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 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 9, nummer 2 Oktober / November 2002 
  

REDACTIONEEL 
 

 
Vandaag de super dikke de De Drietand. Natuurlijk boordevol actueel nieuws. 
Onder andere de door de meeste leden gemiste algemene ledenvergadering. Het 
blijkt dat slechts een enkeling de agenda leest, die wij iedere keer met moeite 
plaatsen. Wij zien dit voorlopig maar even als een incident. Een belangrijk besluit 
was echter dat er in deze moeilijke tijden GEEN CONTRIBUTIE VERHOGING 
komt voor volgend seizoen. Ja ja, uw reporters waren natuurlijk wel op deze 
belangrijke vergadering aanwezig. Verder nog te lezen; de zwem4daagse, een 

verslag van de ALV, de agenda, de kalender wanneer zwemmen we wel en niet. 

Belangrijke informatie voor iedereen onder de vlag van SWNZ in onder de Kep 
en natuurlijk kortingen bij Sporttime. U leest het in deze De Drietand. 
 
Veel leesplezier en denk aan de volgende kopij datum. 
 
 
 

Veel leesplezier namens de Redactie 
 
 
De redactie 

 
Redactieadres  

 
Roy Bruggeman Brucknerstraat 9 5494272 
Femke vd 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 25 oktober bij een van de redactieleden of 
per E-mail   
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WAAR MOET U ZIJN MET VRAGEN? 
 
BESTUUR  TAAK ADRES  TEL.NR. 

 
Harrie van Herpen Voorzitter De Weerelt 4 5476013 
    5482 HR  Schijndel 
 
??   Secretaris  
     
Maarten Pennings Penningmeester Sassenheimseweg 2 5034015 
    5258 HL  Berlicum  
 
Peter vd Weijer Zwemopleidingen Wijboscheweg 73 5493973 
   Zwemvaardigheidsdipl. 5482 EB  Schijndel 
 
Janny vd Sande  Waterpolo Tiboschlaan 32 5498981 
    5481 MJ  Schijndel  
 
Vera Hellings Wedstrijdzwemmen Elschotseweg 47 5480209 
   Masterzwemmen 5482 LJ  Schijndel 
 
Femke vd Hoeven Zwemmend Redden Rukven 3 0413-229467 
   Synchroon Zwemmen 5473 VS  Heeswijk 
 

LEDENADMINISTRATIE 

 
Mieke Wouters  Evertsenstraat 12  5475184 
    5481 HV  Schijndel 
 

WEDSTRIJDLEIDER: 

 
Vera Hellings Wedstrijdzwemmen zie boven 5480209 
Helma vd Kley Wedstrijdzwemmen Moerschot 46  5514773 
    5271 SN  St. Michielsgestel 
 

STARTVERGUNNINGEN: 

 
Vera Hellings Wedstrijdzwemmen zie boven 5480209 
Janny vd Sande Waterpolo zie boven 5498981 
Femke vd Hoeven Synchroonzwemmen zie boven 0413-229467 
 

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

Vacatures 
 
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering werd het door onze voorzitter nog 
eens benadrukt dat een vereniging alleen kan blijven bestaan als er voldoende 
vrijwilligers bereid zijn om zich voor de vereniging in te zetten. Hij betreurde het 
dat het steeds moeilijker wordt om aan nieuwe vrijwilligers te komen, terwijl er 
toch oude vrijwilligers opstappen. Het komt erop neer dat steeds minder mensen 
steeds meer werk gaan doen. En dat kan toch niet de bedoeling zijn!  
 
Wij roepen bij deze alle ouders en oudere zwemmers op om zich in te willen 
zetten voor de zwemclub. Dat kan op een heleboel manieren. Op dit moment zijn 
wij nog op zoek naar: 

- Een trainer bij het wedstrijdzwemmen 
- Een trainer bij het diplomazwemmen op woensdag 
- Een trainer bij het diplomazwemmen op zaterdag 
- Een secretaris 
- Een voorzitter 
- 6 spelleiders waterpolo 
- een bestuurslid voor SWNZ 
- een begeleider van 1 van de waterpoloteams 
- een trainer van 1 van de waterpoloteams 
- een hoofdverdeler voor de clubbladen 
- diverse clubbladdistributeurs 

 
Keuze genoeg, vindt u ook niet? We horen graag snel meer van u.  
Bel naar Harrie van Herpen – 073 - 5476013 
 

Sporttime geeft korting aan SWNZ, Neptunus’58 en 
Zegenwerp  
 
In navolging van ons eigen waterpolo toernooi, waarbij Sporttime aanwezig was 
met een stand, is Sporttime benaderd door de sponsorcommissie met de vraag 
of we op langere termijn wat voor elkaar konden betekenen. Er moeten nog wat 
details worden geregeld maar; 
 
Sporttime is bereid om leden van de zwemvereniging ongeveer 10% korting te 
geven op de aankoop van badkleding en aanverwante artikelen. Alles wat je 
hiervoor moet doen is ten eerste iets kopen wat te maken heeft met het 
zwemmen. Dit kan gaan van een zwembroek tot een sporttas. Bij de kassa even 
melden dat je lid bent van SWNZ, Neptunus’58 of Zegenwerp en jouw 
aankoopbedrag wordt dan genoteerd. De korting steek je dan toch mooi even in 
je eigen zak. De club krijgt aan het einde van een seizoen over het totaal van het 
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bestede bedrag een deel in sportartikelen, kleding enz. uitgekeerd. Dus ook de 
club wordt er iets beter van.  
 
Voor eventuele teamsponsors zijn we bezig met een aparte regeling als je 
iemand weet die graag een team wil sponsoren, dan moet hij even contact 
opnemen met Harrie van Herpen 073-5476013 of Roy Bruggeman 073-5494272. 
 
Dus bij nieuwe aankopen ga je naar Sporttime. 
 
        De Sponsorcommissie 
 
 

SCHIJNDELSE 

ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN. 
 
In het afgelopen jaar is het er niet van gekomen, maar dit seizoen hebben we de 
koppen weer bij elkaar gestoken om de Schijndelse Zwemkampioenschappen te 
gaan organiseren. 
 
De kampioenschappen staan open voor iedereen in Schijndel en omstreken die 
kan zwemmen! Je kunt je inschrijven op verschillende afstanden en voor 
verschillende zwemslagen. De deelnemers worden op leeftijd ingedeeld. Naast 
de “ gewone’ wedstrijden worden er ook spelwedstrijden georganiseerd, zoals 
bijvoorbeeld een wedstrijd waarbij je door een aantal hoepels moet zwemmen. 
Ook willen we een aantal spel-estafettewedstrijden organiseren waar je met een 
aantal mensen door een parcours zwemt. Zoals je wel ziet hoef je geen 
wedstrijdzwemmer te zijn om aan de wedstrijden deel te nemen! Wij zijn 
benieuwd wie er dit jaar zal winnen op de 50 meter vrije slag of op de 25 meter 
badmatrace, dus kom zeker en breng je vrienden, vriendinnen en familie mee.  
 
De Schijndelse Kampioenschappen hebben we gepland op zondagmiddag 23 
maart 2003 en de toegang is gratis. Hou deze datum vast vrij en let op in de 
komende Drietanden voor meer informatie. 
 
De organisatiecommissie. 
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AGENDA OKTOBER / NOVEMBER 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in oktober in november 
maandag 21 - 
dinsdag 22 (pupillen) - 
woensdag 23  - 
donderdag 24 (HJB en Jo16) - 
vrijdag 25 - 
zaterdag 19 - 
 

Diplomazwemmen 
6 november kijkmiddag woensdaggroep 
9 november kijkmiddag zaterdaggroep 
 

Synchroonzwemmen 
6 oktober wedstrijd in Breda 
13 oktober diplomazwemmen H/G/F in Hilvarenbeek 
17 november wedstrijd in Roosendaal 
 

Wedstrijdzwemmen 
29 september  Speedo wedstrijd 
6 oktober   DIII wedstrijd in Best 
13 oktober   recreantencompetitie in Schjindel 
19 oktober   techniekwedstrijd in Oss 
10 november  recreantencompetitie in Boxtel 
17 november  DIII wedstrijd in Best 
 

Waterpolo 
Zie Onder De Kep. 
 

Zwemvierdaagse     
21 t/m 25 oktober   
 

Kamp     
Nog niet precies bekend. Hier horen jullie nog meer van. 
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GEEF DE PEN DOOR 
 

Hallo mensen, 
 

Ik ben Rachel Coppens. 

14 jaar oud. En zit in de 2e van het Elde college. Ik zit dus ook op zwemmen. 

Sinds mijn 8e deed ik diplomazwemmen op de zaterdag. En ik had 2 

wedstrijden meegezwommen met wedstrijdzwemmen en ik vond het erg leuk. 

Dus daar ven ik mee verder gegaan. De eerste paar jaar deed ik het allebei. 

Maar na verloop van tijd zocht ik niet meer te gaan naar diplomazwemmen en 

dus doe ik nu nog steeds wedstrijdzwemmen. Al vier jaar (dacht ik). In de 

zomervakantie doe ik ook nog zwemmend redden. Ik oefen nu dit jaar voor 

certificaat brons. De brevetten heb ik namelijk al. Maar ik doen niet alleen 

aan zwemmen maar ook aan scouting. Daar ben ik al 8 jaar actief mee. Begon 

als kabouter, toen werd ik gids. En nu zit ik bij de sherpa’s. Scouting vind ik 

het leukst van alles om te doen. 

Nou dat was het wel zo’n beetje.  

Ik wens iedereen nog veel zwemplezier dit jaar. 
 

Groetejs, 

 Rachel Coppens 
 

Ik geef de peen door aan Sandra Schellekens. Op msn zei ze dat ze gelukkig 

nog geen pen had gehad. Nou bij deze. ;-) 

 

GESLAAGD 
 

ster 4  

Casper van Aarle 
Rosie vd Berg 
Jet vd Bersselaar 
Lies vd Bersselaar 
Maartje Braam 
Roos Braam 
Manissa vd Brand 
Mark van Dinther 
Melanie van Dinther 
Tim Hobbelen 
Moniek Jennissen 
Tim Klerks 

Mike Kreunen 
Vera de Laat 
Rowie vd Oever 
Elke Schellekens 
Mark Smits 
Milly Smulders 
Lisa vd Tillaart 
Marijn vd Tillaart 
Carolijn van Uden 
Siebe van Veen 
Celine Vermeer 
David Vink 
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VERJAARDAGEN 
 

in oktober     en in november 
 

1 Perry Kemps 2 Ebitisame Elbtioui 
4 Jan Hellings 3 Saskia van Uden 
5 Kelly Kremers 5 Marga vd Oetelaar 
11 Annie van Hooft 7 Wilhelm vd Wijgert 
11 Mirjam Oosterholt 8  Susanne Hovenier 
12 Curth Swinkels 8 Romy van Laarhoven 
16 Nadia Lahaye 9 Laura vd Rijt 
16 Linda Spooren 11 Casper van Aarle 
17 Deniece Huijnen 11 Thomas Bolwerk 
17 Annetta Pouwels 11 Jan van Lieshout 
18 Jashlin van Niftrik 12 Roanna Schellekens 
20 Jan vd Bersselaar 12 Peter vd Weijer 
20 Sabrina Leenders 14 Netty Trikels 
22 Rick Bijnen 16 Harold vd Heijden 
22 Mark van Dinther 16 Steven Koenders 
22 Angela Klerkx 16 Wim Vermeulen 
24 Luuc Dekkers 17 Ans Sars 
27 Jacqueline van Rijbroek 18 Gerard Sengers 
28 Bram Verhagen 19 Murel Hermes 
30 Theon Jennissen 19 Hessel van Liempd 
30 Carolijn van Uden 21 Henry Heesakkers 
31 Danny vd Sande 21 Celine Vermeer 
  24 Susan Gerritsma 
  24 Elke Schellekens 
  25 Farilde Steur 
  25 Marijn vd Tillaart 
  27 Roland Jansen 
  28 Harold van Alebeek 
  28 Rene Kuipers 
  28 Roosje van Oss 
  28 Iris Vermeer 
  29 Ellen Verhagen 
  30 Antoon vd Boogaard 
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ZWEM4DAAGSE 
 
Hoi allemaal! 
 
Van 21 oktober tot en met 25 oktober organiseert Neptunus in samenwerking met 
de Molen Heij de zwemvierdaagse. 
Van maandag tot en met donderdag kun je je baantjes trekken van 17.30 uur 
19.30 uur en op vrijdag van 17.30 uur tot 19.00 uur (ivm discozwemmen). 
 
Vorig jaar hebben er maar liefst 500 mensen mee gezwommen! 
We hopen dat jullie dit jaar ook weer lekker allemaal mee zwemmen! 
Vanaf 14 oktober kun je je op zwembad de Molen Heij weer inschrijven.  
In dit clubblad vind je het inschrijfformulier. 
 
We hopen jullie weer allemaal te zien 21 oktober! 
 
Groetjes, 
Jonneke van Loon 
Karin van Keulen 
 
 
 
 
 

 
MAAK EEN PLONS VOOR HET  
RONALD MCDONALD KINDERFONDS 
 
Vraag kennissen, buren en/of familieleden om te sponsoren. 
Vul de sponsorkaart in en lever deze samen met het sponsorgeld tijdens 
de Zwemvierdaagse in. 
 
ALS DANK ONTVANGT MEN EEN VERRASSING. 
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INSCHRIJFFORMULIER 

NATIONALE ZWEMVIERDAAGSE 
 

Ondergetekende:..........................................................................................…….. M/V 

Leeftijd: ...…. jaar….. Adres: ...............................................…………....……………..... 

Postcode: ............................……..Woonplaats: ........................……………................. 

zal deelnemen aan de Nationale Zwemvierdaagse te Schijndel, die zal worden 

gehouden van 21 t/m 25 oktober 2002 in het Zwem- en Recreatiecentrum De Molen 

Hey, Avantilaan 1. 

 

Hij/zij zal gedurende vier dagen de gestelde afstand zwemmen en de aanwijzingen van 

de jury in acht nemen. 

Hij/zij wenst in aanmerking te komen voor de volgende medaille: # 

 

0 brons 0 goud 7  0 goud 13  0 goud 19  0 goud 25  0 goud 31 

0 zilver 0 goud 8  0 goud 14  0 goud 20  0 goud 26  0 goud 32 

0 goud  0 goud 9  0 goud 15  0 goud 21  0 goud 27  0 goud 33 

0 goud 4 0 goud 10  0 goud 16  0 goud 22  0 goud 28   

0 goud 5 0 goud 11  0 goud 17  0 goud 23  0 goud 29   

0 goud 6 0 goud 12  0 goud 18  0 goud 24  0 goud 30 

 

 

0 neemt deel aan de Spettervierdaagse  

(kinderen van 4 tot 8 jaar, die niet kunnen zwemmen en waarvan een of meerdere 

gezinsleden deelnemen aan de Zwemvierdaagse). 

 

Voor de deelname is een bedrag van  € 5,50  verschuldigd, voor kinderen tot en met 12 

jaar € 4,-- en voor kinderen, die deelnemen aan de Spettervierdaagse  € 2,50.  

Dit dient bij inlevering van dit formulier voldaan te worden in het zwembad. 

 

Tijdens de Zwemvierdaagse kunnen kinderen deelnemen aan de sponsoractie voor het 

 

 RONALD MCDONALD KINDERFONDS 

 

Ik doe wel/niet mee aan de sponsoractie. 

 

Schijndel, ......................................... 2002          Handtekening: ........................... 

 

 

# aankruisen voor welke medaille men wenst te zwemmen 
 

 

Toelichting deelname nationale zwemvierdaagse 

 
RMF NR 
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 Deelnemers mogen vier avonden zwemmen. Het zwembad is voor de 

Nationale Zwemvierdaagse beschikbaar van maandag 21 oktober tot en met 
donderdag 24 oktober van 17.30 tot 19.30 uur en vrijdag 25 oktober van 17.30 
tot 19.00 uur.  

 
 Vanaf 14 oktober is inschrijving mogelijk aan de balie van het zwembad. Op 

maandag en dinsdag bij aanvang van de zwemvierdaagse kan er ook 
ingeschreven worden. 

 
 Tijdens deze uren is men vrij te komen wanneer men wil.  

Er dient echter rekening gehouden te worden met eventuele wachttijd. 
 

 Iedere deelnemer verplicht zich op de aangegeven dagen 500 meter af te 
leggen. Dit betekent 20 banen. 

 
 Deelnemers jonger dan 10 jaar of ouder dan 40 jaar mogen  volstaan met een 

afstand van 250 meter. Dit betekent 10 banen. 
 
 De deelnemers laten voor de dagelijkse start van de zwemafstand de 

startkaart achter bij de controle. Na afloop krijgt men de gestempelde 
startkaart terug. 

 
 De zwemafstand mag onderbroken worden, het water mag echter niet verlaten 

worden. 
 
 Deelnemers ontvangen na 4 keer zwemmen een medaille. 
 
 Nieuwe deelnemers ontvangen een bronzen medaille. Deelnemers die reeds 

een medaille verdienden in een Nationale Zwemvierdaagse, komen in 
aanmerking voor een daaropvolgende medaille. 

 
 Aan de Spettervierdaagse mogen kinderen meedoen van 4 t/m 8 jaar, die niet 

kunnen zwemmen en waarvan een of meerdere gezinsleden deelnemen aan 
de Zwemvierdaagse. De kinderen moeten zelf vleugeltjes meebrengen. 

 
 Uit organisatorische en veiligheidsoverwegingen kunnen helaas geen 

toeschouwers in het bad toegelaten worden. 
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NIEUWE LEDEN 
 

 

Bilal Benayyada diplomazwemmen 
Bram vd Boogaard diplomazwemmen 
Laura vd Boogaard diplomazwemmen 
Nick Bos diplomazwemmen 
Maartje de Deugd waterpolo 
Rob de Gouw diplomazwemmen 
Kaylee van Grinsven diplomazwemmen 
Michelle van Grinsven diplomazwemmen 
Maaike Groenendaal diplomazwemmen 
Inez van Gulick diplomazwemmen 
Zoë Hellings diplomazwemmen 
Amy vd Heuvel diplomazwemmen 
Niels Hottentot waterpolo 
Janneke van Zandbeek recreatief zwemmen 
Theon Jennissen diplomazwemmen 
Tjando Kamphorst diplomazwemmen 
Naomi Keetels diplomazwemmen 
Rosanna Klerkx diplomazwemmen 
Kelly Kremers waterpolo 
Rick de Laat diplomazwemmen 
Nadia Lahaye diplomazwemmen 
Yannick Lahaye diplomazwemmen 
Hans Lips recreatief zwemmen 
Iris vd Munchhof diplomazwemmen 
Robin Nieuwenkamp diplomazwemmen 
Demy Niftrik diplomazwemmen 
Tim Outersterp diplomazwemmen 
Raomi van Rozendaal diplomazwemmen 
Rianne vd Rijt diplomazwemmen 
Roanne Schellekens diplomazwemmen 
Kane vd Steen diplomazwemmen 
Sarah vd Steen diplomazwemmen 
Kim Timmermans diplomazwemmen 
Jesse Verhagen diplomazwemmen 
Manita Vermeer diplomazwemmen 
Nikki Vlessert diplomazwemmen 
Manouk van Zoggel diplomazwemmen 
Marleen van Zoggel diplomazwemmen 
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DIPLOMAZWEMMEN ? 
 
Er zijn dit jaar heel veel nieuwe leden bijgekomen, zoals jullie op een andere 
pagina in deze De Drietand hebben gezien. Speciaal voor deze nieuwe leden en 
hun ouders is dit stukje over het diplomazwemmen geschreven.  
 
Wat houdt het dipomazwemmen nu precies in? Dat ga ik jullie even uitleggen. Als 
er daarna nog vragen zijn, kom dan gerust naar het zwembad toe om ze te 
stellen. 
 
We starten met wat praktische informatie: 
 Bij het diplomazwemmen kan er op vier verschillende tijdstippen gezwommen 

worden.  
 Er zwemt één groep op woensdagmiddag en de drie andere groepen 

zwemmen op zaterdagmiddag.  
 Elke groep zwemt in totaal één keer per week drie kwartier lang. 
 
Zoals de naam diplomazwemmen aangeeft kun je er diploma's halen. Deze 
diploma's hebben allemaal te maken met algemene zwemvaardigheden. 
En bovendien hebben we deze diploma's verdeeld in twee verschillende groepen: 
1. het Sterrenplan 
2. de zwemvaardigheidsdiploma's  
 
 

Wat is het Neptunus ‘58-Sterrenplan? 
Als de kinderen B of C hebben gehaald, komen ze in het sterrenplan terecht. Op 
een leuke en speelse manier maak je kennis met de vier wedstrijdtakken van de 
zwemsport. Deze takken zijn: schoonspringen, synchroonzwemmen, waterpolo 
en wedstrijdzwemmen.  
 
Het plan bestaat uit vijf sterren. In ieder blok worden de vier wedstrijdtakken 
behandeld. Na een aantal lessen wordt er een toets afgenomen. Tijdens een 
toets laat je aan je ouders zien wat je de afgelopen lessen geleerd hebt. Je moet 
vier verschillende zwemonderdelen laten zien en ook een parcours zwemmen, 
waarin alles wat je geleerd hebt door elkaar gezwommen wordt. Terwijl de 
onderdelen uitgevoerd worden, kijkt de jury (meestal jouw zwemjuf of meneer) 
hoe je het doet. De resultaten worden ingevuld op het sterdiploma en dat krijg je 
aan het einde van de toets mee naar huis.  
 

Wanneer is de toets? 
Het hangt af van het niveau van de zwemmers en het niveau van de groep, 
wanneer de toets wordt afgenomen. De zwemjuf of meneer bepaalt wanneer er 
afgezwommen wordt voor een sterdiploma. Dat is altijd tijdens de normale lestijd. 
De zwemmers krijgen van tevoren te horen wanneer de toets afgenomen wordt, 
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zodat zij dat thuis kunnen zeggen en vragen of hun ouders ook meekomen om te 
kijken. Want dat mag, bij een stertoets mogen de ouders komen kijken.  
Na de vijf toetsen is het plan afgelopen. Het hele plan duurt ongeveer 2 jaar.  
 

Wat kost het? 
Het sterrenplan is door Neptunus’58 zelf opgesteld. Alle diploma’s moeten dus 
van tevoren gedrukt worden. Dat kan natuurlijk niet helemaaal gratis. Het 
sterrenplan kost in totaal € 3, dat is dus voor alle vijf de sterdiploma’s. Als je bijna 
op mag voor ster 1, krijg je van de zwemjuf of meneer een papier mee om je in te 
schrijven voor het sterrenplan. Je hoeft niet mee te doen, maar het is wel heel erg 
leuk om wel mee te doen. 
 
Om jullie een idee te geven van de eisen van een toets, staan in de volgende De 
Drietand de eisen van ster 1. 
 

En na het sterrenplan? 
 
De zwemvaardigheidsdiploma’s (NRZ) 
Na het sterrenplan of wanneer je bijna aan het einde bent van het sterrenplan, ga 
je automatisch verder met de zwemvaardigheidsdiploma's. Deze diploma’s zijn 
opgebouwd uit een basispakket en een aantal keuzepakketten. Van elk bestaan 
er drie, namelijk 1, 2 en 3, die steeds moeilijker worden.  
Bij deze diploma’s ligt het accent op de technische uitvoering van de 
bewegingsvormen.  
 
 Basispakket  (schoolslag, borstcrawl, rugcrawl, vlinderslag, samengestelde 

rugslag, onder water zwemmen, wrikken, waterpolocrawl, drenkeling 
vervoeren, …). De basispakketten lijken een beetje op de diploma's die we 
vroeger D, E en F noemden.  

 
Meestal worden de basispakketten aan het einde van het jaar afgenomen.  
 
 Keuzepakket Snorkelen (met snorkel, zwemvliezen en zwembril) 
 Keuzepakket Kunstzwemmen (wrikken, figuren) 
 Keuzepakket Nostalgische zwemslagen (ouderwetse zwemslagen) 
 Keuzepakket Overlevingszwemmen (red een ander of jezelf uit het water) 
 Keuzepakket Balvaardigheid (leer met een bal omgaan in het water) 
 
Voor alle keuzepakketten geldt dat het een eerste kennismaking is met een 
bepaalde tak van de zwemsport. Natuurlijk zijn de oefeningen hier moeilijker dan 
bij het sterrenplan. 
Ongeveer twee keer per seizoen wordt er afgezwommen voor één of meerdere 
keuzepakketten. De begeleiding bepaalt samen met de deelnemers welke 
pakketten dit zullen zijn.  
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Ik ga hier niet vertellen wat er precies aangeleerd wordt in de keuzepakketten 
want dan wordt het stukje te lang en is het nog steeds niet duidelijk.  
 
Tot zover hebben we gekeken naar het onderdeel diplomazwemmen. Daar horen 
twee groepen bij, het sterrenplan en de zwemvaardigheidsdiploma's. En deze 
laatste groep bestaat uit 3 basispakketten en 5 keer 3 keuzepakketten. 
 
     sterrenplan   5 sterdiploma's 
diplomazwemmen  
      zwemvaardigheid 3 basispakketten 
       3 keuzepakketten snorkelen 
       3 keuzepakketten kunstzwemmen 
       3 keuzepakketten nostalgische slagen 
       3 keuzepakketten overlevingszwemmen 
       3 keuzepakketten balvaardigheid 
 
Als ik even snel een sommetje maak, dan kun je dus 23 diploma's halen bij het 
onderdeel diplomazwemmen. Is dat reden genoeg om het DIPLOMA zwemmen 
te noemen? 
 
Als alles tot nu toe duidelijk is, dan is het misschien beter om nu niet meer verder 
te lezen. Maar voor de compleetheid moet ik toch nog vertellen dat het 
diplomazwemmen maar één van de onderdelen van zwemclub Neptunus'58 is. Er 
bestaan nog andere onderdelen en daarvoor zwem je op andere tijden.  
 
Deze onderdelen zijn: 
 het synchroonzwemmen 
 het waterpolo 
 het wedstrijdzwemmen 
 het zwemmend redden (in de zomer) 
 het masterzwemmen (voor diegenen die ouder zijn dan 25 jaar, heel leuk voor 

ouders!) 
 het recreatief zwemmen 
 
Over deze onderdelen ga ik nu niet verder uitweiden. Als je hierover vragen hebt, 
dan kun je altijd iemand van de club bellen. Welke persoon je nodig hebt, staat 
op de Wie Wat Waar pagina, die regelmatig in De Drietand staat. 
 
Femke 
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WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Clubrecords 
 

JONGENS onder 11 jaar onder 15 jaar heren 

50m schoolslag Mark Schellekens 0,49,39 Rowan de Wit 0,38,64 Frank Hovenier 0,38,40 

100m schoolslag Mark Schellekens 1,42,74 Rowan de Wit 1,27,73 Frank Hovenier 1,27,04 

200m schoolslag   Frank Hovenier 3,27,12 

    

50m vrije slag Roel vd Kley 0,38,86 Rowan de Wit 0,29,16 Peter van Aarle 0,26,38 

100m vrije slag Mark Schellekens 1,26,31 Matej Mioc 1,20,76 Peter van Aarle 1,02,74 

200m vrije slag  Danny vd Sande 3,19,49 Frank Hovenier 2,53,66 

    

50m rugcrawl Mark Schellekens 0,43,16 Rowan de Wit 0,38,66 Peter van Aarle 0,32,31 

100m rugcrawl Mark Schellekens 1,31,54 Roel vd Kley 1,38,74 Peter van Aarle 1,08,98 

    

50m vlinderslag Roel vd Kley 0,45,88 Rowan de Wit 0,36,89 Peter van Aarle 0,35,24 

100m vlinderslag   Frank Hovenier 1,28,92 

    

100m wisselslag Mark Schellekens 1,34,31 Matej Mioc 1,30,97 Peter van Aarle 1,13,71 

200m wisselslag Roel vd Kley 3,35,43 Roel vd Kley 3,21,63  

    

    

MEISJES onder 11 jaar onder 15 jaar dames 

50m schoolslag Janine van Vught 0,50,05 Linda Schellekens 0,42,47 Tanja Passier 0,50,82 

100m schoolslag Janine van Vught 1,48,24 Linda Schellekens 1,37,51  

    

50m vrije slag Janine van Vught 0,38,92 Linda Schellekens 0,32,39 

Sandra Schellekens 

0,34,08 

100m vrije slag Janine van Vught 1,23,43 Linda Schellekens 1,13,92 Tanja Passier 1,23,52 

    

50m rugcrawl Janine van Vught 0,43,42 Linda Schellekens 0,38,18 

Sandra Schellekens 

0,41,19 

100m rugcrawl Janine van Vught 1,38,35 Linda Schellekens 1,25,92 

Sandra Schellekens 

1,34,93 

200m rugcrawl  Linda Schellekens 3,09,10  

    

50m vlinderslag Janine van Vught 0,50,72 Linda Schellekens 0,41,51 

Sandra Schellekens 

0,48,14 

100m vlinderslag  Linda Schellekens 1,39,32  

    

100m wisselslag Janine van Vught 1,39,14 Linda Schellekens 1,25,56 Tanja Passier 1,37,09 

200m wisselslag Janine van Vught 3,29,38 Linda Schellekens 3,05,76  
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ONDER DE KEP 
 

Aan de start van een 
seizoen 
 
Aan de start van een seizoen moeten 
er natuurlijk 101 dingen worden 
geregeld. En als dit dan door een 
select gezelschap gebeurt, kun je ook 
stellen dat de wet van Murphy 
regelmatig om de hoek komt kijken. 
 
Zo moesten er natuurlijk weer startkaarten worden verlengd en hierbij zijn een 
aantal personen, laten we maar even zeggen tussen wal en schip gekomen. Het 
kan zijn dat de personen van de hieronder genoemde lijst al een pasfoto hebben 
ingeleverd bij Janny vd Sande, dan hoeven ze dat natuurlijk niet nog eens te 
doen. Maar de volgende personen moeten nog een 

 PASFOTO INLEVEREN  

bij Janny vd Sande. 
 

Wim Kelders Heren 4   Ad van Kaathoven   Heren 2 

Eric Jansen Heren 4   Ronald Vloet  Heren 4 

Toon Wouters Heren 4 

 
Mocht je een van deze mensen spreken laat ze dit dan ook even weten. 
 

Gezocht Gezocht 
Zoals iedere goede club op dit moment, zoekt ook SWNZ nog steeds vrijwilligers 
die enkele uurtjes voor de club over hebben. Zo zoeken we voor SWNZ nog 
coaches en begeleiders voor de diverse jeugd, dames en heren teams. Ook 
hiervoor kun je kontact opnemen met Janny vd Sande. Tel 073-5498981. 
Maar er is ook goed nieuws, we kunnen weer iemand toevoegen aan het selecte 
gezelschap van het bestuur van SWNZ. De taak van Voorzitster/secretariaat is 
gelukkig weer als vanouds gesplitst. Het secretariële deel van de taken van 

Janny vd Sande zal in het vervolg worden uitgevoerd door Ron vd Bosch. Ron, 

wij van de redactie wensen jou veel plezier en een lange carrière toe binnen het 
SWNZ genootschap. 
Naast deze aanvulling zit het bestuur van SWNZ nog steeds verlegen om een 
vertegenwoordiger vanuit Neptunus’58 voor het poloën. Dit moet persé een lid 
zijn van Neptunus’58 zodat de verhoudingen binnen het bestuur van SWNZ goed 
in evenwicht blijven.  
Deze functie omvat het volgende: 
 



De Drietand Pagina 17 

FUNCTIEPROFIEL Vertegenwoordiger Neptunus ‘58 

 
Algemene inhoud: Heeft zitting in het bestuur van SWNZ en is aanspreekpunt 
voor de afgevaardigde van de deelcommissies. De vertegenwoordiger 
ondersteunt de voorzitter van SWNZ bij zijn controlerende taak. 
 

Frequentie: Bestuursvergadering SWNZ 1 x per 6 weken. Bij start van het 
seizoen vaker, jaarvergadering 2 x per jaar. Gemiddeld per seizoen 14 
vergaderingen. 
 

Verantwoordelijkheden: Zorgt voor de onderlinge communicatie tussen het 
bestuur van SWNZ en de afgevaardigden van de commissies. Tevens 
ondersteunt hij / zij de voorzitter van SWNZ bij zijn controlerende taak. 
De vertegenwoordiger legt verantwoording af richting de voorzitter van SWNZ. 
 

Profielschets: De vertegenwoordiger is lid van Neptunus ’58 en neemt zitting in 
het bestuur van SWNZ. 
 

Personen die geïnteresseerd zijn in deze functie kunnen met Janny vd Sande 
contact opnemen tel: 073-5498981. 
 

SWNZ toernooi 
 
Het SWNZ toernooi was voor het eerste jaar een redelijk succes, al waren er nog 
wel wat probleempjes. Met name voor de Dames want de tegenstanders 
meldden zich slechts krap TWEE dagen voor het toernooi af. Dus er restte de 
commissie niets ander om het wedstrijdschema om te gooien en ook de heren 
jeugd uit te nodigen zodat onze dames toch nog enkele oefenwedstrijden konden 
spelen.  
 

Voor de heren was er voldoende tegenstand en kon er dus goed aan de 
voorbereiding worden gewerkt. Ook de speeltijd van 4 maal 10 minuten bruto 
werkt goed mee aan de opbouw van de conditie. Volgend jaar zullen we de 
feestavond voor heel SWNZ organiseren zodat ook dit voor de hele club een 
mooi begin is van het seizoen. 
 

De eindstand bij de heren laat zien dat de selectie nog niet helemaal gereed was 
met de voorbereiding, maar er waren dan ook nog een aantal weken te gaan en 
je moet niet te vlug pieken. Op een verdienstelijke eerste plaats. Nayade, jawel 
de ploeg van Floris vd B., dit krijgen we nog wel eens te horen dit seizoen. Op 
een tweede plaats WPC’98 en derde boven het in de eigen poel spelende 
Alkemade, SWNZ. 
 

Al met al een goed begin van iets wat een traditie kan worden, op naar volgend 
jaar! 
 

       Spetterende reporter Roy. 
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Wedstrijdschema 2002 
 
Zaterdag  5-okt-02   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
SWNZ asp B - PSV B De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:00 
SWNZ asp A - Arethusa A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:45 
SWNZ H4 - De Treffers 3 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 19:30 
SWNZ H3 - Platella 2 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 20:15 
SWNZ H2 - De Ganze 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 21:00 
Watervlo 1 - SWNZ H1 Fletiomare ,Vleuten-De Meern 16:15 17:45 
Arethusa A - SWNZ J. A Golfbad Oss ,Oss ??? 0:00 
Aegir 1 - SWNZ D2 Ir Ottenbad ,Eindhoven 15:30 16:45 
Argo A - SWNZ HJ Z.I.B.-Best ,Best 17:00 18:00 
Argo 1 - SWNZ D1 Z.I.B.-Best ,Best 18:30 19:30 

 
Zaterdag  12-okt-02   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
Gorgo 2 - SWNZ H4 De Beemd ,Veghel 18:15 19:00 
SWNZ J. A - Merlet A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:00 
SWNZ HJ - Hellas-Glana A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:45 
SWNZ D3 - De Treffers 2 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 19:30 
SWNZ H1 - Otters/Gooi 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 20:15 
SWNZ D1 - MNC Dordrecht 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 21:00 
Hieronymus 1 - SWNZ D2 De Stok ,Roosendaal 18:00 19:30 
Lutra 1 - SWNZ H3 De Wissen ,Helmond 18:30 17:45 

 
Zaterdag  26-okt-02   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
SWNZ asp A - Argo A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:00 
SWNZ H4 - Argo 2 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:45 
SWNZ D2 - SWNZ H3 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 19:30 
SWNZ H2 - Njord 3 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 20:15 
Spio A - SWNZ HJ De Sprank ,Venray 18:00 19:15 
Van Vliet-Barracuda 1 - SWNZ H1 Polderbad ,Nieuwerkerk/IJssel 15:20 17:20 
Rotterdam 1 - SWNZ D1 Spf.bad Noord ,Rotterdam 15:30 17:30 

 
Zaterdag  2-nov-02   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
TRB/RES 2 - SWNZ D3 De Drieburcht ,Tilburg 19:00 20:15 
SWNZ HJ - Arethusa A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:00 
SWNZ J. A - DBD A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:45 
SWNZ H1 - De Amer 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 19:30 
SWNZ D1 - Arethusa 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 20:15 
Hellas-Glana 4 - SWNZ H3 De Nieuwe Hateboer ,Sittard 15:00 17:00 
Hieronymus 2 - SWNZ H2 De Stok ,Roosendaal 18:00 19:30 
PSV A - SWNZ asp B De Tongelreep ,Eindhoven 15:00 16:15 
Tempo A - SWNZ asp A De Wedert ,Valkenswaard 16:00 17:30 

 
Zondag  3-nov-02   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
RZL 1 - SWNZ D2 De IJzeren Man ,Weert 17:45 19:15 
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Zaterdag  9-nov-02   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
De Rijn 1 - SWNZ D1 De Bongerd ,Wageningen 17:00 18:45 
De Schelde A - SWNZ HJ De Honte ,Terneuzen 17:15 19:45 
SWNZ asp B - De Rog A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:00 
SWNZ asp A - Njord A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:45 
SWNZ D3 - Hieronymus 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 19:30 
SWNZ H3 - Nayade Classic 2 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 20:15 
d'Elft 1 - SWNZ H1 Kerkpolder ,Delft 14:45 16:30 

 
Zondag  10-nov-02   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
SWNZ D2 - TRB/RES 2 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 17:00 
SWNZ H2 - SBC-2000 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 17:45 
    
 
 
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Maandag 23 september werd de algemene ledenvergaring, ook wel ALV 
genoemd gehouden in het pas geopende Broodje Apart. Deze vergadering 
bestond uit twee delen: 
- een jeugdvergadering voor alle jeugdleden en hun ouders 
- een vergadering voor leden vanaf 16 jaar en de ouders van de jongere leden 
 
Hieronder kunnen jullie een verslag van beide delen lezen. Dit is niet het officiële 
verslag maar een verslag dat door één van de redacteuren van de De Drietand is 
gemaakt.  
 

De jeugdvergadering 
 
Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend, wordt uitgelegd wat de 
verschillende bestuursleden doen.  
 

Onze voorzitter is Harrie van Herpen. Hij behartigt de belangen van de club bij 

de gemeente, zorgt ervoor dat de bestuursleden hun werk goed doen en zorgt 
ervoor dat de vergaderingen ordelijk verlopen. 

Bovendien is Harrie lid van de sponsorcommissie. Dat houdt in dat hij samen 

met de andere leden van de sponsorcommissie geld binnenhaalt. Dat geld wordt 
gebruikt voor activiteiten voor jeugdleden, zoals bijvoorbeeld het zwemkamp, 
opleiding van kader en instructeurs en evenementen voor de jeugd. 

Harrie is ook W-official en dat houdt in dat hij regelmatig aan de jurytafel zit bij 

een waterpolowedstrijd om de administratie bij te houden. 
En als laatste speelt Harrie mee in een waterpolo team. 
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Dan stappen we over naar het volgende bestuurslid: Jannie van de Sande. 

Jannie zit voor de afdeling waterpolo in het bestuur van Neptunus’58. Daarnaast 

is ze ook de voorzitter van SWNZ, de afdeling waterpolo van Neptunus’58 en 
Zegenwerp samen. Voor SWNZ deed ze tot dit jaar ook het secretariaat maar dat 
is gelukkig door Ron vd Bosch overgenomen. Wel zorgt Jannie nog voor de 
startvergunningen en startkaarten. 
 

Nanneke Schoenmaker zit vandaag voor de laatste keer bij het bestuur. Ze is 

onze secretaris maar gaat daar niet mee door. Als secretaris zorg je voor de 

post van de vereniging. En af en toe moet je ook wat telefoontjes plegen voor de 
club. 
 

Voor het wedstrijdzwemmen zit Vera Hellings in het bestuur. Zij zorgt ervoor 

dat alles goed loopt bij het wedstrijdzwemmen. Zij krijgt daarbij hulp van een 
aantal moeders, die haar veel werk uit handen nemen. Verder geeft Vera training, 
gaat ze mee naar wedstrijden en maakt ze verslagen voor het clubblad. 

Ook het masterzwemmen is een onderdeel waar Vera zich mee bezig houdt: ze 

zorgt ervoor dat het bad in orde is als de zwemmers komen, bereidt lesschema’s 
voor en leert de zwemmers nieuwe slagen of keerpunten aan. Het 
masterzwemmen is voor mensen die ouder zijn dan 25 jaar. 
 

Als Femke van der Hoeven haar pen heeft neergelegd legt ze uit dat ze op dit 

moment aantekeningen maakt voor het verslag dat je nu leest want ze is één van 

de redacteuren van het clubblad.  

Daarnaast zorgt ze ervoor het synchroonzwemmen goed loopt. Daar horen 

onder andere de diploma’s en de wedstrijden van het diplomazwemmen bij. Ze 
geeft ook les in het synchroonzwemmen. 

En in de zomer houdt ze zich bezig met het zwemmend redden. Dat is leren 

redden van mensen die in de problemen zijn gekomen in het water. En natuurlijk 
geeft Femke zelf ook les in het zwemmend redden. 
 

En dan komen we bij Peter van de Weijer. Hij zorgt voor de afdeling 

diplomazwemmen, dat met 120 leden zeker de grootste afdeling van onze club 

is. Peter geeft er training en zorgt ervoor dat de afdeling goed draait. Ook coacht 

hij het kader van het diplomazwemmen. Peter is ook examinator bij de KNZB 

voor de diploma’s zwemleider A en B, waarin je leert hoe je moet lesgeven. 

Verder houdt hij zich bezig met de organisatie van de Jeugd Sport Dag. Deze 

wordt in 2003 een keer niet gehouden. 
 

Als laatste vertelt Bertha van Liempd dat ze de notulist is van Neptunus’58. Dat 

houdt in dat ze een verslag maakt van alle bestuursvergaderingen en andere 
vergaderingen, zoals deze. En ze stuurt alle jarige medewerkers een 

verjaardagkaart. 
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Na dit rondje kennismaken, mogen er door de aanwezigen vragen gesteld 
worden. Hieronder staan de vragen en de antwoorden. 
 

v De verdeling van het clubblad loopt niet goed. Kan er een briefje op het 
publicatiebord gehangen worden wanneer het clubblad uit is en waar we het 
op kunnen halen? 

a De verdeling van het clubblad loopt via clubbladroutes. Er is een 
clubbladverdeler die 5 tot 15 blaadjes wegbrengt in zijn of haar buurt. Het is 
niet de bedoeling dat de clubbladen door iedereen op het zwembad 
opgehaald worden. Vorig jaar klopte de routes niet helemaal. Dit jaar zijn ze 
weer helemaal goed. Als de verdelers de clubbladen netjes binnen een week 
wegbrengen is er niets aan de hand. Als dit niet zo is, dan horen wij dat graag. 
Het is inderdaad een goed idee om op het publicatiebord een brief te hangen 
dat het clubblad uitkomt. Daar zal Femke voor zorgen. 

v Andere clubs werken met vaste data, dat het clubblad uitkomt. Kan dat bij 
jullie ook? 

a Dat vergt een enorme starheid van de redacteurs. Dan kunnen ze nooit meer 
privé iets afspreken op de dagen dat het clubblad gemaakt moet worden. 

v Wanneer is het zwemkamp? 

a Voor het zwemkamp zijn op dit moment twee weekeinden gereserveerd. 13-
14-15 juni of 20-21-22 juni. Uit deze twee weekeinden moet nog een keuze 
gemaakt worden. Deze krijgen jullie via het clubblad te horen. 

v Moeten de kinderen alle kleren aan die op het briefje voor het zwemmend 
redden pakket staan? Wie controleert dit? 

a Er staan inderdaad een heleboel kleren op, zoals een lange broek, T-shirt, 
een windjack of regenjack, laarzen en nog wat andere kleding. Bij het examen 
wordt door de lesgevers of door de gecommitteerde gecontroleerd of alle 
kleding aanwezig is. 

v Begin je bij een keuzepakket altijd bij 1, daarna 2 en dan 3? 

a Ja, dat is wel de bedoeling want pakket 1 is gemakkelijker dan 2 en dat is 
weer gemakkelijker dan 3. Maar bij het pakket zwemmend redden is het een 
beetje anders. In het eerste pakket zit namelijk een hele moeilijke opdracht: 2 
koprollen voorover, 2 koprollen achterover, 5 meter zwemmen en dat alles 
met kleren aan en zonder tussendoor boven te komen. Omdat deze opdracht 
zo moeilijk is, mag je bij het zwemmend redden eerst pakket 2 halen, en 
daarna pas pakket 1. En waarom deze moeilijke opdracht bij 1 zit, dat weten 
wij zelf ook niet maar we weten wel dat het niet veranderd wordt door de 
zwembond. 

 
Als alle vragen gesteld zijn en de antwoorden gegeven, sluit de voorzitter de 
jeugdvergadering en biedt iedereen nog wat te drinken aan. 
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De vergadering voor de 16+ ers en ouders van jonge 
leden 
 
Bij deze vergadering zijn in totaal 21 deelnemers aanwezig. Neptunus’58 heeft in 
totaal 340 leden, dus we hadden op wel wat meer mensen gerekend. En nu niet 
snel zeggen dat je het niet wist, want het staat al vanaf vorig jaar in elk clubblad. 
7 mensen en families hebben zicht officieel afgemeld. 
 
Eerst worden de notulen van de vorige ALV behandeld en goedgekeurd.  
Er zijn geen ingekomen stukken. Dan vertellen de verschillende afdelingen van 
Neptunus’58 hoe ze afgelopen jaar gedraaid hebben. Een overzicht:  
 

Diplomazwemmen 

In het seizoen 2001/2002 zijn er op de woensdag en zaterdagmiddag ruim 160 
kinderen komen zwemmen. Een instructieteam van 20 personen helpt de leden 
de diverse zwemvaardigheden, voor de certificaten en diploma’s van de KNZB 
(Koninklijke Nederlandse ZwemBond) en die van de NRZ (Nationale Raad voor 
Zwemdiploma’s onder de knie te krijgen. Daarvoor heeft het instructieteam ruim 
30 bijeenkomsten van 45 minuten beschikbaar. Om niet te veel trainingstijd te 
verliezen worden de NRZ examens op aparte avonden georganiseerd. Op zo’n 
avond kan met dan voor een of meerder onderdelen afzwemmen. Het 
afzwemmen voor de sterren van het sterrenplan (van de KNZB) is een onderdeel 
van een les. 
 
Er zijn in het seizoen 2001/2002 veel sterren uitgereikt: 

ster 1  39  
 ster 2  38 
 ster 3  48  
 ster 4  32 
 ster 5  31  
 
Het instructieteam heeft drie examenavonden georganiseerd voor de NRZ 
diploma’s. Omdat de meeste kinderen die bij onze vereniging starten reeds in het 
bezit zijn van het diploma C, is er geen examenavond voor C georganiseerd. 
 
Op zaterdag 15 december 2001 is er afgezwommen voor snorkelen. Daarna kon 
men op 23 maart 2002 voor de nostalgische zwemslagen, het kunstzwemmen en 
balvaardigheid afzwemmen. Het seizoen werd afgesloten met het afzwemmen 
voor de basispakketten van zwemvaardigheid I en II en III. 

 Zwemvaardigheid I II III 

 Basispakket   15 19 2 
 Snorkelen   19 26 6 
 Kunstzwemmen  11 3 2 
 Nostalgische zwemsl. 8 2 1 
 Balvaardigheid  35 11 - 
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Linda Leenders en John Verhagen zijn gestart met een door de KNZB 
georganiseerde cursus zwemleider A in Helmond en gaan hiervoor binnenkort op 
examen. 
 
Richard van Beek verlaat het instructieteam in verband met studie. 
 
De medewerkers in 2001/2002 waren: 
Richard van Beek, Marc vd Berg, Ingrid van Dijk, Ebtissame Elbtioui, Femke vd 
Hoeven, Hetty Hoezen, Susanne Hovenier, Meggie Kastelijn, Karin van Keulen, 
Linda Leenders-Buuts, Farina van Liempd, Tanja Passier, Anne Oremans, 
Sandra Schellekens, Arianne vd Steen, Saskia Vermeer, Toos van Veghel, John 
Verhagen, Bernadette van Vlaanderen, Karin van Vlaanderen en Peter vd Weijer. 
 

Synchroonzwemmen 

In het zesde seizoen synchroonzwemmen werden er weer veel diploma’s gehaald 
en waren de resultaten van de wedstrijdploeg erg goed. De wedstrijdploeg was 
toegenomen met 50% van 2 naar 3 deelneemsters en zij namen deel aan de 
categorie F/G. Er werd 3 keer een eerste plaats gehaald en een keer een tweede 
plaats. In januari zijn twee meisjes gepromoveerd naar de E-categorie. 
 
Verder zijn er ook dit seizoen weer een groot aantal diploma’s gehaald. We 
werden er ook voor het eerst mee geconfronteerd dat je niet altijd hoeft te slagen 
bij het afzwemmen. In totaal hebben 9 meisjes het H-diploma gehaald en 2 
meisjes het F-diploma. De laatste diplomasessie van het seizoen werd in 
Schijndel gezwommen. Uit heel Noord Brabant zijn meisjes naar Schijndel 
gekomen om hier hun diploma te halen.  
 
Om het de leden van Neptunus’58 mogelijk te maken deel te nemen aan 
diplomasessies  en wedstrijden, hebben de trainsters Farina en Femke 
verschillende keren als jurylid gefungeerd. Als stelregel geldt dat elke vereniging 
per 4 meisjes verplicht 1 jurylid levert. Dit jaar hebben we daaraan kunnen 
voldoen maar als er meer meisjes wedstrijden gaan zwemmen en diploma’s 
halen, dan zullen er ook ouders mee moeten helpen. Wie meldt zich aan? 
 
Het aantal deelneemsters aan het synchroonzwemmen was dit seizoen 27 en de 
trainingen werden verzorgd door Farina van Liempd en Femke van der Hoeven.  
 

Zwemmend Redden 

Het seizoen 2001 begon moeizaam voor het zwemmend redden, omdat er 
nauwelijks genoeg dagen waren om te zwemmen. Het seizoen begon half april 
en duurde tot eind september met uitzondering van de bouwvakvakantie en een 
hoop andere vrije dagen. Het examen werd gehouden op 29 september. Het 
seizoen 2001 is verder goed verlopen. 
 
Het aantal deelnemers voor de brevetten 1 tot en met 6, certificaat brons en 
diploma A en B Binnenwater was exact gelijk als in 2000, nl. 57 inschrijvingen. 
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Binnen de zwemclub worden altijd nieuwe leden geworven door de kinderen van 
het diplomazwemmen op de laatste kijkdag kennis te laten maken met het 
zwemmend redden (11 en 14 april). We geven dan gastlessen. Verder heeft het 
zwemmend redden twee keer een artikel geplaatst in het clubblad en ook het 
inschrijfformulier stond erin.  
Buiten de zwemclub werven we leden door deel te nemen aan de Jeugsdportdag 
(7 april) en sturen we een persbericht naar het Schijndels Weekblad en de 
Meijerij. Er zijn dit jaar 18 nieuwe leden bijgekomen, waarvan er 15 al lid waren 
van Neptunus’58. 
 
Van de in totaal 57 kandidaten zijn er 54 op examen geweest. Ze zijn allemaal 
geslaagd.  
Zij werden opgeleid door 13 medewerkers. Van de aspirant lesgevers, die vorig 
seizoen zijn opgeleid, hebben er 3 meegedraaid als volwaardig lesgever, de 2 
anderen hebben dit jaar het binnenwater A diploma gehaald en hebben hun 
kennis in het zwemles geven binnen hun eigen zwemgroep gebruikt. 
 
Een overzicht van de geslaagden: 

 Brevet 1    5 kandidaten 
 Brevet 2  10 kandidaten 
 Brevet 3    8 kandidaten 
 Brevet 4    9 kandidaten 
 Brevet 5    5 kandidaten 
 Brevet 6    8 kandidaten 
 Certificaat brons   3 kandidaten 
 Diploma A    4 kandidaten 
 Diploma B    2 kandidaten 

 
Ook in het seizoen 2001 hebben we geprobeerd vaker in buitenwater te 
zwemmen. Er werd 2 keer in het verwarmde buitenbad in St.Michielsgestel 
gezwommen om aan de temperatuur van buitenwater te wennen. Daarna zijn we 
een keer in de Meerse plas bij Den Dungen gaan zwemmen om de specifieke 
eigenschappen van natuurwater te leren kennen en de manieren van redden op 
binnenwater te oefenen. Hoewel deze lessen in de schoolvakantie vielen, werden 
ze goed bezocht. 

  

De medewerkers voor het seizoen 2001 waren: Marc vd Berg, Ronnie van Berlo, 
Simone van Doremalen, Leon van Geffen, Femke van der Hoeven, Eric Jansen, 
Jet Kastelijn, Karin van Keulen, Ina Koomen, Annelieke vd Linde, Mieke Persoon, 
Ronald Persoon, Pieter Siroen, Dorinda Spierings, Maayke Verhagen, Peter vd 
Weijer en Wilhelm vd Wijgert.  
 

Wedstrijdzwemmen 

De afdeling wedstrijdzwemmen heeft goed gedraaid in seizoen 2001-2002. We 
hebben deelgenomen aan de verenigingszwemcompetitie DIII. Hierbij zwommen 
we in een poule waar we nogal ver moesten rijden en waarbij de wedstrijden erg 
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laat waren met als gevolg dat we een wedstrijd in Bergen op Zoom hebben laten 
schieten. Dit houdt dan wel in dat je voor alle afstanden vervangende tijden krijgt 
en die liggen erg hoog. We zakten dan ook in het klassement van de 12e naar de 
24e plaats. Uiteindelijk zijn we 21e geworden. Tijdens de speedowedstrijden zijn 
er weer diverse medailles gewonnen. Mark Schellekens had zich geplaatst voor 
de landelijke Speedo jaargangswedstrijden maar had helaas longontsteking en 
kon dus niet meedoen. Mark Schellekens en Roel vd Kley hadden zich geplaatst 
voor de Brabantse Speedofinales waarbij Mark twee maal derde is geworden. 
Een heel goede prestatie dus. Aan de Brabantse kampioenschappen is 
deelgenomen door Mark Schellekens, Roel vd Kley en Janine van Vught, waarbij 
er goed gezwommen is. Ze moesten tegen oudere kinderen zwemmen en konden 
daardoor geen medailles halen. Verder hebben we diverse limietwedstrijden en 
wedstrijden op uitnodiging gehad. Het seizoen is weer afgesloten met het 
internationaal weekend in Eindhoven waarbij ook weer veel persoonlijke records 
gezwommen zijn. De trainers die dit seizoen trainingen hebben verzorgd zijn: Bart 
van Betuw (Zegenwerp), Saskia Vermeer, Sandra Schellekens, Jan vd Heijden, 
Susanne Hovenier, Eric Jansen en Vera Helings. Als ploegleiders hebben naast 
eerder genoemde personen ook nog Annelies Schellkens en Helma vd Kley 
diverse wedstrijden begeleid. Verder heeft Helma vd Kley bergen werk verzet 
betreffende inschrijvingen voor wedstrijden, clubrecords schrijven, 
tijdenadministratie etc.  
 

Masterzwemmen 

Het tweede seizoen voor masterzwemmen is goed verlopen. Er zijn een aantal 
nieuwe leden bijgekomen. Er zitten nu op ongeveer 20 leden. We horen alleen 
maar positieve geluiden, dus we gaan zo door. Peter van de Weijer valt in als 
Vera Hellings geen trainig kan geven. 
 

Waterpolo 

Vorig jaren hebben we 12 teams in de competitie ingeschreven, waarvan er twee 
kampioen zijn geworden: dames 3 en jongens onder 16. Dames 1 heeft zich voor 
het eerste seizoen in de bond, staande weten te houden. Veel begeleiders en 
trainers hebben zich goed ingezet om het seizoen draaiende te houden. Ondanks 
alle goede bedoelingen zijn er toch een aantal spelers, begeleiders en coaches 
gestopt. 
Voor het nieuwe seizoen starten we met 11 teams: 3 damesteams, 4 
herenteams, 1 heren jeugd, 1 jongens onder 16 en 2 aspirantenteams (jongens 
en meisjes). Er is een W-official cursus gestart en die heeft 8 geslaagden 
opgeleverd. Toch is SWNZ nog altijd op zoek naar trainers en begeleiders en 
naar 1 bestuurslid, dat afkomstig is van Neptunus’58. De nieuwe secretaris is 
Ron vd Bosch (tel 073-5515295). 
 
Dan volgt er weer een pauze, waarin we de financiële verslagen kunnen 
bestuderen. 
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Na de pauze worden achter elkaar het financieel verslag over 2001/2002 en de 
begroting voor 2002/2003 goedgekeurd. De financiën zijn gecontroleerd door de 
kascommissie: Daan Hermes en Suzanne van Veen. Zij zitten volgend jaar ook in 
de kascommissie. 
 
Vervolgens vindt de bestuursverkiezing plaats. Nanneke Schoenmaker krijgt een 
mooie bos bloemen. Zij stopt namelijk als secretaris. We hebben nu een 
vacature. Heeft iemand interesse? Harrie van Herpen wilde eigenlijk ook aftreden 
als voorzitter, maar heeft zich herkiesbaar gesteld voor maximaal 1 jaar. Hij 
wordt herkozen. Eric Jansen is in december 2001 al opgevolgd door Jannie vd 
Sande, die als interim in het bestuur zat voor het waterpolo. Jannie is gekozen 
als bestuurslid. Een heel speciaal moment is er voor Dora Sengers, die tot erelid 
wordt uitgeroepen voor al het werk dat ze gedurende 8 jaar heeft verricht als 
penningmeester, voor het bijhouden van de ledenlijst en divers andere 
activiteiten. 
 
Dan volgt de rondvraag: 

v De recreanten krijgen nog maar twee banen terwijl er toch 16 personen 
zwemmen. Er gaan steeds meer banen naar het wedstrijdzwemmen. We 
voelen ons net een stel eenden die achter elkaar zwemmen. 

a Per 7 personen is er 1 baan beschikbaar voor elk onderdeel van Neptunus’58. 
Als er 14 mensen zijn, dan hebben zij recht op twee banen, als er meer dan 
14 mensen zijn, dan mogen ze drie banen gebruiken. 

a Van een van de leden komt de opmerking dat er misschien wel 16 leden 
aanwezig zijn maar dat die niet zwemmen, een aantal hangt aan de kant, de 
rest zwemt zo nu en dan een baantje, een enkeling zwemt fanatiek en de 
meesten verdwijnen al heel snel naar het warme bad. Dit moet bij een 
beslissing door het bestuur meegenomen worden. 

v De ledenadministratie van Zegenwerp en Neptunus’58 lopen niet parallel voor 
wat betreft de leden van SWNZ. Kan dit met elkaar kortgesloten worden? 

a Op dit moment doet de penningmeester de ledenadministratie nog. Als er een 
nieuwe secretaris komt, krijgt hij of zij de ledenadministratie erbij. Er moet nog 
het een en ander rechtgezet worden. Het is zeker niet de huidige 
penningmeester die contact gaat zoeken met Zegenwerp hierover. 

v Als de verschillende afdelingen zo goed draaien, waarom staan er dan zo 
weinig verslagen in het Schijndels Weekblad of op de internet-site 
Schijndel.nu? De verslagen kunnen doorgestuurd worden naar 
puskas@schijndel.nu 

a Dat weten we en dat gebeurt ook met behoorlijke regelmaat (volgens de 
schrijvers) maar het niet altijd prettig om ’s avonds na een wedstrijd nog een 
verslag te moeten schrijven. 

v Er gaat het gerucht rond dat heren 3 en 4 en heren jeugd in Boxtel geen 
training krijgen en dat ze dan ook niet meer gaan zwemmen en dus dat het uur 
voor niets wordt betaald. Wat klopt hiervan? 



De Drietand Pagina 27 

a Er is een afspraak met heren 1 en 2, dat zij elke vrijdag voor een trainer aan 
het bad zorgen. Als dat niet lukt dan moeten ze Jannie bellen. Er is nog niet 
gebeld, dus er zou telkens een trainer moeten staan. 

v Worden een voorzitter en secretaris ook buiten de vereniging gezocht? 

a Ja, nou en of. Er zijn al verschillende mensen benaderd. Zij hebben of meer 
denktijd nodig, of weten het pas over een paar maanden of hebben 
geweigerd. Er wordt zelfs bij de gemeente gevraagd. 

 
Als er geen vragen meer zijn van de leden, sluit de voorzitter de vergadering. 
 
van uw speciale (en eenmalige) verslaggever 
Femke 

 

 


