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 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 8, nummer 8 Juni / Juli 2002 
  

REDACTIONEEL 
 

Hallo leden, 
 
Dit is alweer de laatste De Drietand van dit zwem-, wedstrijd-, synchro- en 
poloseizoen. Alleen de zwemmend redders gaan nog door. De poloërs kunnen 
natuurlijk ook naar het buitenbad gaan om alvast te oefenen voor het grootse 
spektakel, wat hen te wachten staat in september.  
 
Deze De Drietand staat bomvol nuttige informatie over alle afdelingen en hiervoor 
wil de redactie met name onze speciale verslaggever hartelijk bedanken: Sandra, 
bedankt!! Sandra heeft ook een hartstikke gave web-site gemaakt. Die kun je 
vinden op je computer, als die tenminste een internetaansluiting heeft. Zoek dan 
naar: websitemaker.kennisnet.nl/neptunus58 
 
Wij wensen jullie een hele prettige vakantie en zien jullie graag weer in het bad 
vanaf 24 augustus. 
 

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 of 
wilhelm.vdwijgert@world
online.nl 

 

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

 
 
  kopij inleveren voor 6 juli bij een van de redactieleden of nog beter: 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 
    Berlicum   
 
Peter vd Weijer Zwemopleidingen Wijbosscheweg 73 5493973 
   Zwemvaardigheidsdipl. 
 
Janny vd Sande (interim) Waterpolo Tiboschlaan 32 5498981 
 
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 
Helma vd Kley Wedstrijdzwemmen Moerschot 46  5514773 
    St. Michielsgestel 
 
 

STARTVERGUNNINGEN: 

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

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

Bureau Ach en Wee  
 
Zoals jullie weten, draait elke club op de inzet van zijn vrijwilligers. Neptunusô58 
heeft natuurlijk erg veel vrijwilligers maar ook nog heel veel niet. Als iedereen 
ons een klein beetje helpt, hoeft vrijwilliger zijn voor niemand een zware last te 
zijn en kunnen we allemaal blijven diplomazwemmen, synchroonzwemmen, 
waterpoloën, wedstrijdzwemmen of zwemmend redden. 
 
Wij van Bureau Ach en Wee vragen iedereen die bereid is onze zwemclub te 
steunen, Harrie van Herpen te bellen met het antwoord ñJa, ik wil (wat voor 
Neptunus betekenen)ò en hem zo een onvergetelijke zomer te bezorgen. Lees 
eventjes tussen de regels door: wij verwachten dat zijn telefoon tot en met 
augustus rood gloeiend staat van de Ja-ik-willers.  
 
Dit hoeft niet persé voor de onderstaande vacatures te zijn.  
 
Een kaartje vanaf je vakantie-adres mag natuurlijk ook. 
 
De lijst met Ja-ik-wil-evenementen: 
- trainer worden bij het wedstrijdzwemmen 
- trainer worden bij het diplomazwemmen op woensdag 
- trainer worden bij het diplomazwemmen op zaterdag 
- het secretariaat van Neptunusô58 op me nemen 
- de voorzittershamer van Neptunusô58 in handen hebben 
- 1 van de 6 spelleiders waterpolo worden  
- in het bestuur van SWNZ stappen 
- begeleider worden van 1 van de waterpoloteams 
- trainer worden van 1 van de waterpoloteams 
- hoofdverdeler worden van de clubbladen; ik krijg dan alle clubbladen thuis, 

verdeel ze. Ik breng daarna de stapeltjes clubbladen naar de vaste verdelers 
per route.  

 
Voor uw Ja-ik-wil antwoord kunt u bellen met : 
 
Harrie van Herpen 
De Weerelt 4 
5482 HR  SCHIJNDEL 
073-5476013 
 
Het bureau Ach en Wee rekent op uw inzet ! 
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AGENDA 
 
 

Zwemmend Redden 
Wij zwemmen nog op de volgende dagen: 
In St Michielsgestel van 18.00 tot 19.00 uur: 29 juni, 6 juli en 13 juli 
In Schijndel van 18.00 tot 19.30 uur:   10, 17, 24 en 31 augustus 
In Schijndel van 18.30 tot 20.00 uur:   7 september 
In Schijndel van 18.00 tot 19.30 uur:   14 en 21 september 
Examen van 18.00 tot 20.00 uur:   28 september   
 
 

Wedstrijdzwemmen 
6 en 7 juli: Internationaal Weekend in Eindhoven voor de wedstrijdzwemmers. 
 
 

Begin volgend seizoen voor alle overige onderdelen 
Vanaf zaterdag 24 augustus 
 
 

Algemene Leden Vergadering 
Maandag 23 september 
Locatie: Broodje Apart in de Molenstraat 
- van 19.00 tot 20.00 vergadering met en voor de jeugdleden en hun ouders 
- van 20.00 tot 21.00 vergadering voor alle leden 
 
 

DE PEN 
 
Hallo ik ben Rick Hooijberg, ik ben 13 jaar en zit op het Elde College in Schijndel. 
Ik heb de pen gekregen van Roel van der Kley. 
Ik zit vanaf mijn zeven bij Neptunus ô58 bij het sterzwemmen en vind het nog 
steeds een leuke sport. Naast zwemmen houd ik veel van toneel, ook zit bij het 
BMT (Brabants Muziek Theater) en vind dat ook heel leuk. 
 
Ik geef de pen door aan Rachel Coppens.  
Die zit bij mij in de klas en zit ook bij Neptunus ô58. 
 
 
[Red: op 10, 11 en 12 januari 2003 speelt Rick mee in de musical Sweeny Todd 
in de Blauwe Kei in Veghel. Kaartjes en informatie zijn te verkrijgen bij de Blauwe 
Kei: 0413-342555 of www.blauwekei.nl] 
 

http://www.blauwekei.nl/
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RIDDERS EN PRINSESSENKAMP 
 

Kamp Neptunusô58 wederom groot succes  
 
Met maar liefst 85 kinderen en begeleiding trok Neptunusô58 voor de vierde maal 
in successie naar De Bergen in Wanrooij, waar men met vier andere 
verenigingen een gezamenlijk kamp organiseerde, wat in het teken stond van 
Ridders en Prinsessen. De weersomstandigheden waren optimaal, alsmede het 
gevarieerde programma van allerlei spelen van de ridders van de ronde tafel tot 
zoektocht naar schildknapen. Tevens kregen alle kinderen een opleiding tot 
ridder of prinses waarvoor eenieder slaagde. Als beloning kregen ze een 
oorkonde als herinnering. Ook was er weer prima gezorgd voor de inwendige 
mens o.l.v. een uitstekende kookstaf en werden de kinderen op prima wijze 
begeleid. Neptunus wil dan ook alle medewerkers en de velen die zich 
belangeloos inzetten bedanken voor het vele werk dat er is verricht. Ook 
sponsoren zijn onmisbaar om zo een omvangrijk kamp te laten slagen. Bij deze 
willen wij dan ook hen bedanken. 
 

Annie van Hoof asperges ï Olland 

Van Swaay duurzaam hout ï Schijndel 

Slagerij van Rooy ï Schijndel 

Installatiebedrijf Sjef van Beekveld ï Schijndel 

Van de Sangen groente en fruit ï Schijndel 

Brasserie Jonas ï Schijndel 

De Kaaskoning ï Schijndel 

Snackbar Jopie ï Veghel 

Bakkerij Voermans ï Den Dungen 

Heinz ï Elst 

Interbrew ï Breda 

Hema Bakkerij ï Schijndel 

Studio Skoop ï Gemonde 

Vloet Handelsonderneming ï Schijndel 

Venmans Koeltechniek ï Schijndel 

Aardbeienkwekerij Schellekens ï Berlicum 

Havox ï Schijndel  

Van Os-Sonnevelt ï Berlicum 
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Zwemkamp in Wanroy op 7, 8 en 9 juni 2002  

 
Afgelopen weekend vertrokken 57 kinderen (80 deelnemers, leiding 
meegerekend), verdeeld over 7 groepen, naar Wanroy waar het jaarlijkse 
zwemkamp plaatsvond. Er werden spellen gespeeld tegen: 
- Zegenwerp uit Sint-Michielsgestel 
- DEZV uit Drunen 

- Die Heygrave uit Vlijmen 

- WZV uit Waalwijk  
 

Vrijdag  

Op vrijdag vertrokken we vanaf het zwembad in Schijndel om ongeveer half zes 
naar Wanroy. Het regende toen we stonden te wachten om ons af te melden, 
maar zodra we op de camping aankwamen, was het stralend weer. We begonnen 
met het inruimen van de verschillende tenten. Daarna gingen we eten. Om half 
tien begonnen de jongeren (kinderen tot 12 jaar) met hun eerste spel, terwijl de 
ouderen pas om middernacht begonnen met hun nachtspel.  
 

Zaterdag  

Op zaterdag begonnen we al erg vroeg (voor sommigen die (bijna) niet geslapen 
hadden) met gebakken ei met spek (bedankt kookstaf!!) Daarna begonnen de 
ochtendspellen voor de jongeren en ouderen met spellencircuits. Voor de 
jongeren op een veld bij de tenten, terwijl de ouderen rond het meer bezig waren. 
Na de lunch mocht iedereen zelf weten wat hij of zij ging doen. Er waren er veel 
gaan zwemmen en ook de speeltuin werd druk bezocht. Om half vier begon er 
een spel aan het meer, waar je je voor in kon schrijven. Van Neptunus '58 waren 
er 2 winnaars in de categorieën oud en super (1 jongere en 1 oudere): Bij de 
ouderen waren dit Dominique Bos en Frank Hovenier, bij Super Rowie vd Oever 
en Jan Kamphorst. Alleen bij de jongeren tot 12 jaar kon Neptunus '58 geen 
prijzen in de wacht slepen. 
Om ongeveer zes uur gingen we eten (chinees) en daarna was er het 
verenigingsleiders-spel. 
Om negen uur gingen de jongeren naar de disco, en later volgden ook de 
ouderen. De muziek stopte om 1 uur, waarna iedereen nog even bleef hangen en 
we pas bijna een uur later bij de tenten terugkwamen, waar zoals altijd de 
tompoucen stonden te wachten.  
 

Zondag  

Zondag was het later dat iedereen de tenten uitkroop. Als eerste die ochtend 
werden alle tenten leeggemaakt en alle tassen ingepakt. Na het ontbijt begonnen 
zowel de jongeren als de ouderen aan hun spel. De jongeren werden hierbij 2e 
en de ouderen wonnen dit spel. 
Na de friet, frikandellen en kroketten die we tussen de middag te eten kregen, 
gingen we naar het Wedden Dat spel voor iedereen. Hierbij won Neptunus '58 
heel overtuigend, doordat onder andere het Pizzabodemmaken gewonnen werd. 
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Hierna werd de uitslag bekend gemaakt: 
1e is DEZV 
2e is Zegenwerp 
3e is NEPTUNUS '58 
4e is WZV 
5e is Die Heygrave 
 
Ook werden de prinsen en prinsessen van iedere club bekend gemaakt: Saskia 
Vermeer werd prinses en John Verhagen de prins. Na een soort stoelendans, 
waarbij Saskia won van alle andere prinsen en prinsessen werd zij Koningin van 
het kamp.  
 
Op het eigen terrein werden daarna de diploma's uitgereikt aan alle deelnemers 
en vertrok iedereen weer naar huis. 

Bedankt!!!!!! Hierbij worden de volgende mensen bedankt: 

-De algemene leiding: Femke vd Hoeven, Saskia Vermeer, Karin van Keulen en 
Arja vd Heijden 
-De kookstaf: Puskas vd Wiel, Elise Steenkamp, Addy Jansen en Paul 
Muyshondt 
- Alle leiding en deelnemers voor dit gezellige weekend 
- Iedereen die op wat voor manier dan ook meegeholpen heeft om dit kamp zo 

goed te laten slagen.  
 
Sandra 
 

En Sandra kan ook mooie fotoôs maken!  

 
Een overzicht van het kamp 
 
Ons veldje in drukke en minder drukke tijden: 
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Zo nu en dan moet er gegeten worden. De kookstaf zorgt voor alle lekkernijen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Paul, Addy, Elise en Puskas 
 
Een van de kampgroepen: de dames van de hofhouding   en de leiding 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondagmorgen is altijd een moeilijk moment 
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GESLAAGDEN 
 

Ster 3 
Rosie vd Berg 
Moniek Jennissen 
Vera de Laat 
Mark Smits 
Marijn vd Tillaart 
Siebe van Veen 
Milly vd Veerdonk 
 

Ster 4 
Thomas Bolwerk 
Mark van Heeswijk 
Kim de Laat 
Juultje van Lanen 
Jashlin van Niftrik 
Esra Pennings 
Lisa Smits 
Gijs Verhagen 
 

Ster 5 
Thomas Bolwerk 
Nikki Klerks 
Kim de Laat 
Marleen de Laat 
Juultje van Lanen 
Kimberley Mauriks 
Jashlin van Niftrik 
Mathijs van Os 
Jeroen Outersterp 
Esra Pennings 
Lisa Smits 
 

Zwemvaardigheid 1 
Sam vd Berg 
Dominique Bos 
Sophie Braam 

Martine van Geene 
Kees Heesters 
Rob van Heeswijk 
Kelsey Huijnen 
Linda Leenders 
Sabrina Leenders 
Kimberley Mauriks 
Jurgen vd Meerendonk 
Jacqueline Quekel 
Milly vd Veerdonk 
John Verhagen sr 
Wyko vd Wijgert 
 

Zwemvaardigheid 2 
Leonie vd Boogaard 
Moniek vd Boogaard 
Marloes Braam 
Inge vd Heijden 
Murel Hermes 
Meike Keetels 
Marjolein Leenders 
Wout Maas 
Marieke vd Pol 
Monieque van Rijbroek 
Mark Schellekens 
Arno Schouten 
Linda Spooren 
Martine vd Steen 
Farilde Steur 
Roeland Steur 
Anne vd Tillaart 
Saskia van Uden 
Maikel vd Ven 
 

Zwemvaardigheid 3 
Deniece Huijnen 
Roeland Steur 
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ZWEMMEND REDDEN 
 

Het seizoen van het zwemmend redden is al weer enkele weken bezig. Er 
hebben zich veel deelnemers aangemeld. En het lijkt ons leuk om jullie te laten 
weten wie er allemaal meedoen. Er zijn dit jaar ook een heleboel lesgevers in 
opleiding. Zij krijgen van Ronald en Wilhelm les in het lesgeven en dat gaat erg 
goed. 
Team zwemmend redden 
 

Brevet I  

Nick Habraken 
Rob Habraken 
Tim Hobbelen 
Bram Verhagen 
Marieke Verhagen 
 

Brevet II  

Jet Bersselaar vd 
Lies Bersselaar vd 
Manissa Brand vd 
Boukje Bruggen vd 
Demian Heesakkers 
Mark Heeswijk van 
Moniek Jennissen 
Tim  Klerks 
Romy Laarhoven van 
Kim Laat de 
Brian - Ralph Reijnhout 
Mandy Schalkx 
Demelsa Steen vd 
 

Brevet III  

Nikki Klerks 
Jacqueline Quekel 
Katja Roosmalen van 
Carolijn  Uden van 
Wyko Wijgert vd 
 

Brevet IV  

Rob  Heeswijk van 
Ellen Verhagen 
John Verhagen 
 
 
 
 

 
 

Brevet V  

Jan Bersselaar vd 
Mark Breugel van 
Tessa  Roosmalen van 
Farilde  Steur 
Roeland  Steur 
Saskia Uden van 
Simone  Wijgert vd 
 

Brevet VI  

Kaoutar  El Btioui 
Andjela Habraken 
Maarten  Roosmalen van 
Arianne  Steen vd 
Elina  Vries de 
Marit Weert van 
 

brons  

Rachel  Coppens 
Rob  Heijden vd 
Jody  Kastelijn 
Mandy  Kuypers 
Linda  Spooren 
Pieter  Vries de 
 

Diploma A  

Jill  Bijsterbosch 
Ria Dekkers 
Ibtissame  El Btioui 
Mark  Foolen 
Moniek  Zoggel van 
 

Diploma B  

Marc Berg vd 
Ronnie Berlo van 
Anne  Oremans 
Tom Zoggel van 
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SYNCHROONZWEMMEN 
 

Op 2 juni hebben 5 meisjes hun 
synchroonzwemdiploma gehaald 
 
Op zondag 2 juni werden er in ons eigen zwembad de synchroonzwemdiploma's 
H, G en F afgenomen. De wedstrijd begon om half 5 en was 2 uur later alweer 
afgelopen. 
 
De deelnemers van Neptunus '58 waren: 
H-diploma: Meike Keetels, Martine van Geene en Jolien Gerritsen. 
F-diploma: Anne Oremans en Sandra Schellekens. 
 
Er werden bij beide diploma's verschillende onderdelen afgenomen: 
-figuren 
-wrikken 
-zwemmen op tijd 
-zwemmen op muziek 
Bij het H-diploma kwam hier nog het egg-
beaten bij en bij het F-diploma de kick-pull-
kick en de spagaat in het water 
ondersteboven. 
 
Alle meisjes van Neptunus '58 zijn geslaagd: 
Meike Keetels en Jolien Gerritsen haalden 
beiden met 10,5 punt hun H-diploma (van in 
totaal te behalen 11 punten, je moet er 
minstens 9 hebben om te slagen) Martine van 
Geene behaalde zelfs met de maximale score 
van 11 punten haar H-diploma. 
Bij het F-diploma haalde Anne Oremans 10 punten en Sandra Schellekens 10,5 
punt.  
 
Er waren in totaal best veel meisjes gezakt: 
-Bij het H-diploma waren alle 16 meisjes geslaagd 
-Bij het G-diploma waren maar 3 van de 10 (!!!) meisjes geslaagd 
-Bij het F-diploma waren er 2 meisjes gezakt van de 9. 
 
Gelukkig is er van Neptunus '58 dus niemand gezakt, dus kan iedereen weer 
verder oefenen voor de volgende diploma's die volgend jaar behaald kunnen 
worden. 
 
Sandra  
op websitemaker.kennisnet.nl/neptunus58 
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Veel diplomaôs aan het einde van het seizoen ! 
 
Op zondag 2 juni organiseerde zwemclub Neptunusô58 in zwembad De Molen 
Hey het diplomazwemmen voor synchroonzwemsters. Neptunusô58 heeft deze 
sessie georganiseerd voor alle synchroonzwemverenigingen in Noord-Brabant. 
Er kwamen zoôn 35 meisjes op af, die hun H, G of F-diploma wilden halen.  
 
Het is bij het synchroonzwemmen erg 
moeilijk om een diploma te halen, omdat alle 
bewegingen bijzonder netjes uitgevoerd 
moeten worden. Lang niet alle 
deelneemsters gingen dan ook met een 
diploma naar huis.  
 
Alle deelneemsters van Neptunusô58 zijn 
geslaagd. Dat zijn: Martine van Geene, 
Jolien Gerritsen en Meike Keetels voor het 
H-diploma. Anne Oremans en Sandra 
Schellekens voor  het F-diploma. 
 
Het ging er heel gezellig aan toe in zwembad De Molen Hey; de ouders zaten 
langs de kant van het zwembad te kijken naar hun dochters. De drie man sterke 
jury, de coaches en de organisatie stonden langs de kant van het bad en de 
meisjes lagen natuurlijk in het water.  
 
Voor elk diploma moeten de deelneemsters aan een aantal eisen voldoen. Ze 
moeten allereerst de verschillende zwemslagen goed beheersen, zoals de 
borstcrawl, de rugcrawl en de heel moeilijke kick-pull-kick. Verder moeten ze 
verschillende drijfvormen laten zien, waarbij hoofd, romp en benen netjes aan het 
wateroppervlak liggen. Voor het H-diploma zijn de drijfvormen wat eenvoudiger 
dan voor het F-diploma, maar de meisjes voor H zijn ook nog niet zo lang met 
synchroonzwemmen bezig.  
 
Het echte synchroonzwemmen wordt getoond bij de figuren; de meisjes gaan een 
voor een voor de jury liggen om een bepaald figuur zo netjes mogelijk uit te 
voeren. Voor het H-diploma kregen de toeschouwers de gehurkte draai, de salto 
achterover gehurkt en de zeilboot beurtelings te zien. Voor het veel moeilijkere F-
diploma werden de dolfijn, de duikboot, de salto voorover gehoekt, de 
kraanhouding en de spagaat getoond.  
 
Het mooiste onderdeel is de minishow waarin de meisjes op muziek een aantal 
figuren, zwemslagen, ongelijkzijdig watertrappen en drijfvormen combineren. 
 
Femke 
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 WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Zondag 7 april Speedowedstrijd te Uden 
 
Op 7 april gingen we naar Uden voor de laatste Speedowedstrijd van dit seizoen. 
Er was weer heel goed gezwommen door iedereen. Alle deelnemer hadden wel 
iets gehaald. 
Mark Schellekens had 1 gouden medaille, 1 zilveren medaille, 3 keer PR en 1 
clubrecord. Roel vd Kleij had 3 keer PR, 3 keer clubrecord en 1 keer een limiet. 
Saskia van Uden  had 1 bronzen medaille. Farilde Steur had ook 1 bronzen 
medaille. Celine Vermeer had 1 PR en ze was er heel erg trots op dat deze 
wedstrijd zo goed ging zonder mama erbij 
Elke Schellekens had 1 PR gezwommen. Maud Schreuders had een hele zware 
tas bij (het leek wel dat ze twee weken op vakantie ging) en ze had haar 50 meter 
vrije slag met maar liefst 15 seconden verbeterd. 
Rob van Heeswijk zwom ook een PR. Hij verbeterde zijn tijd met 0,1 seconden 
maar wat zeggen wij Rob. 
HET IS EEN PR EN ALS JE EEN PR HEBT DAN HEB JE GOED GEZWOMMEN 
Ook Carolijn had mee gezwommen maar jammer genoeg geen PR. Volgende 
keer lukt het misschien wel Carolijn 
 
 

De uitslagen van de Speedowedstrijd 
 
 25 vlinder 50 vrij 
Saskia v Uden 0.26.76 0.49.76 
Carolijn v Uden 0.31.63 1.07.87 
Farilde Steur 0.27.06 0.47.84 
Celine Vermeer 0.29.91 0.54.54  (PR 8,5 sec) 
Elke Schellekens 0.29.16 0.51.21  (PR 2 sec) 
Maud Schreuders 0.24.72 0.50.85  (PR 15 sec) 
Rob v Heeswijk 0.27.14 0.47.54  (PR 0,1 sec ) 
 
Mark Schellekens 100 wissel 1.37.18 (PR 7 sec)  
 100 vrij 1.30.94 (PR 7sec) 
 100 school 1.46.29 (PR 4 sec)  clubrecord 
Roel v d Kleij 100 rug 1.42.79 (PR 4 sec) clubrecord 
 200 wissel 3.21.63 (PR 14 sec ) clubrecord 
 100 vrij 1.23.35 (PR 4 sec) clubrecord en limiet 
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Zondag 14 april d-3 competitie in Tilburg 
 
Op zondag 14 april gingen we weer met 17 kinderen naar Tilburg voor de laatste 
d-3 competitiewedstrijd. Hier hebben ze bijna allemaal weer heel goed hun best 
gedaan. We namen weer 7 medailles mee naar huis: 
2 voor Mark Schellekens, 2 voor Linda Schellekens, 1 voor Rob van Heeswijk, 
Matej Mioc en Roel vd Kleij. 
 
HEEL NETJES !! 
 
Alleen geloof ik dat we Rick niet meer in moeten schrijven voor de rugslag want 
zijn keerpunten willen almaar niet lukken; iedere keer een disk. Wat zullen we 
doen Rick; niet meer inschrijven of heel hard trainen op die keerpunten. Ik denk 
dat we het laatste maar zullen doen.  
We keerden om plusminus 18.00 weer heel tevreden naar huis. 
 

Uitslagen d-3 wedstrijd in Tilburg 
 
Prog naam tijd progrnaam tijd 
3 Mark Schellekens 1.37.58 18 Matej Mioc 0.42.71 
 Elke Schellekens 2.06.86 RH  Danny v d Sande 0.51.17 
 Rob v Heeswijk 1.59.47  Mark Schellekens 0.52.20 
 Celine Vermeer 2.06.26 19 Rachel Coppens 1.48.11 
4 Janine v Vught 0.20.34 20 Rick Bijnen 1.41.54 RH 
5 Roel v d Kleij 0.18.50 23 Sandra Schellekens 0.36.46 
 Andrej Mioc 0.22.12  Tanja Passier 0.36.95 
6 Linda Schellekens 1.13.92 24 Frank Hovenier 0.29.31 
7 Matej Mioc 1.20.76 25 Danny v d Sande 
 Danny v d Sande 1.31.05  Mark Schellekens 
 Mark Schellekens 1.33.63  Matej Mioc  
8 Rachel Coppens 1.41.77  Roel v d Kleij 2.32.83 
9 Rick Bijnen 1.41.88 RH 26 Rob v Heeswijk  
12 Sandra Schellekens 1.41.29 RH  Elke Schellekens   
 Tanja Passier 1.37.35  Mark Schellekens 
13 Frank Hovenier 1.18.91  Celine Vermeer 1.41.49 
14 Mark Schellekens 0.21.20 27 Danny v d Sande 
 Rob v Heeswijk 0.21.50  LindaSchellekens 
 Celine Vermeer 0.27.80  Matej Mioc 
 Elke Schellekens 0.27.32  Rachel Coppens 
 Mark v Heeswijk 0.32.76  Rick Bijnen 
15 Janine v Vught 0.38.64  Sandra Schellekens 
16 Roel v d Kleij 0.36.58 B  Frank Hovenier 
 Andrej Mioc 0.46.62 A  Tanja Passier 4.57.61 
17 Linda Schellekens 0.42.47 
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Techniekwedstrijd 20 april  te Uden 

 
Op zaterdag 20 april vertrokken we met 6 zwemmers (Mark en Elke Schellekens, 
Rob van Heeswijk, Andrej Mioc, Davey van Bilsen en Kimberley Mauriks) en 
twee begeleiders (Vera en Sandra) naar Uden voor de laatste techniekwedstrijd 
van dit seizoen. Nadat alle zwemmers goed gezwommen hadden en weer 
omgekleed hadden, werd de uitslag bekend gemaakt: 5 zwemmers hadden het 
dit keer beter gedaan dan de vorige keer!! Rob behaalde 260 punten, Davey 262, 
Kimberley 266, Andrej 268, Elke 272 en Mark 288 punten. Hiermee hebben ze 
allemaal zilver gehaald. PROFICIAT!!! 
 
 

Zwemwedstrijden 21 april te Tilburg 
 
Zondag 21 april vertrokken er 4 zwemmers (Linda en Mark Schellekens, Roel vd 
Kley en Janine van Vught) naar Tilburg voor een limietwedstrijd voor de 
Brabantse Zomerkampioenschappen. Helaas ging het niet zoals het moest gaan 
en behaalde niemand een limiet. Roel en Janine mogen toch naar de BK, omdat 
ze al eerder een limiet hadden gezwommen, veel succes!!! 
 
 

Brabantse kampioenschappen 25 mei te Eindhoven 
 
Een dag voordat Neptunus 1e werd bij de recreantencompetitie, deed Roel vd 
Kley mee aan de Brabantse Zomerkampioenschappen in Eindhoven. Hij is hier 
25e geworden op de 50 meter vlinderslag voor jongens minioren 6 en later in een 
tijd van 42.06. In totaal waren er 48 deelnemers. Proficiat Roel!  
 
 

Neptunus is oké, olé olé  

 
Op 26 mei was de laatste recreantenwedstrijd in Vught. Om iets over half 3 
begon de wedstrijd. Er waren dit keer alleen estafettes. Neptunus '58 was dit keer 
niet zo sterk als anders, maar over het algemeen ging het heel goed en werden 
we bijna elke keer 1e of 2e. Omdat een bepaald iemand vergeten was de 
wisselbeker mee te nemen(ik noem geen namen, diegene die mee waren, weten 
wie ik bedoel!!), moesten we wel winnen. Nadat iedereen omgekleed was, kwam 
in de kantine de uitslag. Eerst kwam de uitslag van deze wedstrijd: Neptunus was 
met 61 punten 1e geworden. We hadden dus alle 5 de wedstrijden gewonnen, 
dus eigenlijk wisten we de uitslag al. En jawel hoor, Neptunus '58 was 1e 
geworden met ruim 300 punten. De nummer 2 lag op bijna 100(!!!!!) punten 
achterstand. Daarom klonk daarna: 
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Neptunus is oké, olé, olé,  

Neptunus is oké, olé, olé.  
 
Proficiat allemaal en volgend jaar gaan we gewoon weer winnen!!!!!!!! 
Iedereen die meegeholpen heeft aan deze en andere wedstrijden: BEDANKT 

 
 

Kring Speedo finales 15/16 juni te Gorinchem en 
Vught  

 
Op zaterdag 15 en zondag 16 juni werden de Kring Speedo finales gehouden in 
respectievelijk Gorinchem en Vught. Van Neptunus '58 mochten Mark 
Schellekens (100 wissel, 100 vrij, 50 vlinder, 100 rug en 100 school) en Roel vd 
Kley (200 wissel) hier naar toe.  
 

Zaterdag 15 juni  

Op zaterdag 15 juni vertrokken Mark Schellekens, zijn moeder en zijn coach 
Sandra naar Gorinchem voor de eerste dag van de Kring Speedo finales. Dit zijn 
de Brabantse Kampioenschappen voor kinderen tot en met 12 jaar. Hij moest al 
meteen in het eerste programma beginnen met de 100 meter wisselslag. Mark 
werd hierin 5e in 1.34.31. Daarna moest hij de 100 meter vrije slag zwemmen. Hij 
werd 9e met de volgende tijd: 1.26.31. Als laatste moest hij nog de 50 meter 
vlinderslag zwemmen. Hij deed dit in 0.46.13 en werd hiermee 7e. 
 

Zondag 16 juni  

Op zondag vertrokken maar liefst 2 (!!) zwemmers, 2 moeders en een coach naar 
Vught voor de 2e dag van de Kring Speedo Finales. In een veel te warm bad 
waar het water eigenlijk ook nog ongeveer 10 cm. te laag stond, moest er 
gezwommen worden door Mark Schellekens en Roel vd Kley. Mark begon met de 
100 meter rugslag, wat zijn favoriete slag is. Hij eindigde hier als 3e in een tijd 
van 1.31.54. Dit leverde hem ook meteen een limiet op voor de Brabantse 
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Kampioenschappen (hij had al eerder een limiet voor de 50 meter rugslag 
gezwommen). Daarna moest Roel vd Kley de 200 meter wisselslag. Helaas ging 
er iets met zijn brilletje mis tijdens de rugslag, waardoor hij als 11e eindigde in 
3.33.04. Even later moest Mark de 100 meter schoolslag, wat zijn minst favoriete 
slag is. Desondanks eindigde hij weer als 3e in 1.42.74. Dit leverde hem 
wederom een limiet op.  Mark heeft nu op alle 5 afstanden zijn PR aangescherpt 
en niet met honderdsten van seconden, maar met hele secondes. 
 
Proficiat!!! 

 

Zegenwerp  

Van Zegenwerp mocht Marijke vd Aar op 4 afstanden meedoen. Zij was de enige 
van die vereniging, dus zaten Neptunus en Zegenwerp beide dagen bij elkaar. 
Marijke was helaas gediskwalificeerd op de 100 wissel, 16e op de 50 vlinder, 9e 
op de 100 rug en op de 100 school werd ze 7e. Helaas dus geen prijzen voor 
haar. Toch heeft zij ook verschillende PR's gezwommen. 
Bart en Marijke bedankt voor de gezelligheid deze 2 dagen!  
 
 
 

HOUDOE EN BEDANKT 
 
Beste vrienden en vriendinnen van mijn groep. 
 
Ik ga van zwemmen af omdat ik het te druk heb met mijn andere sporten voetbal 
en tennis. 
 
Van mijn zesde af heb ik met veel plezier gezwommen in de diverse groepen. 
Met voetbal zit ik in de E1 en met tennis zit ik in de selectie training daarom ga ik 
van zwemmen af.  
 
Ik wil ten eerste Karin bedanken die mij veel heeft geleerd over zwemmen en 
Femke voor het behalen van mijn zwemvaardigheid 1 en 2, ze zijn erg aardig 
geweest voor mij. 
 
Ik heb ook nog een heel tijdje op wedstrijdzwemmen gezeten dat was toen heel 
erg leuk, dus daarom wil ik ook nog Vera bedanken voor de fijne tijd.  
Het kamp was ook erg gezellig.  
 
En Rob ik hoop dat je wint met je veertig banen in twintig minuten, succes.  
Nou ik wil Rick ook nog bedanken, eigenlijk heel de groep voor het zwemmen 
met jullie. 

 

Groetjes Koen van Boxtel, nogmaals jullie allemaal bedankt voor de fijne 

jaren. 
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EINDEXAMEN 
 

Elke generatie kent zijn eigen eindexamenkandidaten 
 

¶ Degenen die dit jaar eindexamen doen werden in 1984 of 1985 geboren. 
Ze kennen maar een Paus. Bovendien kennen ze geen andere minister-
president dan Wim Kok.  Wie is eigenlijk Ruud Lubbers? 

¶ Cola kochten ze altijd al in onverwoestbare plastic flessen. De dop was 
altijd al van kunststof en niet van metaal. Cola in glazen flessen? En dan 
maar een liter? 

¶ Wat is eigenlijk Ministeck? Atari is voor de meeste net zo vreemd als 
grammofoonplaten; die hebben ze nooit gekocht, want de CD-speler werd 
al uitgevonden voor ze geboren waren. 

¶ Ze hebben nooit Pacman gespeeld. Ze kunnen niet geloven dat er 
computers waren die je op de televisie kon aansluiten met spelletjes die er 
niet eens uitzagen als tennis. 

¶ Twix heette nog nooit Raider. Er was nooit een tijd zonder merknamen. 
Wat is eigenlijk houtje-touwtje? En waarom zou je neonkleurige kleding 
aantrekken? Of bij de schouders kussentjes onder je kleding steken? 

¶ Deze generatie heeft nog nooit een televisie met maar drie kanalen gezien. 
Om helemaal maar te zwijgen van de zwart-wit televisie. Bestonden er ook 
televisies zonder afstandsbediening? Zij hadden altijd al kabeltelevisie. 

¶ De Walkman werd door Sony al voor hun geboorte uitgevonden. 
Rolschaatsen hebben alleen rolletjes achter elkaar, niet naast elkaar. De 
schoen zit er altijd al aan vast. 

¶ Ze kennen geen 'Wedden dat' of de 'Showbizquiz' met Jos Brink. Wie is 
eigenlijk Jos Brink? Ze kennen wel Johan Cruijf. Dat is een 
voetbalcommentator. 

¶ Degenen die nu achttien zijn hebben bij het zwemmen nog nooit over een 
grote witte haai nagedacht. Het maakt ze niet uit wie J.R. neergeschoten 
heeft want ze weten niet eens wie J.R. is. 

¶ Michael Jackson was altijd al blank. Wie of wat is Milli Vanilli? Of een lolo-
bal? Haarschaum was er altijd al. 

¶ Ze geloven niet dat Adidas-schoenen ooit populairder waren dan Nikes en 
dat het topmodel maar 99 gulden kostte en zonder luchtkussens gemaakt 
werd. 

¶ Ze weten niet dat je computerprogrammas ook op casettebandjes kunt 
opslaan en dat je grammofoonplaten omdraaien kunt. Ze weten niet 
waarom Niki Lauda altijd een pet op heeft. 

¶ De aardige man van Persil kennen ze niet. En wie is Petje Pitamientje? Of 
Flipje van de Betuwe te Tiel?  

 

Jij weet dat allemaal. Want JIJ bent oud  
 
(Ik trouwens ook hoor ...) 
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ONDER DE KEP 
 

Vacatures 
 
Om de teams van SWNZ volgend seizoen 
weer net zo lekker te kunnen laten 
zwemmen als dit seizoen, moeten er nog 
een aantal mensen ingeschakeld worden 
voor bepaalde functies. Wees niet bang, je 
hoeft je niet op te geven voor alle 
vacatures, als je er eentje oplost, dan zijn 
wij ook al erg tevreden.  
 
De nog lege vacatures zijn de volgende: 
 

- 1 waterpolo bestuurslid voor het bestuur van SWNZ 
- diverse trainers en begeleiders voor alle waterpoloteams 
- 6 spelleiders waterpolo; een spelleider waterpolo is een soort aspirant 

scheidsrechter, die alleen de aspiranten en de jongerenteams mag fluiten. Om 
tot spelleider waterpolo benoemd te worden, moet je een kleine cursus volgen 
van 2 avonden.  
We mogen dit jaar spelleiders inzetten, omdat er niet genoeg scheidsrechters 
zijn, of je kunt ook zeggen, dat we teveel teams hebben ingeschreven. Maar 
omdat iedereen graag zwemt, kunnen we het aantal teams moeilijk 
verminderen. Wel kunnen we dus spelleiders waterpolo leveren, zodat 
iedereen toch kan zwemmen. Is dat geen goede regeling?  

 

Zet je in voor je club! 

 
Informatie over deze functies kun je opvragen bij Janny vd Sande, 073-5498981. 
 
 
 

Bekerfinale Zuid Nederland  
 
Op zaterdag 8 juni vertrokken de jongens onder 16 jaar naar Veldhoven. Een 
deel van hen kwam rechtstreeks vanaf het zwemkamp in Wanroy. In de laatste 
minuut werd het nog gelijkspel, maar in de verlenging konden de zwemmers van 
SWNZ het helaas niet winnen van PSV, omdat ze met één man minder moesten 
spelen, nadat Luuk Leering er met 3 persoonlijke fouten uitgestuurd was. 
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Toernooi 
 
LET OP zaterdag 7 en zondag 8 September. 
Voor het eerst in de geschiedenis van SWNZ het enige, echte, originele  

SWNZ Waterpolo toernooi  
 
In het eerste jaar hebben we ons geconcentreerd op de beide eerste teams, een 
heus bondstoernooi dus. Een mooie gelegenheid voor de toernooicommissie, 
Marcel van Dinther en Stefan Stekelenburg (red.) om een draaiboek te maken 
voor volgende jaren en alle teams. 
 
Wat gaan we dan dit weekend zien, natuurlijk schitterende waterpolo wedstrijden: 
alle teams zijn immers volop bezig met hun voorbereidingen. De 
hoofdscheidsrechter zal Robbert Maasdijk zijn. 
 
Er zal een stand van Sporttime uit Schijndel aanwezig zijn, waar tijdens deze 
dagen met gereduceerde prijzen badkleding en andere aanverwante artikelen 
kunnen worden gekocht. Tevens is er voor iedereen van SWNZ een feestavond 
in de Jonas en is er gelegenheid voor de bezoekende teams en natuurlijk ook 
voor leden van SWNZ om op het grasveld bij het zwembad te overnachten. 
 
Meer over dit toernooi horen of kunnen jullie in de volgende De Drietand lezen. 
 
PAK NU METEEN JE AGENDA EN HOU DIT WEEKEND VRIJ EN REGEL EEN 
TENT. 
 
Groeten de toernooicommissie. 
    Roy 
 
 
 
 

Verklaring 
 
Tijdens de ALV van SWNZ is de vraag gesteld of er een nieuwe naam gevonden 
kon worden voor SWNZ. Virgi van Liempd geeft hier een voorzetje over veel 
voorkomende namen in de waterpolowereld. 
 

Oceanum 

Was de heer van de rivier Ocean, een grote rivier die de hele aarde rondliep. Zijn 
vrouw hete Tethys. Hun dochters waren de nimfen van de grote rivier. De goden 
van alle rivieren op de wereld waren hun zonen. 
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Poseidon 

Poseidon was de zoon van Cronus en Rhea. Hij was de god van het water en de 
zee. Hij woonde in de zee samen met zijn vrouw Amphitrita. Met zijn drietand 
beheerst hij alle zee verschijnselen. Hij beschermde de visserij en scheepsvaart. 
Hij was ook de god van het paard. Het vliegend paard, de Pegasus. 
 

Niord 

Niord leefde op Noatun, en regeerde over de winden de zee en het vuur. Niord 
was rijk en een kind van Poseidon. Bij de Romeinen heette hij Neptunus. 

 

Demonen van de zee. 

 

Proteus: 

Proteus was de beschermer van de zeedieren. In de Odysee komen we hem 
tegen als god van de zee, die de zeedieren van dit natte koninkrijk voedt, terwijl 
Herodotus hem vermeldt als koning van Egypte. 
 

Triton: 

Half man, half vis, was een zoon van Poseidon en Amphitrite en een broer van 
Nereïden. In vele verhalen zien meerdere demonen van de zee in de persoon van 
Triton. Die Triton figuren volgen de wagen van Poseidon of omringenden hem op 
een zootroon. 
 

Glaucus: 

Een zeegod, was oorspronkelijk mens en veranderde later in een zeegeest. Zijn 
verschijningsvorm is menselijk, terwijl zijn lijf begroeid is met schelpen en 
zeewier. 
 

Nimfen: 

Waren in de Griekse mythologie natuurgodheden van lagere rang. Men 
onderscheidde: Oreaden (bergnimfen), Dryaden (boomnimfen), Nereïden 
(zeenimfen) en Najaden (waternimfen). Zij waren volgens verhalen dochters van 
Zeus.  
 
Volgende keer meer over Poseideon (Aegir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     afb: .Poseideon (Aegir) 
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INSCHRIJFFORMULIER 
 

Ondergetekende 
________________________________________________________________   
(indien minderjarig een van de ouders of verzorgers) verklaart dat hij/zij, haar/zijn dochter/zoon, lid 
wenst te worden van Neptunus '58. 

 
Naam: __________________________   Voornaam: ________________________ (M/V) 
 
Straat: __________________________   Postc. + Wpl.  __________________________ 
 
Geb. datum: _____________________   Tel.nr.     ___________________________________ 
 
Schrijft zich in voor: ______________________________________________________________ 
 
Is in het bezit van de volgende zwemdiploma's: 
_______________________________________________________________________________ 
 
Eventuele opmerkingen (bijv. epilepsie, astma, suikerziekte, motorische achterstand, gedragsproblemen, speciale 

school): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Gaat akkoord met automatische afschrijving van contributie en inschrijfgeld: 

ja/nee      Afschrijving:  4 x per jaar     2 x jaar      1 x per jaar * 

 
Indien niet akkoord moet de totale jaarcontributie binnen 1 week na inschrijving contant voldaan worden. 
 

Bankrekeningnr. _______________________ Girorekening nr. _____________________ 
Inschrijfgeld wordt bij de eerste afschrijving geïncasseerd. 
 *4 x per jaar: augustus, oktober, januari en april. 2 x per jaar: augustus, januari. 1 x per jaar: 
september 
 
Datum van inschrijving: ____________________  Handtekening: __________________________ 
 

 
 CONTRIBUTIE 
Voor leden die op 1 juni 9 jaar of jonger zijn: ú  63,00 per jaar 

Voor leden die op 1 juni 10 t/m 15 jaar   zijn:  ú  80,00 per jaar 

Voor leden die op 1 juni 16 jaar of ouder zijn: ú  87,00 per jaar 

Masterzwemmen: ú  87,00 per jaar 

Recreatief zwemmen: ú  57,00 per jaar 

Startvergunninghouders (op 1 juni 16 jaar of ouder): ú  16,00 per jaar 

Polobijdrage:  ú  36,00 per jaar 

Inschrijfgeld:  ú  11,50 (eenmalig) 
 
Bij deelname aan meerdere takken van de zwemsport wordt ú  3,00 per extra discipline in rekening gebracht. 

********************************************************************************************** 

Dit inschrijfformulier inleveren bij: 

Mieke Wouters, Evertsenstraat 12, 5481 HV  SCHIJNDEL. Tel. 547 51 84. 

********************************************************************************************** 


