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 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 9, nummer 3 December 2002 
  

REDACTIONEEL 
 

Voor jullie ligt nu alweer de 3de De Drietand. Het lijkt wel of ze iedere keer weer 
dikker moeten maar ja, we krijgen dan ook steeds meer verslagen van jullie. Ga 
hier vooral mee door. We stoppen pas als de De Drietand niet meer door de 
brievenbus kan. 
In dit super dikke nummer staan; de verjaardagen, nieuwe eisen voor de 
sterrenplannen en het adres van onze nieuwe website. Verder vinden we 
natuurlijk ook informatie over het examen en de geslaagden van het zwemmend 
redden. Niet geheel onbelangrijk is ook dat de Schijndelse 
zwemkampioenschappen worden georganiseerd. Hiervoor vinden jullie de nodige 
informatie en een inschrijvingsformulier vooraan in deze De Drietand. Zoals je nu 
wel in de gaten zal hebben, word je weer overladen met informatie en 
wetenswaardigheden.  
Even speciale aandacht voor de vrijwilligers, we hebben al een flink aantal en die 
doen stinkend hun best, maar de club is altijd op zoek naar meer ondersteuning. 
Dat lees je door de hele De Drietand heen. Dus aarzel niet en meld je aan als 
vrijwilliger van Neptunus‟58. 
 

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  
 

 

Bankrekeningnr ABN AMRO: 4703.09.199 tnv penningmeester Neptunus'58 

Website: websitemaker.kennisnet.nl/neptunus58/ 

 
 
   kopij inleveren voor 1 december 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 
 

 
Nog steeds is zwemclub Neptunus‟58 op zoek naar een aantal ouders die ons bij 
willen staan bij tal van bezigheden. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, 
daar hoef je niet voor te werken en daar hoef je zelfs niet voor te kunnen 
zwemmen. Eigenlijk hoef je alleen maar te denken: “mijn zoon of dochter zwemt 
bij die club, ik ga ze een handje helpen.” Of je mag ook denken: “Ik zwem nu al 
jarenlang bij deze club en het is hartstikke gezellig. Ik heb nog wat vrije tijd over. 
Ik ga de club helpen.” 
 
En zo zie je maar hoe gemakkelijk het is om vrijwilliger te worden. Dat kost je 
bovendien geen maanden tijd. Elke week een uurtje, daar zijn we al erg mee 
geholpen.  
 
Waar kun je ons op dit moment mee helpen? We zijn nog op zoek naar: 

- een trainer bij het wedstrijdzwemmen 
- een trainer bij het diplomazwemmen op de woensdag 
- een trainer bij het diplomazwemmen op de zaterdag 
- een secretaris 
- een voorzitter 
- een aantal spelleiders waterpolo 
- een aantal begeleiders bij de waterpoloteams 
- een trainer voor een van de waterpoloteams 
- een hoofdverdeler voor de clubbladen 
- een aantal mensen die elke maand zo‟n 10 clubbladen willen 

rondbrengen, zodat we de mensen die het nu al ruim 6 jaar hebben 
volgehouden, kunnen aflossen. 

 
Als je in dit lijstje iets hebt gevonden, wat je wel aanstaat of als je nog vragen 
hebt over een van deze activiteiten, bel dan even op naar een van de 
bestuursleden (die vind je vooraan in het clubblad). 
  
Wij rekenen op u ! 
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AGENDA DECEMBER 
 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in december in januari 
maandag 23, 30 - 
dinsdag 24, 31 - 
woensdag 25 1 
donderdag 26 2 
vrijdag 27 3 
zaterdag 28 - 
 

Diplomazwemmen 
14 december keuzepakket Zwemmend Redden 
18 december broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag  
21 december broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag 
Bij een broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag mogen er maximaal één 
broer, zus, vriendje of vriendinnetje en één ouder meezwemmen. 
 
 

Synchroonzwemmen 
17 november wedstrijd in Roosendaal 
15 december wedstrijd in Eindhoven 
 

Wedstrijdzwemmen 
17 november  DIII wedstrijd in Best 
15 december  Speedowedstrijd 
19 januari   DIII wedstrijd in Schijndel 
 

Waterpolo 
 
 
 

Schijndelse Zwemkampioenschappen    
23 maart   
 

Kamp     
20 t/m 22 juni   
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NIEUWE LEDEN 
 

 

Bart vd Bruggen Diplomazwemmen 
Rachel Korsten Diplomazwemmen 
Anoek van Lokven Diplomazwemmen 
Anouk Mettler Diplomazwemmen 
Casper Middag Waterpolo 
Mike Schalkx Diplomazwemmen 
Lindsey Swanenberg Diplomazwemmen + synchroonzwemmen 
George van de Vorle Waterpolo 
Dennis de Wit Diplomazwemmen 
Sander van Zoggel Diplomazwemmen 

 
 

 

SCHIJNDELSE 

ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN. 
 
Zoals al in de vorige Drietand aangekondigd werd, gaan we weer de Schijndelse 
Zwemkampioenschappen organiseren op zondagmiddag 23 maart 2003. 
Aan deze wedstrijden kan iedereen die kan zwemmen meedoen. Het doel van de 
wedstrijden is natuurlijk om uit te maken wie de verschillende afstanden het 
snelst kan zwemmen, maar we willen met de wedstrijden ook laten zien hoe leuk 
het wedstrijdzwemmen is.  
De deelnemers worden ingedeeld op leeftijd. Per leeftijdscatagorie worden er 
verschillende wedstrijden gezwommen. 
Naast deze wedstrijden worden er ook spelwedstijden gezwommen zoals 
bijvoorbeeld een badmatrace of een dolfijnen- door- hoepels-wedstrijd. 
 

Wij hopen op een grote opkomst van alle leden en hun familie en vrienden! 

In deze Drietand vind je het inschrijfformulier waarmee je je aan kan melden voor 
de Schijndelse Zwemkampioenschappen. 
 
Tot dan. 
 
De organisatiecommissie. 
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INSCHRIJFFORMULIER 
 

SCHIJNDELSE ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN / NEPTUNUSDAG 
 

 

Zondag 23 maart 2003 van 13.00 tot ca 18.00 uur in zwembad 

de Molenheij te Schijndel. 

 
Ik/wij* doen mee aan deze dag. 
 
Naam   :……………………………………………………….. 
Adres   :……………………………………………………….. 
Telefoon  :……………………………………………………….. 
Geboortedatum  :……………………………………………………….. 
vrouw/man*   
ik doe mee met de wedstrijd/estafette/beide* 
 
 
Van mijn familie/vrienden doen nog mee: 
    naam geb.datum M / V*  wedstrijd/estafette/beide* 
1 ………………………….… …………… M / V .wedstrijd/estafette/beide 
2 ………………………….… …………… M / V wedstrijd/estafette/beide 
3 ………………………….… …………… M / V . wedstrijd/estafette/beide 
4 ………………………….… …………… M / V . wedstrijd/estafette/beide 
5 ………………………….… …………… M / V . wedstrijd/estafette/beide 
 
*doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
 
Inleveren bij : Vera Hellings, Femke vd Hoeven, Bart van Betuw of Frank 
Hovenier. 
 
Telefonische informatie: Suzanne van Veen 5034653 
                                      Anja Pennings  5034015 
 
 
Svp inleveren voor 14 maart 
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DE PEN 
 
Hallo zwemmers en zwemsters, 
  
Ik ben Sandra Schellekens en ik ben 17 jaar oud. Ik zit nu in de 6e klas van 
Beekvliet in Sint-Michielsgestel. De meeste mensen kennen mij ondertussen 
volgens mij wel, maar voor de paar mensen die me nog niet kennen zal ik even 
iets over mezelf vertellen. 
 
Ik ben 10 jaar geleden begonnen bij Neptunus ‟58 bij het diplomazwemmen op 
zaterdagmiddag. Ik heb inmiddels alle diploma‟s die er daarbij te halen zijn, 
behaald, van sterren tot en met de keuzepakketten.  
 
Ruim 6 jaar geleden begon het synchroonzwemmen, en daar doe ik nu dus ook 
aan mee. Ik heb 3 diploma‟s gehaald daarbij, H, G en F. Ook doe ik mee aan 
wedstrijden, daar heb ik 2 zilveren medailles en 1 gouden bij gehaald. Omdat er 
tussen het diplomazwemmen en het synchroonzwemmen 1,5 uur zat, werd ik 
gevraagd of het me leuk leek om les te gaan geven bij het diplomazwemmen. 
Zodoende stond ik op m‟n 12e al een eigen groep les te geven. Ondertussen geef 
ik ook les op woensdagmiddag bij het diplomazwemmen.  
 
Toen Karin van Keulen stopte met training geven bij het wedstrijdzwemmen, werd 
mij gevraagd of ik dat over wilde nemen, met het gevolg dat ik elke maandag en 
woensdag bij het wedstrijdzwemmen aan het bad sta. Inmiddels zwem ik zelf ook 
wedstrijden, maar omdat ik daarvoor niet kan trainen bij Neptunus ‟58, ga ik elke 
vrijdag met Mark Schellekens en Roel vd Kley in Boxtel bij Zegenwerp trainen. 
Ook probeer ik elke wedstrijd mee te gaan als begeleiding. 
 
Verder houd ik ook nog de website van Neptunus ‟58 bij 
(http://websitemaker.kennisnet.nl/neptunus58), schrijf ik stukjes voor het 
Schijndels Weekblad en de Drietand, en ga ik natuurlijk elk jaar mee op 
zwemkamp. 
 
Dit was het wel zo ongeveer, ik wil iedereen die ik les geef en iedereen waarbij ik 
zelf in de groep zit nog even de groetjes doen en natuurlijk iedereen veel succes 
wensen met zwemmen!!! 
 
Groetjes van Sandra  
 
p.s. De pen gaat door naar Saskia Vermeer, omdat ze zo veel doet voor onze 
vereniging, want volgens mij is zij ongeveer elke dag in of aan het zwembad te 
vinden. 

GESLAAGD 
 

http://websitemaker.kennisnet.nl/neptunus58
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Zwemleider A examen 
 

Linda Leenders en John Verhagen geslaagd voor Zwemleider A!  

Zaterdag 12 oktober hadden Linda Leenders en John Verhagen het examen 
Zwemleider A. Na vele woensdagavonden besteed te hebben aan de theorie en 
ook veel praktijklessen te hebben gegeven zijn ze beiden uiteindelijk geslaagd. 
Proficiat allebei!!! 
 
 
 

Zwemdiplomas 
Er zijn de laatste weken ook weer een heleboel kinderen geslaagd voor hun 
sterdiploma. 
 

Ster 3 
Ralph Brouwer 
Anouk van Helvoirt 
Roland Jansen 
Anouk Mettler 
Mark Mettler 
Marieke Verhagen 
 

Ster 4 
Lindsey Swanenberg 
 

Ster 5 
Rosie vd Berg 
Jet vd Bersselaar 
Lies vd Bersselaar 
Maartje Braam 
Roos Braam 
Manissa vd Brand 
Mark van Dinther 

Melanie van Dinther 
Martine van Geene 
Mark van Heeswijk 
Tim Hobbelen 
Tim Klerks 
Miranda Koolen 
Mike Kreunen 
Vera de Laat 
Rowie vd Oever 
Elke Schellekens 
Mark Smits 
Milly Smulders 
Lindsey Swanenberg 
Lisa vd Tillaart 
Marijn vd Tillaart 
Carolijn van Uden 
Siebe van Veen 
Gijs Verhagen 
Celine Vermeer 
David Vink 
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ZWEMMEND REDDEN 
 

Zaterdag 28 september was het een spannende dag voor de 
49 deelnemers aan het examen zwemmend redden. Vanaf 
april en de hele zomer door (met uitzondering van de 
bouwvakvakantie) hadden ze hard geoefend en 
gezwommen om op deze dag een brevet of diploma 
Zwemmend Redden te halen. Er zijn ook drie kandidaten uit 

Best bij ons komen zwemmen. 
  
Er waren heel wat examinatoren van de Koninklijke Bond tot het Redden Van 
Drenkelingen naar Schijndel gekomen om de examens af te nemen. Alle 
deelnemers moesten om zes uur aanwezig zijn maar moesten soms even 
wachten voordat ze mochten zwemmen. Dat komt omdat wij van tevoren niet 
weten met welke brevetten of diploma's de examinatoren willen beginnen. 
Meestal beginnen ze met de laagste brevetten en de diploma‟s, zodat de 4‟tjes 
en de 5‟jes moeten wachten. Maar dat wordt ook wel eens omgedraaid. 
 
Voor brevet 6 en diploma binnenwater A en B moet je ook een theorie-examen 
afleggen. Terwijl de kandidaten voor 6, A en B daarmee bezig waren, mochten de 
deelnemers voor de brevetten 1, 2, 3 laten zien dat ze alle onderdelen goed 
beheersten zoals bijvoorbeeld de bevrijdingsgrepen, de vervoersgrepen, hoe je 
een drenkeling kunt redden met een touw of met een reddingsklos.  
 
Na de theorie begonnen de examenkandidaten voor 6, A en B aan het 
praktijkgedeelte. Al heel snel waren de kandidaten voor brevet 1 en 2 klaar met 
hun examen. Zij wisten al dat ze geslaagd waren, terwijl de kandidaten voor 
brevet 4 en 5 nog moesten beginnen. 
 
Het was gezellig druk in het zwembad. Er zaten namelijk een heleboel papa‟s, 
mama‟s, opa‟s, oma‟s, broers en zussen langs de kant van het zwembad. Zij 
zaten net achter de reclameborden en konden dus heel goed zien dat alle 
kandidaten vreselijk hun best deden om de geleerde stof in de praktijk te laten 
brengen. Ze toonden dat ze erg goed wisten wat ze in verschillende situaties 
moesten doen en natuurlijk het allerbelangrijkste hoe je een drenkeling zo snel 
mogelijk en levend uit het water kunt halen. 
 
Helaas is er één kandidaat afgewezen voor het theoriegedeelte bij brevet 6. Alle 
andere kandidaten die op examen zijn geweest, zijn geslaagd.  
 

Gefeliciteerd allemaal ! 

En tot volgend jaar … 
Team Zwemmend Redden 

 



Pagina 10 De Drietand 

 

De geslaagden zijn: 
 

Brevet 1 
Nick Habraken 
Rob Habraken 
Tim Hobbelen 
Bram Verhagen 
Marieke Verhagen 

 

Brevet 2 
Jet vd Bersselaar 
Lies vd Bersselaar 
Manissa vd Brand 
Boukje vd Bruggen 
Demian Heesakkers 
Mark van Heeswijk 
Moniek Jennissen 
Tim Kleks 
Romy van Laarhoven 
Kim de Laat 
Brian-Ralph Reijnhout 
Mandy Schalkx 
Demelsa vd Steen 
 

Brevet 3 
Nikki Kleks 
Jacqueline Quekel 
Katja van Roosmalen 
Carolijn van Uden 
Wyko vd Wijgert 

 
Brevet 4 
Rob van Heeswijk 
Ellen Verhagen 
John Verhagen 

 

Brevet 5 
Jan vd Bersselaar 
Mark van Breugel 
Tessa van Roosmalen 
Farilde Steur 
Roeland Steur 
Saskia van Uden 
Simone vd Wijgert 

 

Brevet 6 
Arianne vd Steen 
Elina de Vries 
Marit van Weert 

 

Certificaat brons 
Rachel Coppens 
Jody Kastelijn 
Mandy Kuypers 
Linda Spooren 

 

Diploma binnenwater A 
Jill Bijsterbosch 
Ria Dekkers 
Mark Foolen 
Moniek van Zoggel 

 

Diploma binnenwater B 
Marc vd Berg 
Ronnie van Berlo 
Anne Oremans 
Tom van Zoggel 
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DIPLOMAEISEN 
 
In elke De Drietand laat de afdeling diplomazwemmen een aantal diploma-eisen 
zien, zodat de deelnemers weten wat ze voor een diploma moeten kennen. In deze 
eerste aflevering van dit jaar, staan (speciaal voor alle nieuwe leden en dat zijn er 
heel veel) de eisen van ster 1. Voor de oudere deelnemers worden de eisen van het 
keuzepakket zwemmend redden gepubliceerd. Dit wordt op 14 december 
afgezwommen. 
 

Ster 1 
 
1. Stuwen: 15 meter stuwen 
2. Dolfijnen: 15 meter dolfijnen 
3. Bal onderduwen en opvangen: in 1 minuut tellen hoe vaak de bal gevangen wordt. 
4. 25 meter schoolslag: in zo min mogelijk slagen. Tellen hoeveel slagen er gemaakt 
worden. 
5. Parcours: 2 banen: 

 1 ste baan: 10 meter schoolslag op tel, dan koprol op de mat en weer 10 
meter schoolslag op tel. 

 2 de baan: 8 meter watertrappen met de bal vast, dan 2 dolfijnen maken en 
daarna met schoolslag naar de overkant zwemmen. 

 
 

HET KEUZEPAKKET zwemmend redden 
 
Een medemens het leven redden is een nobele zaak. Zwemmend redden is 
daarom nuttig; zeer nuttig zelfs ... je moet alleen de beperkingen kennen. Het 
grootste probleem, zeg maar gerust  gevaar, is zelfoverschatting. Het heel goed 

bedoelen, maar dan dingen gaan doen, die je beter anders kunt doen, of 
misschien wel beter door een ander kunt laten doen.  
 
Er ligt een groot gat tussen zelf kunnen zwemmen en het (zwemmend) redden 
van anderen. Wat heel belangrijk is, is het volgende: 
 

Voorkom zwemmend redden  -  begin bij jezelf  -  red jezelf! 

Wanneer je dat kunt voorkom je tenminste dat een ander jou moet redden. Het 
overlevingszwemmen of “survival zwemmen” helpt je om dit onder de knie te 
krijgen.  
Zwemmend redden is oefenen voor noodsituaties en valt te vergelijken met een 
rampenplan. Je hoopt dat het nooit zal gebeuren en dat de aangeleerde 
vaardigheden alleen als „verzekering‟ dienst doen. Het leren van deze 
vaardigheden heeft echter alleen effect als het wordt bijgehouden en regelmatig 
wordt herhaald en geoefend. Anders verloopt de verzekering ... 
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Iemand die bij het zwemmen een of meerdere bevrijdingsgrepen leert; een 
diploma haalt en er daarna niets meer mee doet is na enige tijd de vaardigheid 
kwijt, maar niet de illusie dat die grepen nog te gebruiken zijn. Een 
levensgevaarlijke situatie... Binnen de Bond voor het zwemmend redden, de 
KNBRD, ligt dit fundamenteel anders. Jeugdleden groeien op binnen de brigades 
en oefenen (jaar na jaar na jaar) dezelfde grepen. Het helpen en redden wordt 
daardoor een weloverwogen en gecalculeerd risico.  
 
Maar bij de zwemvaardigheidsdiploma‟s staat de eigen veiligheid voorop en 

mogen geen valse verwachtingen worden gewekt. “Nu kan ik opa redden, als die 
bij het vissen uit zijn bootje valt” bestaat niet. Daar oefenen we dus niet voor. 
Maar waarvoor wel ? 
 
Je moet leren voorkomen dat je in moeilijkheden raakt. Leren om na te denken, 

inzicht te krijgen en te kiezen, voordat je handelt. Leren om het gevaar in te 
schatten en wanneer, aan wie en hoe er hulp kan worden verleend. Weten hoe je 
je zelf redt. Weten hoe je iemand die even groot is kunt helpen. Weten hoe 
gevaarlijk een volwassene is, wanneer die in paniek in het water ligt.  
 
Hieronder de eisen. Wanneer er staat dat er gekleed wordt gezwommen dan 
houdt dit in dat je de volgende kleding aan hebt: 

- zwembroek of badpak 
- blouse met lange mouwen 
- lange broek 
- regenjas of windjack 
- laarzen 

 

Zwemmend Redden 1 
 

1. Red jezelf 

 In het water springen en helemaal onder gaan, boven komen en dan achter 
elkaar 2 koprollen voorover en 2 koprollen achterover. Meteen daarna 
doorzwemmen naar een pion die minimaal 5 meter uit de kant staat. 

 In het water springen en helemaal onder gaan, boven komen en 3 minuten 
blijven drijven door gebruik te maken van jack of laarzen. 

 In het water springen en helemaal onder gaan, boven komen en 10 meter 
zwemmen, 2 keer onderbroken door het onder een vlot doorzwemmen. 
Daarna klim je op je kant. 

 
 
 
 
 
 

Zwemmend Redden 2 
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1. Red jezelf 

 In het water springen en helemaal onder gaan, boven komen en 4 minuten 
blijven drijven door gebruik te maken van jack of laarzen. 

 Maak een rol achterover van de kant en zwem daarna 25 meter. 
Ondertussen zwem je onder een vlot door, klim je er op, duik je er aan de 
andere kant weer af en zwem je er nog eens onderdoor. Aan het einde van 
de baan klim je op de kant. 
 
 
 
 
 
 

2. Help een vriendje 

 Breng een vriendje die op ongeveer 3 meter afstand van de kant ligt naar 
de kant door alternatieve hulpmiddelen te gebruiken, bijvoorbeeld een bal, 
een surfplank, een stuk touw enz. enz. De helper mag hierbij niet te water 
gaan. 

 Laat je langs de kant in het water zakken zonder dat je hoofd onder gaat. 
Breng een alternatief drijfmiddel (bal, plankje, surfplank enz, enz) naar een 
vriendje, die op ongeveer 10 meter afstand van de kant ligt. Help de 
drenkeling nu naar de kant zonder dat hij de redder kan vastpakken. 

 Vervoer een vriendje dat op de rug ligt over 25 meter. De helper plaatst 
hierbij zijn schouders tegen de voeten van de drenkeling en zwemt 
schoolslag. Dit noemen we ook duwen. 

 Twee helpers vervoeren een drenkeling over 25 meter. De helpers houden 
met een hand de oksel en met de andere hand de pols van de drenkeling 
vast. Ze zwemmen in borstligging of zijligging.  

 

Zwemmend Redden 3 
 

1. Red jezelf 

 In het water springen en helemaal onder gaan, boven komen en 5 minuten 
blijven drijven door gebruik te maken van jack of laarzen. 

 Maak een rol voorover van de kant en zwem daarna 50 meter. Dit 
zwemmen wordt 2 keer onderbroken door het onder een vlot 
doorzwemmen, er over heen klimmen, er vanaf duiken en er weer onder 
door zwemmen. Aan het eind klim je op de kant. 
 

2. Help een vriendje 

 Breng een vriendje die op ongeveer 8 meter afstand van de kant ligt naar 
de kant door een reddingsklos te gebruiken. De klos moet binnen 
handbereik van de drenkeling worden geworpen. Daarna de drenkeling 
binnenhalen en met een andere helpen samen de handreiking uitvoeren.  
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 Vervoer een vriendje dat op de rug ligt over 25 meter. Achter elkaar 
worden de okselgreep, de polsgreep en de kopgreep getoond. Het 
overpakken van de ene naar de andere greep moet netjes gebeuren. 

 Laat je langs de kant in het water glijden zonder dat je hoofd onder gaat, 
zwem een stukje, maak een hoekduik naar de bodem. Haal de pop die op 
de bodem ligt naar boven en breng deze naar de kant. De pop wordt in 
kopgreep boven gebracht, met het gezicht van de helper af. 

 

 

SYNCHROONZWEMMEN 
 

Synchroonzwemmen 6 oktober  
 
Zondag 6 oktober vertrokken 3 synchroonzwemsters (Anne Oremans, Monique 
van Rijbroek en Sandra Schellekens) en 2 coaches (Femke en Susanne) naar 
zwembad de Wisselaar in Breda voor de 1e Brabantse competitiewedstrijd van 
dit seizoen. Monique deed mee in de categorie F/G 91 en later. De figuren die ze 
moest laten zien waren: balletbeen, salto voorover gehoekt, gehurkte draai en 
flamingo. Monique deed het erg goed en haar punten waren ook duidelijk veel 
hoger dan vorig seizoen. Haar laagste punt was een 3.9 en haar hoogste een 5.0 
(dit is erg hoog bij het synchroonzwemmen). Monique werd in haar categorie heel 
knap 8e met 42.989 punten, en dat was ruim twee punten meer dan vorig jaar. 
Een persoonlijk record dus! 
 
Anne en Sandra deden beiden mee in de categorie Age l. Dit was voor hen de 
eerste keer dat ze in deze categorie uitkwamen, dus was het extra spannend. 
Vanaf deze categorie zijn er 2 verplichte figuren en 3 groepjes van 2 figuren, 
waarbij 2 dagen voor de wedstrijd pas geloot wordt welke groep er getoond moet 
worden. Dit heeft als gevolg dat er dus 8 figuren geoefend moeten worden. 
Omdat er dit seizoen pas met het oefenen begonnen was, waren er maar 6 
trainingen om deze figuren te oefenen. De figuren die getoond moesten worden 
waren: overslag voorover, kiep, zwaardvis en barracuda. Er deden maar liefst 29 
meisjes mee in deze categorie, waardoor er lang gewacht moest worden tussen 
de verschillende figuren. Uiteindelijk werd de uitslag bekend gemaakt: Anne was 
16e met 43.461 punten en Sandra 26e met 40.641 punten.  
 
De volgende wedstrijd is in Roosendaal op 17 november. Wij wensen alle drie de 
dames erg veel succes toe en hopen er stiekem op dat Anne en Sandra 
voldoende punten halen om het E-diploma te kunnen halen.  
 
Sandra (en Femke) 
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VERJAARDAGEN 
  

in november en in december 
2 Ebitissame Elbtioui 1 Meike Keetels 
3 Saskia van Uden  Janny van de Sande 
5 Marga van der Oetelaar 3 Erik van de Eerden 
 Kelly Kremers 4 Wilhelmina van Weert 
7 Wilhelm van de Wijgert 5 Harold Vervoort 
8 Susanne Hovenier 6 Niels Hottentot 
 Romy van Laarhoven 8 Dennis de Wit 
9 Laura van de Rijt 9 Karin van Vlaanderen 
11 Casper van Aarle 10 Gijs Verhagen 
 Thomas Bolwerk  Maarten Zomers 
 Jan van Lieshout 11 Kim de Laat 
12 Peter van de Weijer  Jacqueline Quekel 
14  Netty Trikels 16 Roan van der Kallen 
16 Harold van der Heijden  Juultje van Lanen 
 Steven Koenders  Tiny van Rozendaal 
 Nadia Lahaye 17 Roeland Mathijsen 
 Wim Vermeulen  Jeroen van de Schoot 
17 Ans Sars 18 Tanja Passier 
 Mike Schalkx  Kane van der Steen   
18 Gerard Sengers 19 Rosie van den Berg 
19 Murel Hermes 22 Anne van de Tillaart  
21 Celine Vermeer 24 Sharon Schaepkens 
24 Susan Gerritsma 25 Sam van den Berg 
 Elke Schellekens  Rachel Coppens 
25 Farilde Steur 29 Christian Rijkers 
 Marijn van de Tillaart  Marco Rijkers 
27 Roland Jansen  
28 Harold van Alebeek  
 Roosje van Oss  
 Iris Vermeer  
 Rene Kuipers  
29 Ellen Verhagen  
30 Antoon van den Boogaard  
 Theon Jennissen  
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WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Lange Afstand Circuit – 1 november - Boxtel 
 
Vrijdag 1 november werd er bij Zegenwerp in Boxtel een LAC (Lange Afstand 
Circuit) wedstrijd georganiseerd. Van Neptunus ‟58 deden daar Roel vd Kley, 
Mark Schellekens en Sandra Schellekens aan mee. Na ongeveer 15 minuten 
inzwemmen begon de wedstrijd met de 400 meter vrije slag voor jongens en 
meisjes geboren in 1989 of 1990. Hier deed Roel aan mee. Hij zwom deze 
afstand voor de eerste keer en behaalde hierbij een clubrecord in 6.39.39 en 
behaalde een 2e plaats. Hierna werd de 800 meter vrije slag gezwommen voor 
jongens en meisjes geboren in 1988 of eerder. Hier deed Sandra (ook voor de 
eerste keer) aan mee. Ze zwom een clubrecord in 13.38.41 en haalde de 5e tijd. 
Daarna mocht Mark aan de start verschijnen voor zijn enige afstand: de 200 
meter vrije slag. Ook hij zwom een clubrecord in 3.11.30. Hij werd 2e. Daarna 
moesten Sandra en Roel nog aan de start verschijnen voor de 200 meter 
wisselslag. Voor Sandra was dit ook de eerste keer en ze zwom een clubrecord 
in 3.31.47(5e plaats). Roel zwom ook een clubrecord, maar was precies 10 
seconden sneller dan Sandra, 3.21.47. Hij behaalde de 2e plaats. Van de 5 starts 
van Neptunus ‟58 zijn er 5 clubrecords (en dus ook 5 persoonlijke records) 
gezwommen, mede doordat dit de eerste lange afstandswedstrijd was waar 
Neptunus ‟58 aan deelnam. 
 

Limietwedstrijd – 20 oktober - Boxtel 
 
Zondag 20 oktober vertrokken 5 zwemmers (Mark Schellekens, Roel vd Kley, 
Matej Mioc, Linda Schellekens en Frank Hovenier) naar Boxtel om daar aan een 
limietwedstrijd deel te nemen. Hierbij kon geprobeerd worden om een limiet te 
zwemmen voor de Brabantse Winterkampioenschappen. Helaas ging niet alles 
zoals het zou moeten en haalde niemand een limiet. Of dit nu kwam door het 
warme water, de grote drukte (maar liefst ruim 500 starts!) of iets anders, daar 
zullen we wel nooit achterkomen. Er is nog wel een clubrecord gehaald door 
Mark Schellekens op de 50 meter vrije slag. Hij haalde hiermee ruim een 
seconde van zijn PR af. Ook Roel vd Kley verbeterde zijn PR op de 50 meter 
vlinderslag met een halve seconde. Er is dus toch goed gezwommen en volgende 
wedstrijd zal er weer geprobeerd worden een limiet te behalen. De volgende 
wedstrijd waarbij dit kan is de D3-competitiewedstrijd op 17 november in Best.  
 

Hieronder volgen alle uitslagen met daarachter tussen haakjes de limiet. 

Mark Schellekens: 
50 meter vrije slag: 0.37.84 
PR+CR(0.35.50) 
50 meter rugslag: 0.43.66 (0.41.50) 
 

Roel vd Kley: 
50 meter vrije slag: 0.35.57 (0.34.00) 
50 meter vlinderslag: 0.41.58 PR 
(0.40.00) 
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Matej Mioc: 
50 meter vrije slag: 0.33.97 (0.30.00) 
50 meter schoolslag: 0.43.76 (0.40.00) 
 
Linda Schellekens: 
50 meter vrije slag: 0.32.71 (0.32.00) 

50 meter schoolslag: 0.42.68 (0.41.50) 
 
Frank Hovenier: 
50 meter vrije slag: 0.30.60 (0.27.50) 
50 meter schoolslag: 0.39.32 (0.36.50) 

 

Techniekwedstrijd – 19 oktober - Oss 
 
We vertrokken zaterdag 19 oktober al om 7.15 uur naar Oss voor de 1e 
techniekwedstrijd van het seizoen. Het gaat er hierbij niet om wie het snelst is, 
maar je moet zo mooi mogelijk zwemmen. Het was nog donker en daarom had 
Andrej Mioc het nodig gevonden om een zaklamp mee te nemen. We kwamen 
veel te vroeg aan bij het zwembad, want nog gesloten was. In totaal deden er 41 
kinderen mee, waarvan 7 van Neptunus ‟58 (Rob van Heeswijk, Kimberley 
Mauriks, Andrej Mioc, Esra Pennings, Elke Schellekens, Mark Schellekens en 
Celine Vermeer). Alle kinderen lieten één voor één 2 banen zien van 
achtereenvolgens rugcrawl, vlinderslag, schoolslag en borstcrawl. Verschillende 
trainers op de kant moesten deze slagen beoordelen, voor onze vereniging waren 
dat Saskia en Vera. Toen iedereen klaar was, konden de kinderen om gaan 
kleden en wachten op de uitslag, die nog lang op zich liet wachten. Er zijn bij een 
techniekwedstrijd geen medailles te winnen, maar elke zwemmer krijgt een 
oorkonde met het behaalde aantal punten en een sticker. Als je minder dan 260 
punten hebt, krijg je een bronzen sticker. Heb je tussen 260 en 300 punten dan 
krijg je zilver en heb je 300 punten of hoger dan krijg je goud en mag je de 
volgende keer niet meer meedoen. Rob behaalde brons met 259 punten, net 1 
punt te weinig voor zilver. Celine haalde net wel zilver met 261 punten. Esra 
behaalde heel knap ook zilver met 265 punten. Dit was voor haar de eerste keer 
dus was het voor haar extra spannend. Mark had de vorige keer 286 punten en 
hoopte nu goud te hebben gehaald. Helaas, maar met 293 kwam hij maar 7 
punten te kort voor goud. Volgende keer gewoon nog een keer proberen en dan 
gaat hij weer proberen goud te halen. De volgende techniekwedstrijd is op 8 
februari in Veghel 
 
Achtereenvolgens zie je hieronder de punten: 

Naam Borstcrawl Rugcrawl Schoolslag Vlinderslag Totaal certificaat 

Mark 75 73 73 72 293 Zilver 
Kimberly 68 66 73 65 272 Zilver 
Elke 68 65 70 66 269 Zilver 
Andrej 69 66 71 62 268 Zilver 
Esra 68 66 73 65 265 Zilver 
Celine 70 64 65 62 261 Zilver 
Rob 64 63 70 62 259 Brons 
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Recreantenwedstrijd – 13 oktober - Schijndel 
 
Zondag 13 oktober was de 1e wedstrijd van het seizoen in de recreanten-
competitie. Deze competitie wordt georganiseerd door Neptunus '58 uit Schijndel, 
DBD uit Best, de Dommelbaarzen uit Vught en EOZC uit Oisterwijk en is vooral 
bedoeld om jonge zwemmers wedstrijdervaring op te laten doen. De 1e wedstrijd 
was in de Molen Hey in Schijndel. In een bad dat vol zat met veel publiek werd er 
weer hard gezwommen. Op het programma stonden de 25 meter vrije slag en 25 
meter rugslag voor kinderen tot 12 jaar en voor de zwemmers van 12 jaar en 
ouder de 50 meter vrije slag en 50 meter rugslag. Ook waren er nog de estafettes 
4 x 25 meter schoolslag voor de verschillende leeftijdscategoriën. Hierbij werd 
Neptunus '58 2 x 1e, 2 x 2e, 2 x 3e en 1 x 4e. Na een heleboel rekenwerk werd 
de uitslag van deze wedstrijd bekend. Er zijn in de recreantencompetitie geen 
medailles te verdienen, maar je probeert met je vereniging zoveel mogelijk 
punten te behalen. Neptunus '58 is uiteindelijk met 71 punten 2e geworden, 1 
punt minder dan de winnaars van deze wedstrijd, DBD. De Dommelbaarzen zijn 
3e geworden met 60 punten en EOZC 4e met 47 punten. Het was een hele 
gezellige wedstrijd en er zijn ook weer een aantal persoonlijke records gebroken. 
De volgende wedstrijd is op 10 november in Boxtel bij EOZC.  
 

De uitslagen: 

25 meter vrije slag meisjes onder 8: 
3. Esra Pennings, 0.23.48 
7. Lies vd Bersselaar, 0.28.87 
13. Aniek Pennings, 0.31.90 
 
25 meter vrije slag jongens onder 8: 
3. Mark van Dinther, 0.23.73 
7. Mark van Heeswijk, 0.27.65 
8. Siebe van Veen. 0.29.23 
11. Stan Brouwers, 0.33.59 
 
25 meter vrije slag meisjes onder 10: 
2. Celine Vermeer, 0.20.80 PR 
3. Elke Schellekens, 0.21.02 PR 
11. Manissa vd Brand, 0.25.84 
12. Jet vd Bersselaar, 0.28.63 
 
25 meter vrije slag jongens onder 10: 
1. Mark Schellekens, 0.17.33 PR 
3. Rob van Heeswijk, 0.19.50 PR 
 
50 meter rugslag jongens onder 12: 
3. Roel vd Kley, 0.43.98 PR 
6. Jan vd Bersselaar, 0.49.63 

9. Andrej Mioc, 0.52.72 
 
50 meter rugslag meisjes onder 14: 
1. Linda Schellekens, 0.38.56 
 
50 meter rugslag jongens onder 14: 
1. Matej Mioc, 0.40.32 PR 
4. Danny vd Sande, 0.45.89  
6. Mark Schellekens, 0.47.59 
 
50 meter rugslag meisjes boven 14: 
3. Sandra Schellekens, 0.40.77 
4. Desi Bos, 0.45.00 
8. Rachel Coppens, 0.47.63 
9. Jody Kastelijn, 0.56.72 
 
50 meter rugslag jongens boven 14: 
1. Frank Hovenier, 0.37.23 
3. Rick Bijnen, 0.42.31 
 
25 meter rugslag meisjes onder 8: 
5. Esra Pennings, 0.27.33 PR 
6. Lies vd Bersselaar, 0.28.76 
18. Aniek Pennings, 0.35.46 
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25 meter rugslag jongens onder 8: 
3. Mark van Dinther, 0.26.61 
7. Stan Brouwers, 0.30.19 PR 
8. Siebe van Veen, 0.30.30 
9. Mark van Heeswijk, 0.31.72 
 
25 meter rugslag meisjes onder 10: 
2. Celine Vermeer, 0.24.88 
3. Elke Schellekens, 0.25.30 
10. Manissa vd Brand, 0.29.80 
12. Jet vd Bersselaar, 0.31.38 
 
25 meter rugslag jongens onder 10: 
1. Mark Schellekens, 0.20.33 
5. Rob van Heeswijk, 0.24.78 
 
50 meter vrije slag jongens onder 12: 
2. Roel vd Kley, 0.36.17 PR 
5. Andrej Mioc, 0.44.21 PR 
11. Jan vd Bersselaar, 0.49.65 
 
50 meter vrije slag meisjes onder 14: 
1. Linda Schellekens. 0.33.03 
 
50 meter vrije slag jongens onder 14: 
1. Matej Mioc, 0.34.66 
3. Danny vd Sande, 0.36.36 
5. Mark Schellekens, 0.40.47 
 

50 meter vrije slag meisjes boven 14: 
2. Sandra Schellekens, 0.35.08 
6. Rachel Coppens, 0.38.97 PR 
7. Desi Bos, 0.39.50 
9. Jody Kastelijn, 0.47.92 
 
50 meter vrije slag jongens boven 14: 
1. Frank Hovenier, 0.29.54 
3. Rick Bijnen, 0.34.68 
 

Estafettes: 4 x 25 meter schoolslag: 

 
meisjes/ jongens onder 8 jaar: 
3. Neptunus, 2.05.36 
 
meisjes/ jongens onder 10 jaar: 
2. Neptunus I, 1.45.64 
4. Neptunus II, 1.46.28 
 
meisjes/ jongens onder 12 jaar: 
1. Neptunus, 1.30.50 
 
meisjes/ jongens onder 14 jaar: 
1. Neptunus, 1.25.44 
 
meisjes/ jongens boven 14 jaar: 
2. Neptunus I, 1.21.47 
3. Neptunus II, 1.30.16 

Proficiat allemaal!!!! 

 

Zoals je kunt zien, hebben we geen meisjes in de leeftijd 10-12 jaar en maar 1 in 
de leeftijd onder 14. Ben je een meisje tussen 10 en 14 jaar oud en lijkt het je 
leuk om 4 x per jaar mee te doen met een wedstrijd, laat het dan weten bij 
iemand van de wedstrijdploeg. Je hoeft niet persé heel snel te zijn of mee te 
gaan trainen. 
 

D3 competitiewedstrijd – 6 oktober - Best 
 
Zondag 6 oktober was de 1e wedstrijd in de D3-competitie in Best. We 
vertrokken ‟s middags om 12.30 uur met goede moed om veel medailles in de 
wacht te slepen naar Best. Met 23 zwemmers moesten we toch wel wat kunnen 
presteren. En dat was ook gelukt!!! Rob van Heeswijk, Roel vd Kleij, Mark 
Schellekens en Linda Schellekens waren alle vier 1e geworden. 2e waren Mark 
Schellekens, Linda Schellekens en Celine Vermeer geworden. Celine Vermeer, 
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Danny vd Sande, Elke Schellekens en Frank Hovenier (2x) zijn 3e geworden. 
Nadat de wedstrijd beëindigd was, zaten we in spanning te wachten op de 
medailles, maar tot onze grote teleurstelling kwamen die niet. Teleurgesteld 
gingen we naar huis, maar doordat we dachten dat er medailles te verdienen 
waren, hadden we allemaal ons best gedaan en veel PR‟s binnengehaald. Het 
was toch een leuke en gezellige wedstrijd. 
 
Groetjes van Elke, Mark en Linda Schellekens. 

 

1e, 2e en 3e plaatsen en clubrecords  

1e plaats: Rob van Heeswijk - 50 school, Roel vd Kley - 100 wissel, Linda 
Schellekens - 50 vrij, Mark Schellekens - 25 rug. 
2e plaats: Mark Schellekens - 50 school, Celine Vermeer - 50 vrij, Linda 
Schellekens - 100 school. 
3e plaats: Celine Vermeer - 25 rug, Danny vd Sande - 100 wissel, Frank 
Hovenier - 50 school, Elke Schellekens - 50 vrij, Frank Hovenier - 100 wissel. 
 
Verder waren er clubrecords voor Roel op de 100 wissel, voor Rob op de 50 
school, Linda op de 50 vrij en Frank op de 50 school. Ook zijn er heel veel PR's 
gebroken: maar liefst 18. Zeker een goed begin van het nieuwe seizoen dus!!!  
 
De volgende wedstrijd in de D3-competitie is op 17 november, wederom in Best. 

 

De uitslagen waren:  

25 meter Rugslag Mix Minioren 4 en jonger: 
3.   Celine Vermeer   0.23.82  PR 
5.   Elke Schellekens   0.25.10  PR 
6.   Mark van Dinther   0.26.56  
7.   Esra Pennings   0.28.09  PR 
8.   Lies van den Bersselaar  0.28.35  
9.   Siebe van Veen   0.28.75  
10. Mark van Heeswijk   0.29.41  PR 
11. Aniek Pennings   0.31.17  
12. Stan Brouwers   0.30.45  Disk  
 
50 meter Schoolslag Meisjes Minioren 6 en jonger: 
4.   Manissa vd Brand   1.03.85 
5.   Kimberley Mauriks   1.03.85  PR 
7.   Jet vd Bersselaar   1.05.18 Disk 
 
50 meter Schoolslag Jongens Minioren 6 en jonger: 
1.   Rob van Heeswijk   0.46.74  PR+CR 
2.   Mark Schellekens   0.47.05  PR 
7.   Andrej Mioc    0.52.78 
 
100 meter Wisselslag Jongens Junioren 2 en jonger: 
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1.   Roel vd Kley    1.30.88  PR+CR 
3.   Danny vd Sande   1.32.32  PR 
 
50 meter Vrije slag Meisjes Jeugd 2 en jonger: 
1.   Linda Schellekens   0.32.13  PR+CR 
 
50 meter Vrije slag Jongens Junioren 4 en jonger: 
4.   Matej Mioc    0.33.31  PR 
 
50 meter Schoolslag Heren:  
3.   Frank Hovenier   0.37.73  PR+CR  
 
50 meter Vrije slag Mix Minioren 4 en jonger: 
2.   Celine Vermeer   0.46.54  PR 
3.   Elke Schellekens   0.48.60  PR 
6.   Mark van Dinther   1.01.55 
7.   Mark van Heeswijk   1.08.62 
8.   Lies vd Bersselaar   1.08.74 
9.   Siebe van Veen   1.09.93 
10. Aniek Pennings   1.15.81 
11. Stan Brouwers   1.19.22 
12. Esra Pennings     Disk 
 
25 meter Rugslag Meisjes Minioren 6 en jonger: 
4.   Kimberley Mauriks   0.26.56 
5.   Manissa vd Brand   0.28.97 
6.   Jet vd Bersselaar   0.33.78 
 
25 meter Rugslag Jongens Minioren 6 en jonger: 
1.   Mark Schellekens   0.19.53  PR 
5.   Rob van Heeswijk   0.23.56 
6.   Andrej Mioc    0.24.69 
 
50 meter Rugslag Jongens Junioren 2 en jonger: 
6.   Roel vd Kleij    0.44.21  PR 
7.   Danny vd Sande  0.44.51  PR 
 
100 meter Schoolslag Meisjes Jeugd 2 en jonger: 
2.   Linda Schellekens   1.38.27 
 
100 meter Schoolslag Jongens Junioren 4 en jonger: 
6.   Matej Mioc    1.35.39 Disk 
 
100 meter Wisselslag Heren: 
3.   Frank Hovenier   1.17.97  PR 
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Speedowedstrijd – 29 september - Uden 
 

Speedo-wedstrijd 29 september te Uden Zondag 29 september vertrokken we 

met 13 zwemmers en 3 begeleidsters (Helma, Saskia en Sandra) naar zwembad 
de Wel in Uden voor de eerste Speedo-wedstrijd van dit seizoen. Speedo-
wedstrijden zijn voor kinderen tot 12 jaar. Er komen ook nog foto's van deze 
wedstrijd, gemaakt door de moeder van Siebe, mevr. van Veen. Zodra ik deze 
binnen heb, zal ik ze op de site zetten. Neptunus ‟58 deed dit keer mee met maar 
liefst 7 enthousiaste nieuwelingen(Aniek Pennings, Siebe van Veen, Stan 
Brouwers, Lies vd Bersselaar, Esra Pennings, Jet vd Bersselaar en Manissa vd 
Brand). Het was allemaal erg spannend voor deze kinderen. Er werd boven 
verwachting gezwommen door de nieuwelingen, maar helaas waren er geen 
medailles voor hen. De tijden waren zeer goed, dus dit belooft nog wat voor de 
volgende wedstrijden!!! Een vermelding waard is Stan Brouwers. Ook voor hem 
was het zijn eerste wedstrijd. Hij ging dan wel niet snel, maar zwom het mooiste 
van allemaal, zelfs de jury was het met ons eens. Ook de „oudjes‟ van Neptunus 
deden het zeer goed. Mark Schellekens behaalde een medaille op de 100 meter 
rugslag in 1.32.69 en dit leverde hem een bronzen medaille op. Rob van 
Heeswijk haalde maar liefst 2 medailles binnen; brons op de 50 meter rugslag 
(0.51.07) en zilver op de 50 meter schoolslag (0.47.71). Celine Vermeer en Elke 
Schellekens moesten voor het eerst de 50 meter vlinderslag zwemmen. Het was 
erg zwaar en de dames waren ook behoorlijk moe toen ze uit het water kwamen, 
maar ze hebben wel heel goed gezwommen, dus volgende keer gaan ze hopelijk 
proberen hun tijd te verbeteren.Ook Maud Schreuders en Kimberley Mauriks 
waren van de partij, maar helaas voor hen geen prijzen, maar wel voor beide 
dames 2x een PR, dus ze hebben ook goed gezwommen. 

 

Hieronder volgen alle uitslagen:  

Mark Schellekens  100 rug  1.32.69 3e plaats 
Siebe van Veen  25 rug  0.30.60 5e plaats 
Aniek Pennings  25 rug  0.33.84 6e plaats  
Stan Brouwers  50 rug  1.19.25 15e plaats  
Maud Schreuders  50 rug  0.55.38 6e plaats PR 
Lies vd Bersselaar  50 rug  0.59.11 13e plaats  
Esra Pennings  50 rug  0.59.61 14e plaats 
Celine Vermeer  50 vlinder  0.59.15 8e plaats 
Elke Schellekens  50 vlinder  1.07.32 10e plaats 
Rob van Heeswijk  50 rug  0.51.07 3e plaats 
Manissa vd Brand  50 rug  1.00.30 7e plaats 
Kimberley Mauriks  50 rug  1.00.33 8e plaats PR 
Jet vd Bersselaar  50 rug  1.03.23 9e plaats 
Mark Schellekens  200 wissel  3.29.40 4e plaats CR 
Siebe van Veen  25 school  0.33.12 5e plaats 
Aniek Pennings  25 school  0.36.40 6e plaats  
Stan Brouwers  50 school  1.34.99 15e plaats 
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Maud Schreuders  50 school  0.59.39 10e plaats PR  
Esra Pennings  50 school  1.01.71 13e plaats  
Lies vd Bersselaar  50 school  1.02.77 15e plaats 
Celine Vermeer  100 rug  1.57.28 6e plaats 
Elke Schellekens  100 rug  1.59.94 7e plaats 
Rob van Heeswijk  50 school  0.47.71 2e plaats  CR  
Manissa vd Brand  50 school  1.02.36 6e plaats  
Kimberley Mauriks  50 school  1.03.58 7e plaats  
Jet vd Bersselaar  50 school  1.06.62 9e plaats  
Mark Schellekens  100 vrij  1.27.21  4e plaats  
 

Sprintwedstrijd – 22 september - Eindhoven 
 

Neptunus’58 scoort zeer goed bij de regionale sprintwedstrijd van 22 

september!  

Op zondag 22 september vertrokken we met 13 wedstrijdzwemmers en Saskia 
als begeleiding naar de Tongelreep in Eindhoven voor de regionale 
sprintwedstrijd, dit wordt gezien als de opening van de DIII competitie. Er werd 
gezwommen in het 50-meterbad, en er stonden alleen maar 50 meters op het 
programma. Er werden maar liefst 10 (!!!) medailles gehaald, en dat met maar 13 
zwemmers!!! Er was een gouden medaille voor Frank Hovenier op de 50 school 
en een voor Linda Schellekens op de 50 vrij. Zilveren medailles waren er voor 
Frank Hovenier op de 50 vrij, Roel vd Kley op de 50 vlinder, Linda Schellekens 
op de 50 school en Mark Schellekens (‟92) op de 50 rug. De bronzen medailles 
zijn gewonnen door Frank Hovenier op de 50 vlinder, Roel vd Kley op de 50 vrij, 
Elke Schellekens op de 50 vrij en Linda Schellekens op de 50 rug. 
Het was een hele gezellige wedstrijd, en alles verliep goed. Er zijn geen 
diskwalificaties gevallen, ook al lag Danny wel erg snel in het water bij de 50 vrij, 
maar gelukkig voor hem heeft de scheidsrechter het niet gezien. 

 

Hieronder volgen alle uitslagen: 

Rick Bijnen 
- 50 meter vrije slag: 0.34.65  9e plaats PR 
- 50 meter schoolslag: 0.45.51 8e plaats 
- 50 meter rugslag: 0.43.09  9e plaats 
Rob van Heeswijk 
- 50 meter vrije slag: 0.47.30  14e plaats PR 
- 50 meter schoolslag: 0.48.45 4e plaats PR+CR 
- 50 meter rugslag: 0.55.99  12e plaats 
Frank Hovenier 
- 50 meter vrije slag: 0.29.79  2e plaats 
- 50 meter schoolslag: 0.39.74 1e plaats 
- 50 meter vlinderslag, 0.37.56 3e plaats PR 
Roel vd Kley 
- 50 meter vrije slag: 0.34.39  3e plaats PR 
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- 50 meter rugslag: 0.44.30  8e plaats PR 
- 50 meter vlinderslag: 43.74  2e plaats 
Andrej Mioc 
- 50 meter vrije slag: 0.44.34  12e plaats PR 
- 50 meter schoolslag: 0.50.11 6e plaats 
- 50 meter rugslag: 0.55.81  11e plaats 
Matej Mioc 
- 50 meter vrije slag: 0.33.96  7e plaats PR 
- 50 meter schoolslag: 0.43.26 5e plaats 
- 50 meter rugslag: 0.43.09  8e plaats 
Tanja Passier 
- 50 meter rugslag: 0.44.88  10e plaats PR 
- 50 meter schoolslag: 0.49.02 10e plaats PR+CR 
- 50 meter vrije slag: 0.37.03  9e plaats 
Danny vd Sande 
- 50 meter vrije slag: 0.35.44  9e plaats PR 
- 50 meter schoolslag: 0.48.57 7e plaats 
-  50 meter rugslag: 0.46.55  11e plaats 
Elke Schellekens 
- 50 meter rugslag: 0.53.55  4e plaats PR 
- 50 meter schoolslag: 1.01.20 6e plaats 
-  50 meter vrije slag: 0.48.23 3e plaats PR 
Linda Schellekens 
- 50 meter rugslag: 0.38.61  3e plaats 
- 50 meter schoolslag: 0.43.56 2e plaats 
- 50 meter vrije slag: 0.32.51  1e plaats 
Mark Schellekens (‟92) 
- 50 meter vrije slag: 0.38.87  7e plaats PR 
- 50 meter rugslag: 0.42.40  2e plaats PR+CR 
- 50 meter vlinderslag: 0.50.93 5e plaats 
Mark Schellekens (‟88) 
- 50 meter vrije slag: 0.38.78  14e plaats PR 
- 50 meter schoolslag: 0.50.68 13e plaats PR 
- 50 meter rugslag: 0.46.55  12e plaats PR 
Sandra Schellekens 
- 50 meter rugslag: 40.77  4e plaats PR+CR 
- 50 meter vrije slag: 34.97  5e plaats 
- 50 meter vlinderslag: 46.89  5e plaats PR+CR 
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ONDER DE KEP 
 

 

Aan de start van een 
seizoen (2) 
 
Zoals in de vorige De Drietand te lezen 
was moesten enkele mensen nog hun 
pasfoto inleveren. Van deze 5 zijn er nog 
steeds twee die dit nog niet gedaan 
hebben. Dus de volgende personen 
moeten nog een 

 PASFOTO INLEVEREN  

bij Janny vd Sande. 
 

Ad van Kaathoven   Heren 2 

Ronald Vloet  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. 
 
Ook 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: 
 

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. 
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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 heren winnen dames verliezen 
 
Heren 1 van SWNZ heeft de derde wedstrijd in de waterpolocompetitie 
gewonnen. Na twee eerdere overwinningen bleek ook Otters/Gooi (voor deze 
wedstrijd nog gedeeld koploper) niet opgewassen tegen het geweld van SWNZ. 
Zonder de geblesseerde Richard Postma werd in het eerste partje al duidelijk 
hoe de punten verdeeld zouden worden. Een flitsend begin resulteerde na een 
partje in een 3-1 voorsprong. In de rest van de wedstrijd werd deze voorsprong 
uitgebouwd tot een einduitslag van 9-2. Heren 1 staat nu alleen aan kop in de 
derde klasse bond. 
 

Dames 1 

Na een vlotte overwinning van vorige keer hadden de dames van SWNZ het bij 
MNC Dordrecht een stuk moeilijker. Dit bleek uit het eerste partje waarin MNC al 
snel uitliep naar een 4-0 voorsprong. In de tweede periode kregen de dames 
meer grip op de fysiek sterkere tegenstander. Ze sloten de periode winnend af 
door een doelpunt van Angela Kampman uit een vrouw-meer situatie (4-1). In de 
derde periode konden de dames maar eenmaal tot scoren komen ondanks goed 
opzetten van de aanval (7-2). Keepster Fannie Leering kreeg in de laatste 
periode nog veel werk te verzetten. Ondanks de vele reddingen kon Dordrecht 
toch nog 3drie keer tot scoren komen en eindigde deze wedstrijd met een uitslag 
van 10-2. Ondanks het verlies met grote cijfers was de coach tevreden over het 
spel dat de dames hadden laten zien. Scores: Angela Kampman en Miranda 
Huijsmans (beiden 1). 
 

Heren 1 nog steeds ongeslagen 
 
Heren 1 is heeft voor de vierde keer op rij 2 punten mee naar huis genomen. 
Zaterdag 26 oktober gingen de heren op bezoek bij Barracuda. Het eerste partje 
begonnen de heren moeizaam, door het missen van scherpte in de persoonlijke 
duels werd er na 1 partje tegen een 3-1 achterstand aangekeken. Het 2e partje 
speelde de heren feller en hielden met dank aan een aantal goed uitgespeelde 
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man meer situaties en een goede verdediging een ruststand van 4-4 over. In de 
derde periode consolideerde de heren dit en werd het 5-5. De beslissing moest 
dus vallen in een spannend vierde partje. Met nog 58 seconden op de klok werd 
door de heren van SWNZ het winnende doelpunt gemaakt. De eindstand was 6-
7. Er was opvallend goed keeperswerk verricht door tweede keeper Niels van 
Keulen die door afwezigheid van Jan Hellings zichzelf mocht bewijzen bij heren 
1. De doelpuntenmakers waren Lawrence Schouten (3x), Leon Huijsmans (2x), 
Jasper Snijder en Niels Hottentot. 
 
Dames 1 kwam ook in actie. Van Rotterdam1 werd verloren met 8-6. Met name 
door het ontbreken van scherpte in de eerste twee perioden (6-1) gaven de 
dames de wedstrijd al in het begin uit handen. Doelpuntenmaaksters Agnes 
Meijer (2x), Miranda Huijsmans, Maartje de Deugd, van Pinxten (de redactie weet 
nog steeds niet of het doelpunt door Daphne of Majolein is gemaakt) en Carla 
van de Westelaken. 
 
 

Uitslagen en verslagen andere wedstrijden 
 
Na een weekendje rust werd er zaterdag 26 oktober weer een aantal wedstrijden 
afgewerkt. In het eigen bad begonnen de aspiranten meisjes. Zij moesten 
aantreden tegen Argo uit Sint-Oedenrode die een maatje te groot waren voor de 
nog jonge waterpolo-speelsters van SWNZ. Dit resulteerde in een uitslag van 2-
10. Hierna moesten de Heren 4 het opnemen tegen wederom spelers van Argo. 
Er werd zeer actief gespeeld met veel geschreeuw tegen elkaar, andere spelers 
en natuurlijk ook de scheidsrechter, die volgens de spelers een beetje té partijdig 
was. Keeper Harrie van Herpen maakte nog een prachtig punt door vanuit z‟n 
„eigen‟ goal de bal in de goal van de tegenstanders te gooien. De heren verloren 
met 3-4 doordat Argo in de laatste minuut het winnende punt scoorde. Nadat de 
heren het bad verlaten hadden, kwam er een wedstrijd tussen 2 teams van 
SWNZ, namelijk Dames 2 tegen Dames 3. Het hoger ingeschatte Dames 2 won 
overtuigend met 16-0. Bij Dames 3 spelen een aantal nieuwelingen, dus als er 
maar veel geoefend wordt, zullen de uitslagen vanzelf beter worden…. De 
laatsten die moesten spelen in de Molen Hey waren de Heren 2 met als 
tegenstanders de heren van Njord. De uitslag is nog niet bekend en volgt zo 
spoedig mogelijk.  
 
Ook op 12 oktober zijn er een aantal wedstrijden gespeeld. De uitslagen waren:  
Dames 1 - MNC Dordrecht 1 2 - 10  
Hieronymus 1 - Dames 2  3 - 1  
Dames 3 - De Treffers 2  1 - 16  
Heren 1 - Otters/Gooi 1  9 - 2  
Lutra 1 - Heren 3   1 - 13  
Gorgo 2 - Heren 4   2 - 1  
Heren Jeugd - Hellas-Glana A 7 - 4  
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En die van 5 oktober: 
Dames 1 - Argo 1   10 – 2 
Dames 2 - Aegir 1   3 – 4 
Heren 1 - Watervlo 1  7 – 4 
Heren 2 - De Ganze 1  3 – 4 
Heren 3 - Platella 2  5 – 6 
Heren 4 - De Treffers  1 – 8 
Heren Jeugd - Argo A  3 – 6 
Aspiranten B - PSV B  8 – 4 
Aspiranten A - Arethusa A 0 - 16 
 
 

Verslagen van 6 oktober waterpolo:  
 
Hallo allemaal,  
 
Dit is een kort verslag van de waterpolowedstrijd van de aspiranten B (jongens) 
tegen PSV B van zaterdag 5 oktober. De spelers waren al rond 17.30 aanwezig 
om het bad op te bouwen, dat ging goed. Daarna moesten we inzwemmen en op 
doel schieten. We begonnen om 18.00 uur met de wedstrijd. We kwamen voor 
met 2-0 dankzij Danny vd Sande. Toen scoorden de tegenstanders en was het 2-
1. Het tweede partje ging goed, het werd 4-1 dankzij Mark vd Heijden en Danny. 
Het derde partje ging iets slechter, het werd 4-2 en daarna 5-2 door Matej Mioc 
en daarna toch nog 5-3. Het laatste partje ging weer beter, het werd 6-3 door 
Thomas Spit, 7-3 door Matej en toen 7-4. Tot slot werd het 8-4 door Thomas. 
Andrej Mioc(de aanvoerder) had nog een grote kans, maar de scheidsrechter gaf 
een vrije bal aan de tegenstanders. Voordat de vrije bal genomen was, was de 
tijd om. 
 
Groetjes van Andrej Mioc. 
 

Aspiranten A 

 
Ook de aspiranten A (de meisjes) moesten een wedstrijd spelen op 5 oktober, 
eveneens in de Molen Hey. De wedstrijd was tegen het veel oudere en ook 
sterkere Arethusa A. De meiden van SWNZ maakten weinig kans, omdat er veel 
meiden in het team zaten, die qua leeftijd bij de pupillen hoorden, want omdat er 
geen 2 teams(1 pupillen-team en 1 aspiranten-team) gemaakt konden worden, is 
dit 1 aspiranten-team geworden. Er werd goed gespeeld, maar de tegenstanders 
waren gewoon te sterk. Hierdoor werd de eindstand 16-0 voor Arethusa, ondanks 
het keepen van Melissa en Sharon. Vooral voor Melissa was het keepen lastig, 
maar ze heeft het heel goed geprobeerd. Veel oefenen dus, dan gaat het vanzelf 
nog beter!!!  
 
Sandra 
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Wedstrijdschema 2002 
 
In onderstaand wedstrijdschema zijn enkele wijzigingen opgenomen en zelfs een 
extra wedstrijd toegevoegd. Deze zijn grijs gekleurd. Het kan zijn dat tijdens de 
lay-out van deze De Drietand nog niet alle wijzigingen zijn doorgevoerd voor de 
laatste wijzigingen kun je kijken op www.waterpolo.nu Je komt dan op de 
Brabantse waterpolopagina. Hier kun je wijzigingen uitslagen en standen vinden 
van zowel district als bond. 
 
Zaterdag 16-nov-02   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
TRB/RES B - SWNZ asp A De Drieburcht ,Tilburg 17:45 19:00 
SWNZ J. A - Tempo A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:00 
SWNZ HJ - PSV A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:45 
SWNZ H1 - De Meent 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 19:30 
SWNZ D1 - Lumio het  Ravijn 3 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 20:15 
De Krabben 1 - SWNZ D2 De Schelp ,Bergen op Zoom 16:15 18:15 

De Vennen 2 - SWNZ H2 De Vennen ,Dongen 17:30 19:00 
Nuenen A - SWNZ asp B Ir Ottenbad ,Eindhoven 15:30 16:45 
Aegir 2 - SWNZ H4 Ir Ottenbad ,Eindhoven 18:30 19:45 
WPC-98 4 - SWNZ H3 Sportiom ,Den Bosch 17:30 18:15 
De Ganze 1 - SWNZ D3 Sportpunt Zeeland ,Goes 17:15 19:15 
    
Zaterdag 23-nov-02   

Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
BZ&PC A - SWNZ J. A 't Hoogkoor ,Boxmeer 15:30 17:00 
SWNZ asp B - HZPC A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:00 
SWNZ H4 - OZC'57 3 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:45 
SWNZ D2 - De Ganze 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 19:30 
SWNZ H2 - DIO 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 20:15 
Alkemade 1 - SWNZ H1 De Tweesprong ,Roelofarendsveen 18:15 20:15 
SBC-2000 A - SWNZ HJ De Wisselaar ,Breda 17:45 19:15 

Njord 1 - SWNZ D1 Den Ekkerman ,Veldhoven 17:45 19:00 
    
Zondag 24-nov-02   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
SWNZ D3 - RZL 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 17:00 
SWNZ H3 - Spio 2 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 17:45 
    

Zaterdag 30-nov-02   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
SWNZ H1 - OZV 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:45 
SWNZ D1 - De Warande 2 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 19:30 
DZT A - SWNZ J. A De Wiemel ,Deurne 18:30 19:45 
 
Zaterdag 7-dec-02   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

Polar Bears 2 - SWNZ D1 Aqua Indoor ,Ede 15:30 17:30 
SWNZ H2 - TRB/RES 3 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:00 
SWNZ D3 - De Krabben 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:45 
SWNZ D2 - Merlet 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 19:30 
SWNZ H3 - TRB/RES 4 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 20:15 
WVZ 1 - SWNZ H1 De Veur ,Zoetermeer 19:00 21:00 
Aegir A - SWNZ J. A Ir Ottenbad ,Eindhoven 15:30 16:45 
 

 
    

http://www.waterpolo.nu/
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Zondag 8-dec-02   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
SWNZ asp A - De Vennen A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 17:00 
SWNZ asp B - Hellas-Glana A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 17:45 
Nuenen A - SWNZ HJ Ir Ottenbad ,Eindhoven 13:30 14:45 

    
Zaterdag 14-dec-02   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
De Warande 3 - SWNZ H2 Arkendonk ,Oosterhout 17:45 19:15 
Gorgo 1 - SWNZ D2 De Beemd ,Veghel 17:00 17:45 
Merlet 1 - SWNZ D3 De Kwel ,Cuijk 18:15 19:45 
SWNZ HJ - Gorgo A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:00 

SWNZ J. A - De Rog A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:45 
Arethusa B - SWNZ asp A Golfbad Oss ,Oss 17:30 18:30 
De Treffers 4 - SWNZ H4 Kwekkelstijn ,Rosmalen 19:15 20:00 
    
Zondag 15-dec-02   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
RZL 1 - SWNZ H3 De IJzeren Man ,Weert 18:15 19:45 
    

Zaterdag 21-dec-02   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
Arethusa A - SWNZ J. A Golfbad Oss, Oss 16:30 17:30 
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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: €  63,00 per jaar 

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

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

Masterzwemmen: €  87,00 per jaar 

Recreatief zwemmen: €  57,00 per jaar 

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

Polobijdrage:  €  36,00 per jaar 

Inschrijfgeld:  €  11,50 (eenmalig) 
 

Bij deelname aan meerdere takken van de zwemsport wordt €  3,00 per extra discipline in rekening gebracht. 

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

Dit inschrijfformulier inleveren bij: 

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

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

 


