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 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 8, nummer 7 April / Mei 2002 
  

REDACTIONEEL 
 

 
Hoi zwemmers en zwemsters, 
 
Deze De Drietand staat weer boordevol nuttige informatie: het thema van het 
zwemkamp wordt onthuld. Spannend! Vergeet niet om je in te schrijven, nu zijn 
er nog plekjes vrij. We zijn ook nog op zoek naar begeleiders.  
Het zwemmend redden begint weer, je kunt je nog inschrijven!   
De wedstrijdzwemmers zijn helemaal naar Cuijk afgereisd voor een 
limietwedstrijd.  
Bij het diplomazwemmen zijn er een heleboel diploma’s gehaald; sterren, 
balvaardigheid, kunstzwemmen en nostalgische zwemslagen.  
De algemene waterpolovergadering heeft plaats gevonden en ook daarvan 
vinden jullie een verslag. 
 
 
 

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: 

dedrietand@hetnet.nl 

 

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

 
 
 kopij inleveren voor 17 mei bij een van de redactieleden of een E-mail 
sturen 
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 VAN HET BESTUUR 
 

Bureau Ach en Wee  
 
Wij zijn een beetje boos op jullie, ja op jullie allemaal. 
Het gaat al erg lang heel goed met bureau Ach en Wee. En nu ineens gaat het 
niet meer zo goed met ons. Oh, vinden jullie dat jullie daar niets mee te maken 
hebben en dat jullie daar niets aan kunnen doen? Natuurlijk wel, want het bureau 
Ach en Wee kan alleen maar blijven bestaan als het mensen vind voor alle 
huidige vacatures in de sportwereld. En deze keer gaat het over de vacatures bij 
Neptunus’58. De Schijndelse zwemclub, weten jullie wel? Dat moet jullie toch 
interesseren? Nou oké, jullie denken er nog even over na! Dan sommen wij de 
lijst even voor jullie op: 
 
 Een voorzitter voor de zwemclub Neptunus’58. Voor informatie kunt u 

terecht bij Harrie van Herpen (073-5476013). 
 Een lesgever bij het diplomazwemmen (zaterdagmiddag 16.15 – 17.00 uur 

en/of woensdagmiddag 17.30 – 18.15 uur). Voor een interne opleiding 
wordt gezorgd. Voor informatie, bel Peter vd Weijer (073-5493973). 

 De waterpolocommissie heeft ons verzocht jullie te vragen om ook in het 
verslag van de waterpolovergadering te kijken. Daar staan de laatste 
nieuwe vactures in. 

 
Wij rekenen op jullie! 
 
R. Ach en O. Wee 
 

DE PEN 
 
De pen 
 

Hallo ik ben Roel vd Kley. 
Ik kreeg de pen van Jody Kastelijn. 
Ik zit op wedstrijdzwemmen en op sterzwemmen. 
Bij wedstrijdzwemmen kun je heel veel medailles winnen. 
Ik zit ook op tennissen. Je kunt bekers winnen met competities. 
Ik zit in groep 8 en ik ga naar het V.M.B.O.college in Boxtel. 
 

Ik geef de pen door aan Rick Hooijberg. 
En ik ken hem van het sterzwemmen. 
 
Roel 
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AGENDA APRIL / MEI 
 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in april in mei 
maandag 1 20 
dinsdag 30 voor D1, D3, H1, H2 en HJ  
  alle dagen 
woensdag - - 
donderdag - 9 (Wp HJB en Jo16) 
  rest Wp stopt 
vrijdag - - 
zaterdag 6 11 

 

Diplomazwemmen 
1 juni basispakketten zwemvaardigheid I, II en III 
 

Synchroonzwemmen 
26 mei westrijd bij Synchro Team Eindhoven  
2 juni diplomazwemmen H,G,F in Schijndel 
 

Wedstrijdzwemmen 
26 mei recreantencompetitie in Vught 
25 en 26 mei Brabantse Zomerkampioenschappen in Eindhoven 
1 en 2 juni Brabantse Zomerkampioenschappen in Eindhoven  
5 en 6 juli internationaal weekend 
 

Zwemmend Redden 
20 april inschrijven en eerste les vanaf 18.00 uur;  

als je nog geen inschrijfformulier hebt, dan kun je dat bij ons 
krijgen  

27 april tweede les en mogelijkheid om in te schrijven 
4 mei derde les en laatste mogelijkheid om in te schrijven 
11, 18 en 25 mei les 
15, 22 en 29 juni les 
6 en 13 juli les 
10, 17, 24, 31 aug. les 
7, 14, 21 sept. les 
28 sept. examen 
 

Kamp 
7, 8, 9 juni kamp voor leden van Neptunus’58 
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GESLAAGDEN 
 
Ster 1 
Ralph Brouwer 
Boukje van Bruggen 
Nick Habraken 
Rob Habraken 
Frank Hoeven 
Peter Hoeven 
Romy van Laarhoven  
Mandy Schalkx 
 

Ster 2 
Boukje van Bruggen 
Romy van Laarhoven  
Mandy Schalkx 
 

Ster 3 
Jet vd Bersselaar 
Lies vd Bersselaar 
Manissa vd Brand 
Anne Haerkens 
Demian Heesakkers 
Tim Hobbelen 
Tim Klerks 
Maarten Zomers 
 

Ster 4 
Martine van Geene 
Nikki Klerks 
Marleen de Laat 
Mathijs van Os 
Jeroen Outersterp 
Maud Schreuders 
 

Ster 5 
Sam vd Berg 
Rob van Heeswijk 
Emily Koo 
Lientje Maas 
Milly vd Veerdonk 
John Verhagen 
Wyko vd Wijgert 

 

Balvaardigheid 1 
Sam vd Berg 
Jan vd Bersselaar 
Leonie vd Boogaard 
Moniek vd Boogaard 
Dominique Bos 
Koen van Boxtel 
Martine van Geene 
Susan Gerritsma 
Kees Heesters 
Rob van Heeswijk 
Murel Hermes 
Inge vd Heijden 
Nicole vd Heijden 
Kelsey Huijnen 
Nikki Klerks 
Sabrina Leenders 
Marjolein Leenders 
Wout Maas 
Kimberly Mauriks 
Jurgen vd Meerendonk 
Cub Michiels 
Marieke vd Pol 
Jacqueline Quekel 
Monique van Rijbroek 
Susanne van Roosmalen 
Arno Schouten 
Linda Spooren 
Farilde Steur 
Roeland Steur 
Ron van Valkenburg 
Maikel vd Ven 
John Verhagen 
Glenn van Vught 
Simone vd Wijgert 
Wyko vd Wijgert 
 

Balvaardigheid 2 
Lex Bekkers 
Steffie vd Berg 
Luuc Dekkers 
Rick Hooijberg 
Deniece Huijnen 
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Rachelle Huijnen 
Roel vd Kley 
Kevin Koo 
Susan Mathijsen 
Anne Oremans 
Arianne vd Steen 
Ellen Verhagen 
 

Kunstzwemmen 1 
Jan vd Bersselaar 
Ninke Dekkers 
Martine van Geene 
Jolien Gerritsen 
Susan Gerritsma 
Inge vd Heijden 
Sabrina Leenders 
Jacqueline Quekel 
Jacqueline van Rijbroek 
Monique van Rijbroek 
Simone vd Wijgert 
 

Kunstzwemmen 2 
Jody Kastelijn 
Marjolein Leenders 
Arianne vd Steen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kunstzwemmen 3 
Susanne Hovenier 
Janine van Vught 
 
 

Nostalgische 
zwemslagen 1 
Lex Bekkers 
Deniece Huijnen 
Kelsey Huijnen 
Rachelle Huijnen 
Marjolein Leenders 
Susan Mathijsen 
Ellen Verhagen 
Simone vd Wijgert 
 
 

Nostalgische 
zwemslagen 2 
Ninke Dekkers 
Arianne vd Steen 
 
 

Nostalgische 
zwemslagen 3 
Anne Oremans 
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ZWEMMEND REDDEN  

 

zwemmen om anderen te redden 
 

Het seizoen komt nu al heel dicht bij. Met de begeleiders zijn we al een keer bij 
elkaar geweest om alle nieuwe leerstof door te nemen. Er zijn een aantal 
wijzigingen ten opzichte van andere jaren. Maar daar hoeven jullie niet bang voor 
te zijn, wij hebben het ook geleerd, dus jullie ook. En we hopen dat we jullie 
vanaf 20 april allemaal weer zien, en een hoop nieuwe kinderen ook.  
 

Het is hartstikke leuk om te leren zwemmend redden. Eerst moet je goed kunnen 
zwemmen, en dat kunnen jullie, want je zit bij een zwemclub. In deze 
zomercursus leer je dan hoe je een vriendje of vriendinnetje kunt helpen, als die 
uit de roeiboot gevallen is. Of als hij zo moe is dat hij is vergeten hoe hij ook al 
weer moet zwemmen. En we leren je ook hoe je jezelf kunt redden als je 
bijvoorbeeld per ongeluk in een diepe sloot bent gefietst. Dat leer je allemaal bij 
ons. En we gaan de hele zomer door (behalve in de bouwvak en nog wat andere 
dagen), zodat je het zwemmen niet hoeft te missen. 
 

Als jullie deze De Drietand krijgen, zijn we net begonnen. Als je snel bent kun je 
je nog inschrijven: op 27 april en op 4 mei. Je mag ook eerst een keertje komen 
kijken of proefzwemmen. Als je geen inschrijfformulier hebt gekregen (dat zat in 
clubblad 6) krijg je er een van ons bij het inschrijven. Bijna alle groepen beginnen 
op zaterdag om 18.00 uur, alleen brevet 2 begint om 18.45 uur. Brevet a, b, 1 en 
2 zwemmen ieder drie kwartier, terwijl alle andere brevetten anderhalf uur 
zwemmen.  
 

In totaal zijn er 18 lessen en 1 examenavond. De data van de lessen vind je in de 
agenda, eerder in dit clubblad. Let er even goed op dat je van de 18 lessen er 
zeker 13 gevolgd moet hebben. Anders mag je niet op examen. Jullie moeten 
namelijk in die korte periode heel veel leren. Bij andere verenigingen oefenen de 
kinderen daar vaak een heel jaar voor. Maar ook wij krijgen het bijna altijd voor 
elkaar om iedereen te laten slagen. Als er maar goed geoefend wordt. 
Meestal zwemmen we in Schijndel in het zwembad. Een paar keer gaan we ook 
oefenen in het verwarmde buitenbad in St Michielsgestel. 
 

Als je jezelf komt inschrijven, moet je niet vergeten de volgende spulletjes mee te 
nemen: zwemspullen en een pasfoto 
 

Oh ja, de kosten : 
Voor brevet a, b, 1, 2 en de certificaten betaal € 25,00. Voor brevet 3, 4, 5, 6 
betaal je € 29,00. En voor diploma binnenwater A en B betaal je € 34,50. Deze 
prijzen gelden voor leden van Neptunus ’58. Andere mensen betalen iets meer.  
 

Tot zaterdag om 18.00 uur. 
Femke 
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WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Drie verschillende wedstrijden 
 
De wedstrijdploeg is  weer zeer actief geweest 
We kunnen weer van drie wedstrijden de uitslagen geven en er komen nog drie 
wedstrijden aan. 
Op 10 maart hadden we thuis een D-3 wedstrijd. Bij deze wedstrijd was Vera 
ziek maar ze heeft het toch al zwetend proberen te lijden. Deze wedstrijd hebben 
we goed gezwommen Er waren van de 36 afstanden 18 persoonlijke records en 
3 medailles. Te weten 1 gouden voor Rob van Heeswijk en 2 gouden voor Linda 
Schellekens  
Heel netjes 
 

De uitslagen 

    25ss   50vrij   
Mark van Heeswijk 0.29.19 
Kimberly Mauriks  0.30.48 
Celine Vermeer  0.24.69pr  0.49.29pr 
Elke Schellekens  0.27.72  0.52.91pr 
Maud Schreuders  0.25.63pr  0.50.41pr 
Rob van Heeswijk  0.21.97pr  0.48.85pr 
Farilde Steur  0.23.83pr  0.47.30 
Roel vd Kleij  0.22.87pr  0.37.88pr 
Saskia van Uden  0.25.31pr  0.48.80 
 

50rug   100 wissel  50vl 
Linda Schellekens  0.38.18pr  1.25.65  0.41.53pr 
Mark Schellekens  0.47.35pr  1.47.81 
Ruben Theunissen  0.52.72  1.47.91 
Roeland Steur  0.49.80  1.43.12 
Danny vd Sande  0.45.91pr  1.44.56pr 
Matej Mioc   0.42.64  1.36.00 
Peter van Aarle  0.32.41     0.35.24 
Frank Hovenier  0.37.11pr     0.37.76 
Tanja Passier        0.46.65 
 
Rick Bijnen     50ss  100 vrij 

0.44.65 1.28.22 
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De week erna gingen we naar Best voor een recreantenwedstrijd. 
We vertrokken met 22 zwemmers waaronder 3 enthousiaste nieuwelingen nl 
Esra Pennings, Mark van Heeswijk en Sandra Schellekens. 
Esra presteerde het zelfs om met de schoolslag 1ste te worden. Heel goed Esra! 
 

De uitslagen 

    25 rug  25 school 
Esra Pennings  0.29.97  0.29.81 
Mark van Heeswijk 0.31.68  0.33.18 
Celine Vermeer  0.25.64pr  0.26.69 
Elke Schellekens  0.26.08pr  0.28.48 
Kimberly Mauriks  0.25.51pr  0.29.35pr 
Mark Schellekens  0.20.10pr  0.23.02 
Rob van Heeswijk  0.22.00pr  0.22.18 
Glenn van Vught  0.23.31pr  0.23.82 
Vigilius Oostenbrugge 0.28.10  0.29.19 
    
 
    50 vrij   50 school 
Janine van Vught  0.37.74pr  0.49.94 
Roel vd Kleij  0.37.10pr  0.52.31 
Andrej Mioc   0.44.97  0.49.92pr 
 
 
    50 vrij   100 wissel 
Linda Schellekens  0.33.68  1.25.39 
Matej Mioc   0.35.70pr  1.30.97pr 
Danny vd Sande  0.37.58pr  1.42.48pr 
Rick Bijnen   0.40.14pr  1.41.92 
Mark Schellekens  0.40.38pr  1.51.61 
Sandra Schellekens 0.34.08  1.37.86 
Karolina Oostenbrugge 0.44.55  1.46.35 
Jody Kastelijn  0.46.95  2.04.09 
Peter van Aarle  0.26.38  1.13.71 
Frank Hovenier  0.30.84  1.20.69pr 
 
De laatste wedstrijd was een paaswedstrijd in Veghel op 1 april. 
Maar de zwemmers maakten er ook een beetje een 1-april grap van. 
Ze zwommen niet zo geweldig als anders. 
Hoe kwam dit : Was de energie een beetje op? 
   Kwam het door het verzetten van de klok? 
   Of bewaren ze alle energie voor de speedo-wedstrijd en de  

limietwedstrijd van 7 april? 
Laten we maar hopen dat het het laatste is. 
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De uitslagen 

   100ss   50 vrij 
Roel vd Kleij  1.48.83  0.36.61pr 
Andrej Mioc   1.50.52  0.44.82 
 

   50ss   50 vrij 
Mark Schellekens  0.49.38pr  0.39.41pr 
Rob van Heeswijk  0.50.13  0.48.03pr 
Celine Vermeer  1.01.38  0.52.93 
Elke Schellekens  1.02.26  0.55.74 
 

   100 vl   200 vrij 
Frank Hovenier  1.28.92  2.53.66 
 

   100 vrij  100 school 
Matej Mioc   1.25.92  1.38.37 
Mark Schellekens  1.32.60  1.53.60 
Linda Schellekens  1.15.03pr  1.37.51 
 
Rick Bijnen deed ook vol goede moed op 1 afstand mee nl de 100 rug maar hij 
werd hierop gediskwalificeerd waardoor hij geen tijd had staan.Je had ook zo 
lang moeten wachten Rick 
 
De drie wedstrijden die we nog te gaan hebben zijn : 

7 april  Speedo in Uden 
             Limiet in Cuyk 

14 april D-3 in Tilburg 
21 april Limiet in Tilburg  

 
Helma 
 
 

Limietwedstrijd in Cuijk 
  
Hallo zwemvriendjes. Hier een stukje van ons: Sandra, Frank, Danny, Tanja, 
Peter, Linda, Matej en Saskia. We hadden een limietwedstrijd in Cuijk. Ze 
voelden zich zeer snel (sommigen). Er stonden ligbedden in de hoek, daar werd 
druk gebruik van gemaakt.Linda begon goed, ze had er al 10 sec. afgesnoept bij 
de 200m. wissel, goed hè!!! Matej was zo snel (hij was eerste), maar vergat met 
twee handen aan te tikken … Frank had ook een nieuw p.r. En Peter vond zelf 
dat hij niet lekker lag (maar werd wel eerste), wat zal er gebeuren als hij wel 
lekker ligt. De laatste loodjes: Tanja zwemt de sterren van de hemel. Dan de een 
na laatste wedstrijd; er staan drie heren op de startblokken (alle drie van 
Neptunus). Eerst een valse start natuurlijk, ze konden weer niet stil staan. Wij 
wisten op voorhand al wie er winnen ging, Peter natuurlijk. Maar Danny en Matej 
hielden hem wel erg goed bij. Al met al was het een geslaagde middag. 
 
Groetjes Saskia 
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De uitslagen waren als volgt:  
 
200 m wisselslag dames 
Linda Schellekens  3.05.76  PR 
 
100 m schoolslag heren 
Frank Hovenier  1.27.04 PR 
Danny vd Sande  1.49.32 PR 
Matej Mioc   1.35.83 
 
100 m rugslag heren 
Peter van Aarle  1.08.98 
 
100 m wisselslag dames 
Tanja Passier  1.37.09  PR  
 
100 m vlinderslag dames 
Linda Schellekens  1.39.32  
 
50 m vrije slag dames 
Tanja Passier  0.37.78 
 
100 m vrije slag heren 
Peter van Aarle  1.02.74 
Frank Hovenier  1.09.79 PR 
Matej Mioc   1.24.74 
Danny vd Sande  1.30.15 
 
 
 
 

 
 
 



De Drietand Pagina 11 

ZWEMKAMP 
 

Wij gaan binnenkort weer gezellig met zijn allen op kamp. Dat kamp heeft 

altijd een leuk, gezellig, spannend en gaaf thema. Dit jaar hebben we gekozen 

voor het thema…….. 

 

KASTELEN, RIDDERS EN JONKVROUWEN!!! 

Hier kun je alvast iets over het thema lezen. Dan weet je alvast wat je op 

het kamp kunt verwachten en heb je er wat meer verstand van….. 

 

Het leven van een ridder 

Veel kinderen dromen er wel eens van, hoe het zou zijn om een ridder te zijn. 

Rijdend op een stoer paard met een harnas aan en een zwaard in je hand de 

vijand bestrijden! Maar hoe zat dat in de middeleeuwen? Hoe werd iemand 

ridder? Kon je solliciteren bij de koning? Moest je goed je best doen op 

school? We vertellen hier het verhaal van een jongen die uiteindelijk een 

ridder wordt en wat hij naast al dat vechten zoal deed. 

 

De familie 

Om een ridder te worden waren er 2 dingen zeer belangrijk: 

1 - Je moest een jongen zijn. Het liefst ook nog de oudste. 

2 - Je vader moest ook een ridder zijn!  

Vooral dat laatste was heel belangrijk. Je zou kunnen zeggen dat 

voor je ook maar geboren was, al was bepaald of je een ridder 

zou (kunnen) worden. Dit is nog steeds zo met koningen en 

koninginnen. De oudste zoon heeft het eerste recht om koning 

te worden. Als hij niet wil of kan, komt de 2e zoon aan de beurt. Als mensen 

nu tot een familie van ridders, baronnen, graven, prinsen of koningen 

behoren, zeggen we dat die mensen van adel zijn. Het zijn 'adellijke' 

families, of horen bij de 'adelstand'. Vroeger dacht men ook echt dat die 

families 'Edeler', en beter waren dan het gewone volk. Later, vooral na de 

franse revolutie, zijn veel mensen daar anders over gaan denken. We zullen, 

om het beter voor te stellen, eens het leven van een echt bestaande ridder 

gaan volgen, van kind tot volwassene. Hij heette William Marshall en leefde 

in Engeland. Laten we eens kijken hoe zijn leven is gelopen. 

Ook William was van adel. Zijn vader, John was een ridder in dienst van de 

engelse koning Hendrik I. Maar William was niet de oudste zoon, dus zou hij 

zijn vaders taak niet erven. Hij kon eigenlijk maar 2 dingen doen; 
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1 - Op zijn vaders kasteel blijven wonen in dienst van zijn oudste broer (en 

nooit trouwen of iets belangrijks doen). Of 

2 - Proberen zijn eigen fortuin en kasteel bij elkaar te krijgen.  

Je begrijpt al dat hij voor het laatste gekozen heeft, anders had je hier niet 

over hem gelezen. 

 

Opvoeding en opleiding 

Het leven in de middeleeuwen was vaak wat wij 'hard' zouden 

noemen. Veel kinderen stierven jong aan ziektes of andere 

dingen, net als nu in veel arme landen. Kinderen werden ook met 

een bepaalde hardheid opgevoed. Een voorbeeld hiervan 

overkwam William toen hij 5 jaar was; 

In 1152, in de oorlog tussen Koning Stephen (neef van de 

overleden koning Hendrik I) en Koningin Mathilda (dochter van 

Hendrik I) werd Newbury door de troepen van Stephen, 

aangevallen. Williams vader, die trouw aan koningin Mathilda had 

gezworen, leidde de verdediging. De aanvallers hadden de kleine William 

krijgsgevangene gemaakt. Om de verdedigers tot overgave te dwingen, 

zetten ze William op een blijde, en zeiden dat ze hem weg zouden schieten 

als zijn vader het kasteel niet zou opgeven. Zijn vader gaf als antwoord "dat 

hij nog genoeg zoons had, en er nog veel meer kon maken". 

Het antwoord van William's vader zal je vreemd in de oren klinken. Toch wil 

dit niet zeggen dat middeleeuwse vaders niets om hun kinderen gaven. Maar 

voor deze ridder was standvastigheid, de trouw en loyaliteit aan zijn 

leenheer het aller belangrijkst. We zullen zien dat William deze les dan ook 

heel goed geleerd heeft. Je begrijpt trouwens wel dat de aanvallers de 

kleine William niet echt hadden weggeschoten, anders zou het verhaal hier 

stoppen. Hij bleef 4 jaar als krijgsgevangen bij koning Stephen, en na de 

oorlog keerde hij terug naar zijn vaders huis. 

Erg lang heeft hij niet in zijn ouderlijk huis gewoond, want zoals het de 

gewoonte was in een adellijk gezin, werd William al snel bij familie of 

bekenden geplaatst, die uiteindelijk voor de opvoeding zorgden. 

In Williams geval betekende dit verhuizen naar Normandië in Frankrijk. Hij 

ging wonen in het huis van Guillame de Tancarville , waar hij zijn 

ridderopleiding kreeg. Je kunt dit niet vergelijken met een school waar 

kinderen nu naar toe gaan. Lezen en schrijven leerde hij bijvoorbeeld niet. 

Wel leerde hij manieren, etiquette zoals dat nog steeds met een deftig 

(Frans) woord heet. Ook leerde hij jagen met en zonder valk, liederen zingen, 

http://home.zonnet.nl/delmonte/Ridder/Images/blijde.html
http://home.zonnet.nl/delmonte/Ridder/Images/jacht%20honden.html
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gedichten opzeggen, een beetje geschiedenis, gebeden opzeggen, paarden 

verzorgen en natuurlijk omgaan met zwaard en lans. 

William begon zijn opleiding als page. Dit was een soort hulpje, 

dat allerlei klusjes in en rond het huis moest opknappen. Hij 

moest tijdens het eten de gasten bedienen, net als een ober, 

helpen schoonmaken en opruimen. Toen hij een paar jaar goed 

zijn best had gedaan werd hij schildknaap. 

De schildknaap was de persoonlijke bediende van een ridder. Hij 

hielp zijn heer met het aandoen van het harnas, hield de wapens 

schoon, ruimde de rommel op, verzorgde de paarden van zijn 

heer enzovoort. Ook William ging als schildknaap zijn meester, 

de Tancarville, bedienen. Het mooiste was het als hij mee mocht 

op veldtocht. Dat was waar William het meest van hield. We 

zouden kunnen zeggen dat hij een ridder was in hart en nieren.   
 

DE RIDDERPLICHT: 
 

 
 

 
 

http://home.zonnet.nl/delmonte/Ridder/Images/pages%20maaltijd.html
http://home.zonnet.nl/delmonte/Ridder/Images/schildknaap%20aankleden.htm
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INSCHRIJFFORMULIER ZWEMKAMP 
Alle leden van Neptunus ’58 kunnen zich inschrijven. 

 

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

 

 Ja, wij hebben een tent voor …. personen ter beschikking. 
 

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

 

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

 

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

 

 Ja, wij zijn bereid om de kinderen te brengen op vrijdagavond. 
Naam: 
Tel: 

 

 Ja, wij zijn bereid om de kinderen te halen op zondagmiddag. 
Naam: 
Tel: 

 

Dit inschrijfformulier voor 20 MEI inleveren bij Arja vd Heijden (Primulastraat 9), Femke vd Hoeven (Rukven 3, 
Heeswijk of zaterdagmiddag op zwembad) of Karin van Keulen (Bartokstraat 55 en woensdagmiddag op zwembad).  

En alleen daar kun je het inschrijfformulier kwijt !!! 
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ONDER DE KEP 
 

Verslag ALV. SWNZ 14 April 
 
Vanmorgen zondag 14 april 2002 is de 
jaarvergadering van SWNZ gehouden. 
Er was vergeleken met voorgaande jaren 
een goede opkomst, of dit nu door de 
persoonlijke uitnodigingen komt of omdat 
iedereen nieuwsgierig was naar de 
binnenkant van ’t Venneke zullen we wel 
nooit weten. 
 

Maar even ter zake hieronder volgt een korte samenvatting van de voorstellen voor 
teamindelingen, trainingstijden en wat nog meer is besproken. 
 

Janny vd Sande opent als voorzitster de vergadering een heet iedereen welkom. 
Vervolgens is het woord aan Robbert Groenendaal die kort aangeeft hoe de 
verschillende team er voorstaan.  
 

Alle teams hebben eigenlijk naar verwachting gespeeld en zowel de dames 1 als de 
heren 2 hebben eigenlijk nog wat puntjes nodig om degradatie zeker te ontlopen. 
 

Verder zijn er twee kampioensteams namelijk: 
 

Dames 3 en wel ongeslagen 

De dames moeten nog voor de beker spelen op 11 mei thuis tegen Lutra om 19.30 
uur en op 25 mei uit tegen Njord. Van de laatste wedstrijd is nog geen tijd bekend 
maar kom vooral in grote getale naar de thuiswedstrijd. 
Bij winst van beide wedstrijden wordt de finale gespeeld in Veldhoven op 1 juni. 
 

De jongens onder 16 

De jongens onder 16 spelen al in de bekerfinale van Zuid-Nederland en deze staat 
gepland op 8 juni eveneens in Veldhoven tegen PSV. Ook in de agenda’s noteren 
en vrijhouden. 
 

Na deze weerspiegeling van afgelopen seizoen werden alle actieve leden die zich 
hebben ingezet voor het trainen en begeleiden van de teams even kort in het 
zonnetje gezet. En gelukkig zullen velen van hen ook voor het volgende seizoen 
weer met plezier doorgaan. Maar ook hier geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd, 
dus als er nog ouders of leden zijn die wel naar wedstrijden mee willen als 
begeleider of op een andere manier bij willen dragen aan de speelvreugde van 
iedereen dan kunnen zij zich wenden tot Janny vd Sande (073-5498981). 
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Na de bedankjes van het bestuur aan de leden werden Janny vd Sande en Carla vd 
Westelaken door de leden in het zonnetje gezet om hen te complimenteren met de 
inzet waarmee zij de taken van het vorige bestuur hebben overgenomen. 
 
Na een goed begin, we waren ongeveer 20 minuten bezig, werd er een pauze 
ingelast voor het bevochtigen van de kelen. 
 
Na de pauze was het woord aan Harold van Alebeek met het voorstel voor de 
teamindeling voor volgend seizoen. 
 
Een opmerking vooraf was dat uit de selectie van de heren, 4 tot 5 mensen zullen 
afvallen en doorschuiven naar heren 2. De selectie van de dames zal worden 
opgedeeld in 2 teams. Hieronder een overzicht van de teams, trainingstijden en 
begeleiders. 
 
 
 
Meisjes aspiranten 

Begeleiders: Herman en Marleen 
Training:   Vrijdag tussen 18.00 en 19.00 Boxtel 
Trainsters:   Daphne van Pinxten 
 
Kim van Berkel 
Maaike van Berkel 
Monique van Berkel 
Jolijn vd Schoot 
Melissa vd Schoot 

Lisette de Gouw  
Laura vd Rijt 
Kelly van Veghel 
Hanneke vd Steen 
Sharon van Veghel 

 
 
Jongens aspiranten 

Begeleiders:  Robbert Groenendaal + VACATURE 
Training:   Vrijdag tussen 18.00 en 19.00 Boxtel 
Trainers:   Fannie Leering 

Robbert Groenendaal                   
 

Tim Goossens 
Jim van Kempen 
Sjoerd Haans 
Nick Lommers 
Glenn Lommers 

Mark vd Heijden 
Steven Koenders 
Cub Michels 
Andrej Mioc 
Martijn 
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Jongens onder 16 

Begeleiders: Peter vd Sande 
   Gertjan Eijkemans 
Training:   Dinsdag tussen 18.00 en 18.45 Schijndel 
   Donderdag tussen 18.00 en 19.00 Schijndel 
Trainers:   Gertjan Eijkemans 

(mogelijk in combinatie met selectie dames/heren )              
 

Pieter de Vries 
Martijn Vloet 
Luuk Leering 
Tom vd Pol 
Jerry vd Wielen 

Thomas Spit 
Danny vd Sande 
Luuk Kicken 
Maickel Lommers 
Matej Mioc 

 
  
 
Heren Jeugd 
Begeleider:   Bart van Betuw 
Trainen:   Dinsdag tussen 18.00 en 18.45 Schijndel 
   Donderdag tussen 18.00 en 19.00 Schijndel 

Trainer:  VACATURE 
 
Luuk Leering 
Toine Hamers 
Roel vd Bosch 
Rens vd Bergh 
Kenny Steenbakkers 

Gertjan Spit 
Ronnie Wiersma 
Tico Hartman 
Ivan Timmer 

 
 
 
Heren selectie 

Trainer/Coach:  Harold van Alebeek 
Training:   Dinsdag tussen 22.00 en 23.15 Schijndel 
                 Donderdag tussen 22.00 en 23.15 Schijndel 
 
Rogier vd Biggelaar 
Roy Bruggeman  
Marcel van Dinther 
Jan Hellings 
Niels Hottentot 
Leon Huijsmans 
Rene Kuijpers 
Stevin van Leeuwen 

Erik van Loon 
Richard Postma 
Lawrence Schouten 
John Schuurmans 
Jasper Snijder 
Stefan Stekelenburg 
George vd Voirle 
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Heren 2 

Trainer:   Harold van Alebeek 
Training:   Dinsdag tussen 22.00 en 23.15 Schijndel 
                  Donderdag tussen 22.00 en 23.15 Schijndel 

Coach:   VACATURE 

 
Piet vd Dungen 
Ad van Kaathoven 
Kasper Middag 
John vd Kerkhoff 
Nils van Keulen 
Roeland Mathijsen 

Ton Meulensteen 
Rob vd Oetelaar 
Jeroen vd Schoot 
Jeffrey Veldboer 
Harry Verhagen 
Plus 4 of 5 uit heren selectie 

 
 
Heren 3 

Trainer:   VACATURE 

Training:   Vrijdag tussen 20.00 en 21.00 Boxtel * 

Coach:   VACATURE 

 
Emile vd Aa  
Peter van Aarle 
Gert-Jan Eijkemans 
Henk van Gemert  
Roel van Gemert 
Robbert Groenendaal 
Martijn Hamers 
Jeroen van Hout 

Eric Janssen 
Mon Loeffen 
Edwin vd Oetelaar 
Gerwin de Ruijter 
Paul Thijssen 
Jan van Zelst  
Ralph Zwart 

 
 
Heren 4 

Trainer:   VACATURE 

training:   Donderdag tussen 20.30 en 21.30 Vught * 

Coach:   VACATURE 
 
Erik vd Eerden 
Stan Gordijn 
Daan Hermes 
Harrie van Herpen 
Harald vd Heijden 
Patrick Janssen 
Wim Kelders 
Perry Kemps 
 

Hessel van Liempd 
Virgi van Liempd 
Robbert Maasdijk 
Paul Muijshondt 
Curth Swinkels 
Ronald Vloet 
Puskas vd Wiel 
Toon Wouters 

 
 

* Er is tijdens de vergadering een voorstel gedaan om heren 3 en 4   
gezamenlijk te laten trainen. 
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Dames selectie 

Trainer:   Erik van Loon 
Training:   Dinsdag tussen 21.00 en 22.00 Schijndel 
                 Donderdag tussen 21.30 en 22.30 Schijndel 
Coach:   Ron van Pinxten 
 
Jeanine van Beekveld 
Yvonne van Berkel 
Katja van Boxtel 
Jenny Buijs 
Evelien Eijkemans 
Miranda Huijsmans 
Tsjitske van Kampen 
Angela Kampman 
Fannie Leering 
Tessa Leering 

Agnes Meijer 
Ingrid Persons 
Daphne van Pinxten 
Majolein van Pinxten 
Ellis Sonneveld 
Linda Verhagen 
Patty Verhagen 
Ine Vloet 
Kim de Werdt 
Carla vd Westelaken 

 
 
Dames 3 
Trainer:   Puskas vd Wiel 
Training:   Donderdag tussen 20.30 en 21.30 Vught ** 

Coach:   Puskas vd Wiel + VACATURE 
 
Natasja van Ballekom 
Brigitte van Berkel 
Els Goyarts 
Geertje van Helvoort 
Gerry vd Loo 
Marga vd Oetelaar 

Monique vd Pluym 
Marieke vd Sman 
Jeanine Spit 
Helmy Voets 
Annemiek vd Steen 
Saskia de Vroomen 

 
**  Puskas geeft aan niet op deze tijd te kunnen trainen, en ook enkele dames 

vinden het een probleem om op donderdag te trainen. Er wordt over deze 
tijden nog overlegd met het bestuur. 

 
Harrie van Herpen krijgt het woord om een toelichting te geven over de W-officials 
en scheidsrechters. 
 
Er is een tekort aan scheidsrechters, we kunnen eigenlijk niet het aantal teams 

inschrijven dat we hebben. Gelukkig hebben er zich voor dit jaar twee dames en 
een heer aangemeld om een scheidsrechterscursus te gaan volgen. We hebben 
nog steeds scheidsrechters die geen lid zijn maar toch voor SWNZ fluiten. 
Voor dit jaar is het probleem dus opgelost, maar voor volgend jaar zijn er dus wel 

weer een paar VACATURES. 
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Bij de W-officials gaat het niet zo goed: er zijn 20 cursisten geweest waarvan er 

maar 7 het examen hebben gehaald. Dit is echt heel erg weinig. Deze mensen 
worden dan ook samen met 20 anderen weer opgeroepen voor de cursus voor 
volgend seizoen. Het is immers uiteindelijk de bedoeling dat iedereen w-official is of 
iets anders voor de club doet. Geïnteresseerden kunnen in dit verslag lezen wat er 

zo al nog aan  VACATURES open staat.  

 
De voorzitster ging nog even op dit beleid in. Samengevat komt het er op neer dat 
de club liever verder gaat met 75 mensen die allemaal wat voor de club en elkaar 
over hebben dan dat er 150 leden zijn waarvan de helft alleen maar een wedstrijdje 
speelt. Om allemaal leuk te kunnen blijven poloën zullen we ook allemaal op een of 
andere manier ons steentje moeten bijdragen. Dit voorstel werd met luid applaus 
onthaald. 
 
Er staan bij diverse personen of teams nog boetes open, iedereen weet hiervan. Als 
er binnen de gestelde termijn niet wordt betaald, zullen er andere sancties volgen. 
Het is jammer dat dit moet, maar het is schijnbaar noodzakelijk om iedereen van de 
verantwoordelijkheden van een TEAM-sport te doordringen. 
 
Als afsluiter is er nog gesproken over een andere clubnaam, het vaststellen van 

clubkleuren en de mogelijkheden van sponsoring voor SWNZ zelf. Er zijn eigenlijk 
geen concrete punten afgesproken. De clubkleuren worden vooralsnog niet 
vastgelegd omdat dit de mogelijkheden van de teamsponsoring beperkt. Wel wordt 
vastgesteld dat de teams bijvoorkeur hetzelfde tenue moeten dragen. Voor wat 
betreft de sponsoring zal deze komen te vallen onder de stichting SOZ (stichting 
ondersteuning zwemactiviteiten). Waarin zowel mensen van Zegenwerp als 
Neptunus ’58 zitting zullen hebben. 
 
In de wandelgangen was vernomen dat mensen graag een andere naam zouden 
zien voor SWNZ. Dit was ook de reden waarom er op de uitnodiging was gevraagd 
hierover na te denken. Op de vergadering bleek dat er geen andere voorstellen 
waren waarop gestemd kon worden. Er is daarom besloten voorlopig de naam 
SWNZ nog maar even te hanteren.  
Voorstellen voor namen zijn welkom en kunnen naar de redactie van De Drietand 
worden gestuurd. Onze adresgegevens staan op de eerste pagina. Voorzie de 
namen van een kleine toelichting zodat die door ons kunnen worden gepubliceerd. 
 
Na de rondvraag, waarbij nog een aantal kleine punten werd besproken, sloot de 
voorzitster de vergadering. 
 
Roy 
 
 

 


