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 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 8, nummer 3 November / December 2001 
  

REDACTIONEEL 
 

 
Zo nog even De Drietand voor dat Sinterklaas in het land is. Natuurlijk brengen 
wij ook weer heerlijkheden en zoetige verhaaltjes, hoewel de afdeling 
wedstrijdzwemmen het deze keer heeft laten afweten en de zwemvierdaagse 
net niet op tijd was met hun verslag, tja zo af en toe moeten er nog wel eens 
wat mensen wakker worden gebeld op een zondagavond en ook dan lukt het 
net niet. Ook de verjaardagen missen we deze keer, maar die zullen er 
volgende keer weer instaan. Maar ja zoals de pepernoten rollen, rollen ze. 
Lekker trouwens, vers gebakken!  
Goed wat staat er dan wel in. 
Iets van het bestuur, de sponsorcommissie, natuurlijk weer enkele waterpolo 
verslagen 
 

De redactie wenst jullie allemaal veel  
plezier met Sint en Piet. 

 
 
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: 

dedrietand@hetnet.nl 

 

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

 
 
   kopij inleveren voor 14 december 2001 bij een van de redactieleden of per E-

mail   

mailto:dedrietand@hetnet.nl
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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 
 
Maarten Pennings Penningmeester Sassenheimseweg 2 5034015 
 
Peter vd Weijer Zwemopleidingen Wijbosscheweg 73 5493973 
   Zwemvaardigheidsdipl. 
 
Eric Jansen Waterpolo Past. v Luytelaarstr. 27 5479051 
 
Vera Hellings Wedstrijdzwemmen Elschotseweg 47 5480209 
   Masterzwemmen 
 
Femke vd Hoeven Zwemmend Redden Rukven 3 0413-229467 
   Synchroon Zwemmen Heeswijk 
 

LEDENADMINISTRATIE 

 
Mieke Wouters  Evertsenstraat 12  5475184 
 
 

WEDSTRIJDLEIDER: 

 
Vera Hellings Wedstrijdzwemmen Elschotseweg 47 5480209 
 
 

STARTVERGUNNINGEN: 

 
Vera Hellings Wedstrijdzwemmen Elschotseweg 47 5480209 
Janny vd Sande Waterpolo Tiboschlaan 32 5498981 
Femke vd Hoeven Synchroonzwemmen Rukven 3 (Heesw.) 0413-229467 
 

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

Verslag jeugdledenvergadering 27 augustus 
 
Plaats:  Peer Wouters 
Aanwezig: Ongeveer 20 leden onder 16 jaar inclusief ouders 
 
Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij wil de 
vergadering op dezelfde manier houden als vorig jaar. 
Vorig jaar is tijdens de vergadering gesproken over een jeugdbestuur. Er zijn 
inmiddels 3 of 4 aanmeldingen, maar het is nog niet gestart. Dit is niet mogelijk 
omdat de huidige bestuursleden momenteel niet in de gelegenheid zijn om het 
jeugdbestuur te begeleiden. Ze zijn te druk bezet met hun eigen taken. Daarom 
staat het voorlopig nog een jaar of misschien anderhalf, op een zijspoor. 
 
Alle bestuursleden stellen zich voor en zeggen iets over hun taak of taken. 
 
Aan de penningmeester wordt gevraagd, waarom het financieel verslag nu niet 
ter inzage ligt, maar wel tijdens de ALV. Voor de goedkeuring van het verslag 
moet het eerst in de ALV besproken zijn.  
De voorzitter en de penningmeester vinden het geen probleem dat de 
aanwezigen er inzage in hebben. Dora laat er één rondgaan. 
 
De polosecretaris krijgt ook een paar vragen. 
Vanaf wanneer mogen kinderen poloën? 
Vanaf 10 – 12 jaar zijn er de pupillen. Er is wel een eis dat ze behoorlijk 
zwemvaardig moeten zijn en een goede borstcrawl kennen. Poloën is een 
intensieve sport. 
 
Waarom wijken jullie uit naar Boxtel voor jongens onder 16 jaar? Wij als 
ouders vinden dit een behoorlijke afstand. 
In Schijndel is op aanvaardbare tijden niet genoeg zwemwater beschikbaar. 
Daarom moeten sommigen uitwijken naar Boxtel en naar Vught. De training 
voor jongens onder 16 jaar in Boxtel is niet verplicht, maar wenselijk. Ze 
trainen op donderdag ook een uur in Schijndel. 
De voorzitter haakt hier even op in. Neptunus probeert met de gemeente tot 
een oplossing te komen over zwemwater. Misschien een tweede bad??? 
Neptunus vraagt ook een tribune, een eigen materialenhok en een andere 
ingang. 
 
De voorzitter richt zich tot de ouders en vraagt hun medewerking. Vorig jaar 
hebben zich 2 ouders aangemeld en die zijn nu actief bezig. Het bestuur en de 
begeleiders zijn hier blij mee. Nu melden zich geen ouders spontaan aan. Er 
zijn nog wel enkele vragen. 
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Een ouder vraagt wat zwemvaardigheid inhoudt. 
Peter legt uit dat er zwemvaardigheid I, II en III is, dat bestaat uit een 
basispakket en keuzepakketten. Hij gaat even in op details en zegt dat er 2x 
per jaar voor afgezwommen kan worden. 
 
Een moeder heeft klachten over het tijdsverloop waarin haar kind de “sterren” 
gehaald heeft en de groep waarin het nu zit om te oefenen voor 
zwemvaardigheid I. 
Peter zal dit geval met Karin van Keulen bespreken en de betreffende moeder 
binnen enkele weken hierover bellen. 
 
Iemand wil graag weten wat de kinderen kunnen als ze alle diploma’s hebben. 
Ze kunnen wedstrijdzwemmen en/of poloën. Ook kunnen ze in de groep van 
Peter recreatief blijven zwemmen. Peter zegt dat die groep meestal komt voor 
de fun maar niet voor het zwemmen. 
 
Er zijn klachten over het bezorgen van de Drietand. 
De voorzitter is momenteel bezig met het updaten van de bezorgerslijst en hij 
maakt een nieuwe routeplanning. 
 
Niet iedereen weet wanneer er kijkdagen zijn, omdat ze De Drietand niet altijd 
krijgen. 
Femke zegt dat in het begin van het jaar die dagen al vast staan, dus nu al t/m 
juni 2002. In het eerste clubblad, sept/okt 2001, staat het hele jaarprogramma 
van het diplomazwemmen. Het hangt bovendien op het prikbord.  
 
Een kind kan op woensdag niet meer gebracht worden en wil graag naar de 
zaterdag. Kan dat? 
Femke regelt het meteen. 
 
Waarom is er met carnaval geen zwemmen van Neptunus en wel van de 
gemeente? 
Peter zegt dat dat een aantal jaren geleden afgeschaft is omdat er op de hele 
middag maar 2 of 3 kinderen kwamen. 
 
De voorzitter vindt dat deze bijeenkomst waardevol geweest is. Hij bedankt de 
aanwezigen voor hun komst en inbreng. 
Hij sluit de vergadering om 19.25 uur. 
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Verslag Algemene Ledenvergadering 27 augustus  
 
Plaats: Peer Wouters. 
Aanwezig: R. Bruggeman, H. Verhagen, J. vd Sande, E. vd Aa, H. vd Kley, G. 
van Vught, J. vd Heijden, K. van Keulen, A. Oremans, G. vd Loo, P. vd Wiel, 
M. Vloet, H. Voets, G. Sengers, M. Pennings en A. Schellekens.   
 
Afwezig: V. van Liempd, M. Wouters, F. van Liempd, W. vd Wijgert en R. 
Mathijsen (allen met kennisgeving). 
 
Aanwezig alle bestuursleden: H. van Herpen, D. Sengers, N. Schoenmaker, P. 
vd Weijer, F. vd Hoeven, V. Hellings en E. Jansen. 
 
Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij deelt mee dat 
er van 18.30 tot 19.30 uur een jeugdvergadering geweest is met leden onder 
16 jaar incl. ouders. Het was evenals vorig jaar een vruchtbare en goed 
bezochte vergadering. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen: 
- Een trouwkaart van F. vd Hoeven en W. vd Wijgert. Ze trouwen op vrijdag 

21 september in Heeswijk-Dinther. 
- Er zijn 5 afmeldingen binnengekomen. De namen zijn hierboven vermeld. 
 
Verslag ALV 7 oktober 2000:  
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 
 
Verslagen diverse afdelingen. 
 
Secretaris. Nanneke: 
De vereniging heeft nu 322 leden waarvan 186 onder de 16 jaar en 136 
daarboven.  
Betalende leden t/m 9 jaar   80 
10 t/m 15 jaar   105 
16 jaar en ouder    137 
De overige leden zijn medewerkers, lid van verdienste of erelid. 
De zwemvierdaagse telde 414 deelnemers en voor het Ronald McDonald 
Kinderfonds is f 1.117,65 opgehaald. 
 
Wedstrijdzwemmen. Vera: 
De afdeling is afgelopen seizoen gegroeid van 27 naar 40 leden. Er is 
samenwerking gekomen met Zegenwerp. Bart van Betuw van Zegenwerp geeft 
training op maandagavond. Er kan nu vaker getraind worden. 
Dit seizoen willen we op dezelfde manier doorgaan. 
 Meegedane wedstrijden: 
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 verenigingscompetitie D3, resultaat 15e; 

 recreanten 4-kamp, resultaat 3e; 

 4 speedowedstrijden, resultaat talloze medailles; 

 Janine van Vught speedo-finales; 

 arenawedstrijd voor minioren; 

 internationaal weekend.  
 
Een 8-tal leden hebben een interne cursus zwemtechniek gevolgd. Deze wordt 
in het nieuwe seizoen nogmaals gegeven. 
Karin van Keulen is gestopt met training geven op maandag. Dit is 
overgenomen door Sandra Schellekens. 
Thea Kuypers en Helma vd Kley hebben uitstekend geholpen op het 
secretariële vlak bij de diverse wedstrijden. Ook veel ouders hebben geholpen 
als ploegleider of klokker. 
Vera bedankt, Karin, Bart, Jan, Sandra, Thea, Helma, diverse ouders en 
iedereen die iets gedaan heeft. 
Tenslotte vraagt ze nog medewerking voor de thuiswedstrijden (2) en het 
schoonmaken van het bad. 
 
Masterzwemmen. Vera: 
Neptunus is in september 2000 van swim-fitness overgeschakeld naar 
masterzwemmen. Het is heel anders, maar het merendeel van de leden is heel 
enthousiast. Ze proberen conditie op te bouwen. Aan het eind van het seizoen 
waren er 20 leden. De minimum leeftijd is 25 jaar. 
Er is nog wel een groepje recreatief zwemmen. 
 
Diplomazwemmen. Peter: 
Het afgelopen seizoen hebben ruim 20 medewerkers op woensdag en 
zaterdag zwemopleiding gegeven. Voor het sterrenplan van de KNZB zijn 
geslaagd: 
Ster 1  44 kinderen 
Ster 2  47 kinderen 
Ster 3  27 kinderen 
Ster 4  31 kinderen 
Ster 5  24 kinderen 
Er is een maal afgezwommen voor C, 10 geslaagden. 
Er zijn 3 examens geweest voor de zwemvaardigheidsdiploma’s I, II en III. 
Zwemvaardigheid   I II III 

basispakket   31 8 9 geslaagden 
snorkelen   36 14 11 geslaagden 
zwemmend redden 23 36 11 geslaagden 

 
Eric Landa (trainer van PSV zwemmen) heeft een cursus zwemtechniek 
gegeven. Dit was een succes wat herhaald wordt. 
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Fransien Bijsterbosch en Dorinda Spierings zijn gestopt als medewerker. 
Hartelijk dank voor de jarenlange medewerking. 
Tenslotte bedankt Peter alle medewerk(st)ers voor hun inzet in het seizoen 
2000 – 2001. 
 
Een ouder vraagt of een kind een ster in kan halen, als het ziek is als daarvoor 
afgezwommen wordt. Peter zegt dat dit in overleg geregeld kan worden. 
 
Ook wordt gevraagd of een kind, dat 2 sterren mist op de poster (5), die alsnog 
in kan halen. Het kind kan, door met een andere groep mee te zwemmen, de 
ontbrekende sterren alsnog halen. Het Moet wel altijd in overleg gebeuren. 
 
Er zijn ouders die het sterrenplan rommelig vinden. Peter vindt dat het klopt, 
want er zijn veel verschillende onderdelen die gezwommen moeten worden. 
 
Synchroonzwemmen. Femke:   
In het vijfde seizoen van het synchroonzwemmen hebben 2 meisjes voor de 
eerste keer meegedaan met wedstrijden. Zij haalden 2 keer een tweede plaats 
en 1 keer een eerste plaats. 
De wedstrijd ploeg wordt uitgebreid met 1 meisje. 
4 meisjes hebben het H-diploma gehaald en 2 het G-diploma. 
Het aantal deelneemsters aan het synchroonzwemmen was dit seizoen 26. De 
trainingen worden verzorgd door Farina van Liempd en Femke vd Hoeven. 
Plannen voor het komend seizoen: 

 Meedoen aan de 4 competitiewedstrijden G/F. 

 Diploma’s H en F halen. Neptunus organiseert 1 diplomasessie. 

 Een eigen diplomaserie, kunstzwemmen voor beginners, opzetten. 
 
Zwemmend redden. Femke: 
In het seizoen 2000 waren er 57 inschrijvingen. 16 medewerkers begonnen in 
april met de trainingen en eindigden 30 september met het examen. 
Vlak voor het seizoen hebben we 2 kennismakingsmiddagen georganiseerd. 
Dit heeft 13 nieuwe leden opgeleverd, de sportstimuleringsdag 2 en artikelen 
in Het Schijndels Weekblad en De Meierij nog 3. 
Er zijn 52 kandidaten op examen geweest en ze zijn allemaal geslaagd. 
Brevet 1   5 kandidaten 
Brevet 2 12 kandidaten       
Brevet 3     12 kandidaten 
Brevet 4         5 kandidaten 
Brevet 5        8 kandidaten 
Brevet 6   5 kandidaten 
diploma A      2 kandidaten 
diploma B      3 kandidaten 
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Er is 1 keer geoefend in het Engelermeer en 3 keer in het buitenbad in St. 
Michielsgestel. Alle andere oefenavonden zijn in het binnenbad in Schijndel 
geweest. 
Femke bedankt alle medewerk(st)ers. 
 
Waterpolo. Eric: 
Niet ontvangen. 
 
Financieel verslag seizoen 2000/2001 + verslag kascommissie:  
Dora deelt het financieel overzicht uit. Ze geeft een toelichting op de 
exploitatierekening en de balans. Vooruitbetaalde bedragen zijn verzekering, 
contributie van de Kring en van de KNZB, dit komt omdat Neptunus een 
gebroken boekjaar heeft. 
Mart Vloet vraagt of het bestuur tevreden is met het huidige resultaat. 
De penningmeester heeft het rond kunnen maken. 
Hij vraagt ook of SWNZ financieel interessant is voor Neptunus. 
Hij krijgt als antwoord, ja. 
 
Roy Bruggeman, Daan Hermes en Helmy Voets hebben de kas gecontroleerd 
en goedgekeurd. Roy zegt dat ze geen foutje hebben kunnen vinden en alles 
zag er keurig en verzorgd uit. 
Helmy is aftredend. Harrie Verhagen zal haar plaats innemen. 
 
Begroting 2001/2002:   
Uit de begroting blijkt dat de contributie omhoog zal moeten. De badhuur gaat 
met  f 3,75 per uur omhoog. De contributie aan de KNZB gaat met f 3.000,-- 
per jaar omhoog. De KNZB heeft een ander systeem toegepast om contributie 
te berekenen. Bovendien hebben we minder leden als we graag zouden willen, 
maar we hebben niet meer zwemwater en ook geen begeleiding. 
Het voorstel van het bestuur is: 
De basiscontributie wordt voor leden tot 9 jaar € 63,-- 

van 10 t/m 15 jaar € 80,-- 
16 jaar en ouder € 87,-- 
recreanten € 57,-- 
masterzwemmen € 87,-- 
startvergunninghouders € 16,-- 
competitie waterpolo    € 36,--(kan meer worden) 
extra doelgroep           €  3,-- 

 
Er komt reactie uit de vergadering. 
Mart Vloet vraagt of het bij het bestuur bekend is, dat de waterpoloteams meer 
inschrijfgeld moeten betalen en dat de onkostenvergoeding voor de 
scheidsrechters omhoog gaat. Is hier rekening mee gehouden? 
Volgens de penningmeester is dit gebeurd. Mart vindt de poloverhoging 
miniem. 
De aanwezige leden gaan met de contributieverhoging akkoord. 
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Dora bedankt Mieke Wouters voor het correct bijhouden van de 
ledenadministratie en iedereen die er aan meewerkt om de kosten zo laag 
mogelijk te houden. 
 
Er wordt aan de voorzitter gevraagd, waarom hij er niet op in gaat als iemand 
trainingspakken en tassen aan de vereniging wil schenken. 
De voorzitter zal  met de bedoelde sponsor contact opnemen. 
 
Zijn de kerstpakketten hetzelfde als vorig jaar en worden de artikelen door 
dezelfde leverancier geleverd? 
Dit is nog onbekend. 
 
Bestuursverkiezing: 
Nanneke Schoenmaker is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen 
tegenkandidaten, dus Nanneke blijft in het bestuur. 
Dora Sengers, penningmeester, is aftredend en niet herkiesbaar. 
De voorzitter zegt dat Dora 8,5 jaar penningmeester geweest is bij Neptunus. 
Ze is op een moeilijk moment begonnen, maar ze heeft alles goed gedaan. Hij 
bedankt Dora voor al haar werk en inzet voor Neptunus en SWNZ. Ze is 
bovendien een gastvrij iemand. Haar kantoorruimte is voor heel veel 
bestuursvergaderingen kosteloos beschikbaar gesteld, ook de koffie en thee. 
Dit was om voor Neptunus kosten te besparen. Dora nogmaals bedankt en ook 
Gerard. Ze heeft ook Gerard bij de vereniging gehaald, evenals Ruud en Mark. 
De hele familie is Neptunus-minded. De contacten met de gemeente zijn er 
ook op vooruit gegaan. Voor al haar werk krijgt Dora een cadeaubon 
aangeboden en een mooi boeket bloemen. 
 
Dora bedankt Neptunus voor deze attentie. Ze is blij dat ze aan deze functie 
begonnen was, maar nu vindt ze het tijd worden om haar taak over te dragen. 
Ze bedankt Puskas, de grote sponsor, alsook alle bestuursleden en overige 
leden voor de prettige samenwerking. Ze blijft lid van Neptunus. 
 
Maarten Pennings stelt zich beschikbaar als nieuwe penningmeester. Er zijn 
geen tegenkandidaten. Nadat hij zich voorgesteld heeft mag hij plaatsnemen 
aan de bestuurstafel. De voorzitter is blij met hem en wenst hem veel succes. 
Maarten zal zijn best doen om zo goed mogelijk te functioneren. Dora zegt, dat 
hij voorlopig nog een beroep op haar mag doen als hij iets niet weet. 
 
Rondvraag en sluiting: 
 
P. vd Wiel: 
Is de waterpolo competitie al bekend? 
Eric zegt dat het zojuist digitaal binnengekomen is. Het Boekje kan nu 
afgewerkt worden en wordt vrijdag uitgedeeld. De 1e competitie wedstrijd is op 
29 september. 
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Een moeder: 
Kinderen die mee op kamp gaan moeten bij de leiding een briefje inleveren 
met de persoonlijke gegevens en eventuele bijzondere dingen. Die moeder en 
ook de andere moeders vinden dit goed en doen dat ook. Er blijkt achteraf, dat 
haar kind wat kan slaapwandelen, in een tent geslapen heeft zonder iemand 
van de leiding in die tent en dan met al dat water in de buurt. Het is gelukkig 
allemaal goed gegaan, maar dit verdient wel aandacht. Anders heeft het 
briefjes invullen geen zin. 
De voorzitter is het volledig met haar eens. Het zal zaterdag in de evaluatie 
vergadering van het kamp besproken worden en ook in de eerstvolgende 
bestuursvergadering. 
 
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en voor hun inzet in het 
afgelopen jaar.  
Hij sluit de vergadering om 21.30 uur. 
 
Notuliste 
E. van Liempd 
 
De 2e vergadering is hetzelfde als de 1e. 
 

GESLAAGDEN 
 

Ster 2 
Martine van Geene 
Marleen de Laat 
Nienke van Leuven 
Mathijs van Os 
Jeroen Outersterp 
Maud Schreuders 
. 

Ster 3 
Jacqueline van Rijbroek 
Elke Schellekens 
Lisa vd Tillaart 
Carolijn van Uden 
Danielle vd Ven 
Celine Vermeer 
David Vink 
 

Ster 5 
Rob van Geffen 

Marieke vd Pol 

Linda Spooren 

Ster 4 
Sam vd Berg 
Rob van Heeswijk 
Emily Koo 
Miranda Koolen 
Lientje Maas 
Kimberly Mauriks 
Milly vd Veerdonk 
John Verhagen 
Wyko vd Wijgert 

 

 

 

H-diploma 
Synchroonzwemmen 
Lisa vd Boogaard 
Susanne Hovenier 
Anne vd Tillaart 
Simone vd Wijgert 
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AGENDA NOVEMBER / DECEMBER 
 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in november in december 
maandag - 24, 31 
dinsdag - 25 
woensdag - 5, 26 
donderdag - 27 
vrijdag - 28 
zaterdag - 29 

 
 

Diplomazwemmen 
15 december afzwemmen keuzepakket Snorkelen 1, 2 en 3 
19 december oudermeezwemdag woensdaggroep 
22 december oudermeezwemdag zaterdaggroep 
 
 

Synchroonzwemmen 
18 november wedstrijd in Boxmeer (Lutra) 
19 december wedstrijd in Eindhoven (Nuenen) 

 
 

Wedstrijdzwemmen 
18 november  verenigingscompetitie in Dongen 
16 december Speedowedstrijd 
 
 

Waterpolo 
Zie ONDER DE KEP 

 
 
 

Kamp 
7, 8, 9 juni 
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DE PEN 
 
Hallo zwemvrienden 
 

Mijn naam is Elke Schellekens 

Ik hou van paarden maar ik zit op zwemmen. 
Maar als ik jarig ben geweest mag ik op paardrijden om te proberen of dat ik 
dat leuk vindt. 
O ja bijna vergeten, ik ben 7 jaar bijna 8 jaar ik zit op de Vossenberg in groep 
5. 
Wij hebben thuis een aardbeien bedrijf en ik eet heel veel aardbeien want die 
vind ik lekker. 
  
De pen wil ik aan Celine Vermeer geven. 
 
Heel veel groetjes Elke Schellekens. 
 
 

NIEUWE LEDEN 
 

Manissa vd Brand diplomazwemmen 
Anke Brands  diplomazwemmen 
Sjors van Engeland diplomazwemmen 
Jos van Helvoirt diplomazwemmen 
Mike Kreunen  diplomazwemmen 
Rowie vd Oever diplomazwemmen en synchroonzwemmen 
Marc van Roosmalen diplomazwemmen 
Suzanne van Roosmalen diplomazwemmen 
Elle vd Rijt   waterpolo 
Mark Schellekens wedstrijdzwemmen   
Mark Smits  diplomazwemmen 
Siebe van Veen  diplomazwemmen 
Saskia Vroomen waterpolo 
 
En verder zijn de volgende ouders ons komen helpen: 
Christie van Dinther receptie diplomazwemmen 
Sjan Heesakkers receptie diplomazwemmen 
Annelies Jennissen receptie diplomazwemmen 
Helma vd Kleij  receptie diplomazwemmen 
Marijke van Leuven diplomazwemmen 
Janny vd Sande voorzitter en secretaris waterpolo 
Peter vd Sande  begeleider waterpolo 
Carlo de Wit  wedstrijdzwemmen 
Saskia Vermeer wedstrijdzwemmen 
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VAN DE SPONSORCOMMISSIE 
 
Gelukkig kent Neptunus’58 een grote schare van vaste en trouwe sponsors die 
allen hun steentje bijdragen aan de club. Hierdoor is het onder andere mogelijk 
dat het clubblad gratis kan worden verstrekt.  
 
Er zijn verschillende soorten van sponsoring: van een advertentie in het 
clubblad tot bordsponsor. We hebben zelfs een heuse hoofdsponsor, Puskas 
vd Wiel. 
 
De afgelopen tijd zijn alle sponsoren eens tegen het licht gehouden, en is er 
bekeken in welke van de sponsor doelgroepen ze konden worden 
onderverdeeld. De sponsor commissie heeft voor de continuïteit van de 
sponsoring namelijk de volgende doelgroepen gedefinieerd. 
- Hoofdsponsor  1 x 
- Stersponsors  8 x 
- Subsponsors  4 x 
- Bordsponsors  6 x 
 
In de nieuwe structuur krijgt iedere groep een contract met de duur van 
minimaal 1 jaar en een opzegtermijn van 1 jaar. In het contract staan de 
tegenprestaties die de club levert. En door de opzegtermijn heeft de 
sponsorcommissie voldoende tijd om een nieuwe sponsor te zoeken in het 
geval dat er een sponsor op zou zeggen.  
 
De kerstpakketten actie die eigenlijk ook voor dit jaar op de planning stond 
gaat helaas niet door. Oorzaak hiervan is de het gebrek aan tijd van de leden 
van de sponsorcommissie om een en ander gedegen voor te bereiden en de 
fusie bij onze grootste afnemer Heinz. Door de fusie bij Heinz is het 
vooruitzicht voor een actie volgend jaar erg hoopvol. 
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ZWEMBOETIEK 
 

Zoals altijd aan het begin van het seizoen kunnen er spulletjes besteld worden 
via de zwemclub. Je kunt zo vaak bestellen als je wilt maar soms moet je wat 
langer wachten omdat we niet altijd voorraad hebben. De donkerblauwe T-
shirts zijn alleen bestemd voor de leden die deelnemen aan wedstrijden van 
het wedstrijdzwemmen of het synchroonzwemmen. Zwembrilletjes worden niet 
meer via de zwemclub verkocht.  
 
Het bestelformulier dat je hieronder vindt, kun je inleveren bij Vera Hellings 
(wedstrijdzwemmen) of Femke van der Hoeven (diplomazwemmen en 
synchroonzwemmen) 
 

 
BESTELFORMULIER ZWEMSPULLEN 

 
Naam:  ................................................. 
Tel. nr: ................................................. 
 
Ik wil graag de volgende artikelen bestellen via Neptunus’58: 
 

 Badmuts latex super 30 gr fl 3,00 

  Kleur wit  

 Badmuts silicone fl 11,00 

  Kleur wit / marine* 

 Neusklem  fl 5,00 

  Maat S, M, L* 

 Pullbuoy  fl 14,00 

 Zwemplank met handgrepen fl 23,50 

 T-shirt Neptunus’58 donkerblauw fl 10,00 
 

*    doorstrepen wat niet van toepassing is    
 
Alle bovengenoemde prijzen kunnen per 1 januari veranderen door de komst van de Euro. 
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SYNCHROONZWEMMEN 
 

Diploma H in Rosmalen 
 
Hallo allemaal, 
 
Zondag 28 oktober was er een diplomazwemmen van kunstzwemmen. Vier 
meiden van Neptunus’58 moesten voor diploma H op. We verzamelden ons bij 
het zwembad in Schijndel en gingen naar Rosmalen.  
 
Het diplomazwemmen bestond uit verschillende onderdelen. De onderdelen 
waren drijfvormen: 

- wrikken richting hoofd 
- wrikken richting voeten 
- wrikken op de buik 

figuren: 
- salto achterover 
- gehurkte draai 
- zeilboot beurtelings 

eggbeaten en op muziek zwemmen. 
Eerst moesten we een baan schoolslag, borstcrawl en rugcrawl in 30 sec. 
zwemmen. Farina zat in de jury dus we werden goed beoordeeld. Natuurlijk 
hadden we mensen bij ons die deden supporteren. Onze supporters waren: 
Femke, Farina, Sandra en natuurlijk onze ouders. 
 
Iedereen (Anne, Lisa, Simone en ik) was geslaagd voor diploma H. Dus onze 
middag was helemaal top. Op naar het volgende diploma. 
 
Susanne 
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ONDER DE KEP 
 

Trainer/coach 
 
Voor het nieuwe seizoen is SWNZ op zoek 
naar een nieuwe trainer/coach voor de 
herenteams. Indien u iemand weet of kent 
die mogelijk geïnteresseerd is in deze 
functie laat hem dan de onderstaande 
advertentie lezen en vraag of hij/zij contact 
opneemt met Janny van de Sande, 
voorzitter van startgemeenschap SWNZ. 
 
 

SWNZ is een startgemeenschap van Neptunus 58 en 
Zegenwerp en telt 150 waterpololeden.  
De afdeling waterpolo heeft 13 teams waarvan 4 herenteams en 
2 herenjeugdteams. 

 

voor seizoen 2002/2003 zoekt SWNZ (SG) een 

 

TRAINER/COACH (m/v) voor de heren 

 

De trainer/coach traint twee maal per week de heren 

selectie en is verantwoordelijk voor het coachen van het 

eerste heren team. Het eerste herenteam speelt derde 

klasse bond afdeling D. 

Een vergoeding voor deze functie wordt in overleg met het 

bestuur van SWNZ vastgesteld. 

 

 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met: Janny van 
de Sande tel.nr 073-5498981, voorzitter SWNZ, of met Carla 
van de Westelaken tel.nr: 073-5510694. (na 17.00 uur) 
E-mailadres: djanga@wishmail.net. 
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SWNZ Heren 1 pakt eerste punt 
 

In een goed gevuld zwembad de Molen Hey zag het publiek afgelopen 

zaterdag twee zeer spannende wedstrijden. Dames 1 was als eerste aan 

de beurt en verloren met het minimale verschil van een doelpunt. Heren 1 

wist tegen de nummer 2 uit de competitie, Watervlo uit De Meern, gelijk te 

spelen. 

 
Eindelijk wist heren 1 zijn eerste punten te pakken, ondanks de afwezigheid 
van de geblesseerde Lawrence Schouten. Met goed aanvalsspel wist men 
deze keer de kansen ook te benutten en had men bijna de gehele wedstrijd 
zicht op de overwinning. Nadat de eerste periode afgesloten werd met 2-2, 
leidde SWNZ na de tweede periode met 5-4. In de derde periode wist de ploeg 
de voorsprong te behouden (6-5), maar in de laatste periode leek het toch mis 
te gaan. Kort voor tijd keek men tegen een 8-7 achterstand aan, maar 24 
seconden voor tijd wist men toch de verdiende gelijkmaker aan te tekenen. De 
doelpuntenmakers waren Leon Huijsmans (4x), Jasper Snijder (2x) en Rogier 
van de Biggelaar (2x). 
 
 

Opnieuw geen winst voor dames 1 van SWNZ  
 

De dames van SWNZ 1 verzuimden om de punten te pakken tegen De 

Warande 2. De dames gingen voortvarend van start en namen al snel een 

2 - 0 voorsprong. De Warande kwam goed terug, maar de eerste periode 

werd afgesloten met een 3 - 2 voorsprong. 

 
Vanaf de tweede periode gingen de dames van SWNZ erg slordig spelen, dat 
had als resultaat dat bijna iedere tegenaanval uitdraaide op een doelpunt voor 
De Warande. De tweede periode eindigde daardoor in een achterstand van 4 – 
5. De dames van SWNZ kwamen in de derde periode nog terug tot 6 - 6, mede 
door het goede keeperswerk van Janine van Beekveld, die veel 
afstandsschoten wist te keren. In de vierde periode gingen de dames van 
SWNZ veel te paniekerig en te ongecontroleerd spelen om toch maar de winst 
te pakken in deze partij, die op papier tot de mogelijkheid behoorde omdat de 
teams elkaar nog van vorig seizoen kennen (De Warande is mee 
gepromoveerd naar de bondsklasse omdat die als tweede zijn geëindigd). De 
Warande ging er, door het enige doelpunt in de vierde periode te scoren met 
de punten vandoor, eindstand 6 – 7. Doelpuntenmaaksters van SWNZ Angela 
Kampman (2x), Tessa Leering (2x), Jenny Buijs en Miranda Huijsmans. 
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Training heren jeugd en jongens onder 16  
 
In de vorige De Drietand stond een advertentie voor een trainer op de vrijdag 
avond voor Heren–jeugd en jongens onder 16. Daar hier niet direct een 
oplossing voor kon worden gevonden, is op initiatief van enkele van de jeugd 
leden aan heren 1 gevraagd of zij zolang deze trainingen willen waarnemen. 
Dit biedt tevens mensen die geïnteresseerd zijn in een “snuffelstage”. Zij 
kunnen dan tijdens deze trainingen eens kijken hoe het er aan toe gaat. Het 
schema van de trainingen ziet er als volgt uit. 
 
Vrijdagtraining van 20:00 tot 21:00 in Den Haagakker te Boxtel 
 

9-11-01 John 

16-11-01 Jan 

23-11-01 Leon 

30-11-01 Rene 

7-12-01 Eric  

14-12-01 Richard 

21-12-01 Lawrence 

28-12-01 Winterstop 

4-1-02 Stefan 

11-1-02 Dusseldorf 

18-1-02 Roy 

25-1-02 Jasper 

1-2-02 Roy 

8-2-02 Jan 

15-2-02 Leon 

22-2-02 Rene 

1-3-02 Richard 

8-3-02 Lawrence 

15-3-02 Stefan 

22-3-02 John 

29-3-02 Jasper 
 
Alvast bedankt 
Groeten 
Heren-jeugd A+B en jongens onder 16 
 
Eventuele geïnteresseerden voor het bijwonen van een training kunnen contact 
opnemen met Roy Bruggeman tel.:073-5494272 
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Wedstrijden november - december 
 
In het boekje staat het verkeerde telefoonnummer om de uitslagen door te 

bellen. Het juiste nummer is 013-4561318. 

 
Zaterdag 24 november 2001 
SWNZ Pup.  Nuenen A De Molen Hey Schijndel  18:00 
SWNZ H3  NIMO 1 De Molen Hey Schijndel  18:30 
SWNZ D2  De Punderman 1 De Molen Hey Schijndel  20:00 
SWNZ H2  De Treffers 1 De Molen Hey Schijndel  20:45 

SWNZ D1  MNC Dordrecht 1 De Molen Hey Schijndel  19:15 

SWNZ H1  UWV Wilskracht 1 De Molen Hey Schijndel  21:30 

DZT A  SWNZ J<16 De Wiemel Deurne 19:15 20:30 
BZ&PC 1  SWNZ D3 't Hoogkoor Boxmeer 15:30 17:00 
 
Zaterdag 1 december 2001 
SWNZ Asp.  De Punderman A De Molen Hey Schijndel  18:00 
SWNZ J<16  De Rog A De Molen Hey Schijndel  18:45 
SWNZ HJ B  Arethusa A De Molen Hey Schijndel  19:30 
SWNZ HJ A  Hellas-Glana A De Molen Hey Schijndel  20:15 
SWNZ D3  Brunssum 1 De Molen Hey Schijndel  21:00 
De Rijn 1  SWNZ D1 De Bongerd Wageningen 17:45 19:30 
Merlet 1  SWNZ D2 De Kwel Cuijk 18:15 19:45 
Merlet 2  SWNZ H2 De Kwel Cuijk 19:00 20:30 
PSV 7  SWNZ H3 De Tongelreep Eindhoven 17:15 18:30 
Arethusa A  SWNZ Pup. Golfbad Oss Oss 17:00 18:15 
ZV Delft 1  SWNZ H1 Kerkpolder Delft 14:45 16:30 
WPC-98 5  SWNZ H4 Sportiom Den Bosch 19:30 20:30 
 
Zaterdag 8 december 2001 
SWNZ D1 Njord 1 De Molen Hey Schijndel  18:00 
SWNZ H1  Alkemade 1 De Molen Hey Schijndel  18:45 
SWNZ H4  Nautilus 1 De Molen Hey Schijndel  19:30 
Arethusa A  SWNZ HJ A Golfbad Oss Oss 16:30 17:30 
BZ&PC A  SWNZ J<16 't Hoogkoor Boxmeer 15:30 17:00 
 
Zondag 9 december 2001 
DZT A  SWNZ HJ B De Wiemel Deurne 17:45 19:00 
 
Zaterdag 15 december 2001 

SWNZ HJ B  BZ&PC A De Molen Hey Schijndel  20:00 

SWNZ HJ A  DZT A De Molen Hey Schijndel  20:45 
Argo A  SWNZ J<16 De Neul Sint Oedenrode 18:00 18:45 

WPC-98 2  SWNZ H2 Sportiom Den Bosch 16:30 17:30 


