullen.  
 
Er zullen in ieder geval vóór volgend zeisoen nog nieuwe wieltjes onder de 
karretjes worden geplaatst zodat het geheel dan wat soepeler zal lopen. 
 
Namens de sponsorcommissie alvast bedankt voor jullie inzet. 
 

   Roy Bruggeman 
 
 

De Drietand en het Schijndels Weekblad 
 
Jouw team ook in de De Drietand en het Schijndels weekblad mail dan je 
wedstrijdverslag uiterlijk voor de maandag na de wedstrijd door naar volgende 

E-mail adres: dedrietand@hetnet.nl 
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dames SWNZ op titelkoers  
 
Ondanks slecht spel wisten de dames van SWNZ toch twee punten mee te 
nemen uit Den Bosch waar ze met 2-7 wonnen van rode lantaarndraagster 
WPC 98. Er is weinig positiefs te melden over deze wedstrijd maar er wordt 
altijd gezegd: een slechte generale is een ...... en dit spreekwoord slaat op de 
wedstrijd die er nu aan zit te komen.  
 
De doelpuntenmaakster tegen WPC 98 waren Agnes Meijer 4x, Miranda 
Huijsmans, Tjitske van Kampen en Jenny Buys ieder 1x. 
 
De wedstrijd om het kampioenschap aanstaande zaterdag om 19.30 uur in De 
Molen Hey te Schijndel spelen de dames van SWNZ tegen De Warande 2 uit 
Oosterhout. Het team dat deze wedstrijd wint wordt zeer waarschijnlijk de 
kampioen en promoveert naar de landelijke tweede klasse bond. De Warande 
2 heeft een verliespunt meer dan de dames van SWNZ dus winst of een gelijk 
spel is noodzakelijk voor de dames van de Gestel/Schijdelse combinatie. U 
bent van harte welkom om de dames naar de overwinning te roepen, 
schreeuwen, fluiten, toeteren en wat verder in u op komt.  
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Competitierooster april 
 

   7-apr       

Afdeling Vertrek Tijd Wedstrijd   W officials of Zwembad  

Pupilllen   18:00 SWNZ (SG) A - De Punderman A SM v Doremalen D Leering  

Aspiranten   18:45 SWNZ (SG) A - De Rog A SM v Doremalen D Leering  

Heren 1 14:15 16:30 Koudekerk 1 - SWNZ (SG) 1 De Thermen Alphen a/d Rijn   

Heren Jeugd 14:30 16:15 Hellas-Glana A - SWNZ (SG) A De Nieuwe Hateboer Sittard   

Meisjes<16 16:30 17:30 Arethusa A - SWNZ (SG) A Golfbad Oss Oss   

Dames 1 17:00 18:15 Njord 2 - SWNZ (SG) 1 Den Ekkerman Veldhoven   

Jongens<16 17:45 19:00 De Punderman A - SWNZ (SG) A De Wiemel Deurne   

Heren 2 18:15 19:15 De Treffers 1 - SWNZ (SG) 2 Kwekkelstijn Rosmalen   

Heren 4 19:00 19:45 Gorgo 2 - SWNZ (SG) 4 De Beemd Veghel   

   8-apr       

Afdeling Vertrek Tijd Wedstrijd   W officials of Zwembad  

Heren 3 18:00 19:15 Nayade 2 - SWNZ (SG) 3 De Tongelreep Eindhoven   

Dames 2 16:45 18:00 De Punderman 1 - SWNZ (SG) 2 De Wiemel Deurne   

   14-apr       

Afdeling Vertrek Tijd Wedstrijd   W officials of Zwembad  

Heren 1   20.00 SWNZ (SG) 1 - De Vuursche 1 L Verhagen JCP Vloet CGH v Boxtel 

   21-apr       

Afdeling Vertrek Tijd Wedstrijd   W officials of Zwembad  

Jongens<16   18:00 SWNZ (SG) A - SBC-2000 A GHF v Oorschot HWJ v Oorschot  

Heren 3   18:00 SWNZ (SG) 3 - WPC-98 (SG) 4 
VERPLAATST     VERPLAATST     VERPLAATST 

Heren 4   18:45 SWNZ (SG) 4 - De Punderman 1 PHJ v d Dungen JHA Hellings JJ v Hout 

Dames 2   19:30 SWNZ (SG) 2 - Merlet 1 HML Verhagen RWM Mathijsen MBM Vloet 

Heren 3   20:15 SWNZ (SG) 3 - WPC-98 (SG) 4 TPJF v d Wiel HMT v Liempt 
JMA v d 

Coevering 

Dames 1   20:15 SWNZ (SG) 1 - Lutra 1 
VERPLAATST     VERPLAATST     VERPLAATST 

Heren 2   21:00 SWNZ (SG) 2 - De Vennen 1 L Verhagen JCP Vloet CGH v Boxtel 

Heren 1   21:45 SWNZ (SG) 1 - De Vuursche 1 
VERPLAATST     VERPLAATST     VERPLAATST 

Aspiranten 17:45 19:00 De Punderman A - SWNZ (SG) A De Wiemel Deurne   

   22-apr       

Afdeling Vertrek Tijd Wedstrijd   W officials of Zwembad  

Dames 1   20:15 SWNZ (SG) 1 - Lutra 1 R Bruggeman GAA Maurix CJM v Kaathoven 

Jongens<16   17:00 SWNZ (SG) A - SBC-2000 A GHF v Oorschot HWJ v Oorschot  
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KLEURPLAAT 
 

 


