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 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 9, nummer 4 Januari 2003 
  

REDACTIONEEL 
 

Met een beetje goede wil valt deze de De Drietand nog net in 2002 in de bus en 
zijn we dus nog op tijd om jullie een sportief en spetterend 2003 te wensen. 
Mocht het nu je dit leest al 2003 zijn, dan wensen we jullie een spetterend en 
sportief 2003, goed voor zover de beste wensen. Nu even weer de serieuze 
zaken zo vlak na Sinterklaas en voor de kerst. De redactie van de De 
Drietand heeft zich dit jaar weer goed gedragen want ze zitten nog 
steeds niet in Spanje. Volgend jaar maar weer proberen om met de 
stoomboot mee te komen. In deze de Drietand hebben we voor jullie 
het volgende ingepast: een stukje van het bestuur en van de Sponsor 
over de gang van zaken rond om Brasserie de Jonas, 
wedstrijdverslagen, verjaardagen, standen. Natuurlijk ook 
weer een inschrijfformulier voor de Open Schijndelse 
kampioenschappen.  
Weer weinig woorden voor een goed gevulde De Drietand. En 
ergens in de De Drietand staat natuurlijk een kleurplaat(je). 
 
 

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 17 januari 2003 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 
 

 
Van de voorzitter. 
 
Beste leden, sinds het bestaan van het nieuwe zwembad de Molenhey, zijn wij in 
de gelukkige omstandigheid  om elkaar te treffen in Brasserie Jonas. 
Zoals altijd veranderen de zaken in de loop van de tijd en raken we gewoon aan 
het feit dat Jonas altijd open was op het tijdstip dat wij aanwezig waren in het 
zwembad. 
Ook daar zijn in de loop van de tijd veranderingen in gekomen. 
Gilbert en Edith hebben daar hun ervaring in opgedaan en hebben de zaak op 
een rijtje gezet, zij zijn tot  de conclusie gekomen dat het niet altijd rendabel is 
om Jonas open te houden voor een paar klanten. 
Sinds een goed jaar zijn er diverse klachten binnen gekomen bij het bestuur en 
bij Gilbert waarom ze op bepaalde tijden niet open zijn. 
De reden is heel simpel, de kosten zijn hoger dan de baten. 
Uiteraard ben ik diverse malen bij Gilbert en Edith geweest om over dit probleem 
te praten. 
Diverse malen zijn er dingen uitgeprobeerd en besproken, maar telkens kwamen 
we tot de conclusie dat deze dingen niet werken of teveel geld kosten.  
Op dit moment is er een initiatief genomen door Gilbert en Edith om een tekening 
in te dienen bij B&W om de zaak uit te breiden en wel om gescheiden ruimtes te 
creëren om zo toch meer open te zijn voor ons. Hier moeten we dus op wachten. 
 
Beste leden, hierbij doe ik dan ook een dringend verzoek om begrip te hebben 
voor deze zaak.  
Samen willen we met Gilbert en Edith een goede samenwerking hebben en  
houden. 
 
 
   Vele sportieve groeten. 
 
          Voorzitter. 
   Harrie van Herpen 
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AGENDA JANUARI/FEBRUARI 
 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in januari in februari 
maandag - - 
dinsdag - - 
woensdag 1 - 
donderdag 2 - 
vrijdag 3 - 
zaterdag - - 
 

Diplomazwemmen 
1 februari kijkmiddag zaterdaggroep 
5 februari kijkmiddag woensdaggroep 
 
 

Synchroonzwemmen 
9 februari diplomazwemmen H, G, F in Schijndel 
 
 

Wedstrijdzwemmen 
19 januari   DIII wedstrijd in Schijndel 
2 februari   Speedo wedstrijd 
8 februari   Techniekwedstrijd te Veghel 
23 februari   Recreantenwedstrijd in Best 
 
 

Waterpolo 
Zie onde de Kep 
 
 

Schijndelse Zwemkampioenschappen    
23 maart   
 

Kamp     
20 t/m 22 juni   
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NIEUWE LEDEN 
 

 

Bente van Bergen Diplomazwemmen + Wedstrijdzwemmen 
Mirjan Bolwerk Diplomazwemmen 
Brigitte van Boven Masterzwemmen 
Rianne Foolen Masterzwemmen 
Marion van Kaathoven Recreatief zwemmen 
Fieke Konijnenberg Diplomazwemmen 
Gert van Lokven Diplomazwemmen 
Kim den Otter Diplomazwemmen 
Rick Schellekens Diplomazwemmen 
Hanneke van Weert Synchroonzwemmen 
Rowi vd Wijgert Diplomazwemmen 
Amber van Zandbeek Synchroonzwemmen 
Margot de Zwart Waterpolo 

 
 
 

GESLAAGD 
 

Sterzwemmen  

Op 9 en 16 november zijn er weer een aantal sterren behaald. De geslaagden 
zijn:   
 

Ster 1 
Stan Brouwers 
Bart vd Bruggen 
Nikki van Dijk 
Rob de Gouw 
Inez van Gulick 
Demy van Niftrik 
Aniek Pennings 
Roel vd Veerdonk 
Manita Vermeer 
Britt vd Wijgert 
Marleen van Zoggel 
 

Ster 3 

Sharon Schaepkens 
Bilal Benayyada 
Boukje vd Bruggen 
Nick Habraken 
Frank Hoeven 
Rianne vd Rijt 
Mandy Schalkx 
Harold Vervoort 
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SPONSOR STELT ZICH VOOR. 
 
Aan alle leden van zwem- en waterpolovereniging “Neptunus 58” 
 

 Schijndel, 28 november 2002 
 

Beste leden, 
 

Onder andere de onduidelijkheid betreffende de openstelling van onze zaak 
“Brasserie Jonas” in zwem- en recreatiecentrum “De Molen Hey” van met name 
de laatste maanden, is voor ons aanleiding om eens een artikel in jullie clubblad 
“De Drietand” te plaatsen. Graag willen wij ons bedrijf aan jullie voorstellen en 
wellicht een groot deel van het onbegrip wegnemen. 
 

 “Brasserie Jonas” is geopend op 1 november 1994 tesamen met een destijds 
fonkelnieuw zwem- en recreatiecomplex waarvan jullie bijna dagelijks als 
vereniging gebruik maken. Met de start van het nieuwe complex is door de 
gemeente Schijndel gekozen om de horecaruimte van dit complex aan een 
zelfstandige, én dus geheel voor “eigen rekening” exploiterende, ondernemer te 
verhuren. Het destijds gesloten contract is een contract tussen de gemeente 
Schijndel en Interbrew Nederland NV, welke op haar beurt de bedrijfsruimte 
verhuurt aan ons. 
 

In dit contract zijn 8 jaar geleden een groot aantal rechten en plichten opgenomen 
waarvan er enkele aanpassing aan de huidige tijd behoeven. Begonnen als een 
zeer breed geopende zwembadkantine is ons bedrijf in de loop van de afgelopen 
8 jaren uitgegroeid tot een gezond exploitabel bedrijf wat zich inmiddels óók op 
andere zaken richt dan alléén de functie van een zwembadkantine. Zowel de 
inrichting (ambiance), aanpak alsmede de prijsstelling geven duidelijk weer dat 
het hier gaat om een horecabedrijf dat zakelijk én 100% commercieel gerund 
wordt. 
 

Naast “Brasserie Jonas” bestaat ons bedrijf uit een cateringorganisatie welke 
uitgegroeid is tot een tak welke zorgt voor een groot aandeel in de totaalomzet. 
Onze cateringactiviteiten vinden plaats voor zowel particuliere opdrachtgevers als 
bedrijven en instellingen. 
 

Dus voor ons betekent de economische groei van de afgelopen jaren van ons 
bedrijf dat enkele zaken “als vanouds”veranderd zijn. 
 

Vele gebruikersgroepen van het recreatiecentrum doen een beroep op de 
openstelling van de horecaruimte. Te denken valt onder meer aan twee 
duikteams, verenigingen voor zwemmen op therapeutische basis, diverse aqua-
sportgroepen, particuliere zwemlessen, ouderenzwemmen, recreatieve 
zwemmers, zwemverenigingen, trainingsgroepen, squashers etc., etc. Hieronder 
valt ook jullie vereniging “Neptunus „58” en SWNZ. Naast deze “groepen” blijkt de 
formule steeds meer in trek bij bezoekers van “buitenaf”, die in ons horecabedrijf 
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een feestje, partij willen houden. Vaak werken deze partijen positief voor het 
totaalbeeld van het gehele complex. 
 

Door een steeds intensiever gebruik en een steeds toenemende vraag naar “ons 
product” is onze “schoen” natuurlijk gaan “knellen”. Niet alleen wij kampen met 
een structureel ruimtegebrek, maar ook de exploitant van het zwem- en 
recreatiecomplex: de afdeling beheer binnensportaccomodaties. Hierbij opgeteld 
het feit dat wij onze onderneming zo rendabel mogelijk moeten exploiteren en 
een juiste balans moeten houden tussen kosten en baten, alsmede een zoveel 
mogelijk effectieve inzet van onze medewerkers, geeft ons het huidige beleid 
gekoppeld aan de openingstijden van onze zaak. 
 

Graag willen wij natuurlijk álle gebruikersgroepen/gasten tevreden blijven 
stemmen, en zo ook jullie vereniging. Op het moment zijn wij samen met onze 
verhuurster en de afdeling binnensportaccommodaties aan het bekijken hoe wij 
de huidige knelpunten kunnen oplossen om zodoende het totale bedrijf in de 
toekomst te kunnen continueren. Gedacht wordt aan een uitbreidingsplan waarbij 
wij aan de huidige horecaruimte een extra ruimte krijgen welke gescheiden van 
elkaar gebruikt kunnen worden. Met deze uitbreiding zouden dan twee groepen 
gasten kunnen worden ontvangen. Een dergelijke uitbreiding brengt een hoge 
investering met zich mee en uiteraard een aanpassing van het huidige contract. 
Ook de afdeling beheer binnensportaccommodaties is zoekende naar extra 
mogelijkheden om het totale complex de komende 10 à 15 jaren op de goede 
koers te houden. 
 

Tevens is er met jullie voorzitter een verhelderend gesprek over deze zaken 
geweest en geeft hij alle support vanuit Neptunus om tot gedegen en bruikbare 
oplossingen te komen. Besproken is onder meer om te kijken naar een inzet van 
vrijwillige krachten tijdens bijvoorbeeld tijden waarop Neptunus gebruiker is van 
het bad en het voor ons onrendabel is om onze zaak geopend te hebben. 
 

Maar zoals “Keulen en Aken”… is niet alles in één dag “gebouwd”, maar met 
begrip en geduld en een goede samenwerking kunnen we een positieve 
uitwerking krijgen van het geheel. 
 

Wij hopen dat wij op jullie steun en vertrouwen kunnen blijven rekenen en dat we 
met alle andere gebruikers van zwem- en recreatiecentrum “De Molen Hey” een 
fijne toekomst tegemoet gaan. Als jullie vragen hebben, kom er dan gerust mee 
bij ons óf bij jullie bestuur. 
 

Rest ons nog jullie allen alvast een zeer fijne en sfeervolle Kerst te wensen en 
een sportief 2003. 
 

Groeten en graag tot ziens in Jonas. 
 

Edith en Gilbert Bosmans en medewerk(st)ers. 
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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 
aflevering staan (speciaal voor alle nieuwe leden en dat zijn er heel veel) de eisen 
van ster 2. 
 

Ster 2 
 
1. Duiken en zo ver mogelijk uitdrijven. 
 
2. Schoolslag armen + plankje tussen de benen. 
 
3. 15 meter wrikken richting hoofd, eventueel ook richting voeten  
 
4. Bal oppakken en met 1 hand gooien.  
 
5. Parcours: 2 banen: 
 

  1 ste baan: Duiken en uitdrijven, gevolgd door schoolslag armen, op de helft 
van de baan over een mat heen steken naar de bodem, baan afmaken met 
rugcrawl benen.           

  2 de baan: aan de overkant een bal pakken en schoolslag met de bal, deze 
zo ver mogelijk wegwerpen en de bal weer pakken. Dan 5-10 meter egg-
beaten en de bal nogmaals weggooien en zelf schoolslag armen tot het einde 
van de baan. 
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DE PEN 
 
Als wij jullie vragen om de stukjes voor 1 december in te leveren en de De 
Drietand komt pas na 8 december uit, dan hebben we als redactie een klein 
probleem.  
We hebben even gekeken naar mogelijke oplossingen: 

 Heel erg boos worden en de boel kort en klein slaan (maar dat is ook 
zonde van de tijd die we daarna in het kopen van nieuwe spullen moeten 
besteden) – zinloos geweld dus 

 Minder boos worden en de persoon die de pen schrijft vragen om dit 
binnen vijf minuten te doen (wat natuurlijk niet kan als je je hele leven wil 
beschrijven in de pen) 

 Niet boos worden en denken dat we dat weer mooi geregeld hebben als 
redactie. Minder kopy – minder werk – bla bla bla 

 
En dan nu de realistische oplossingen: 
Als je voortaan de pen schrijft, zou je er dan voor willen zorgen dat je diegene 
aan wie de de pen doorgeeft daar ook even zelf van op de hoogte brengt. Jij 
draait die iemand immers een loer, en dat mag hij of zij best van jou zelf te horen 
krijgen. Klinkt goed, of niet. 
 
De volgende De Pen zal weer gevuld worden. Graag de kopy na de kerstvakantie 
bij een van de redacteuren of ons e-mail adres inleveren. 
 

WIE O WIE WORDT DE SNELSTE 

ZWEMMER(STER) VAN SCHIJNDEL! 
 

 

Het is nu de hoogste tijd om je in te schrijven voor de Schijndelse 
kampioensschappen, die we dit jaar gaan houden op 23 maart.  
Probeer de regerende kampioenen te verslaan (en dat is zeker goed te doen), 
zodat jij je het komende jaar de snelste zwemmer van Schijndel mag noemen. 
Lukt het je niet om bij de individuelen te winnen, dan heb je nog een kans op een 
prijs met de estafetterace. Kei leuke, gekke, dolle, natte en serieuze spellen 
worden hier gedaan. Wat precies?? Doe maar mee en je weet het.  
We hopen op deelnemers uit alle doelgroepen en leeftijden van Neptunus. Dus 
diploma-, synchroon-, masterzwemmers, als ook poloërs schrijf je nu in door 
middel van het inschrijfformulier in deze drietand!! 
 
Tot zondag 23 maart. 
 
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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SYNCHROONZWEMMEN 
 

Competitiewedstrijd 17 november - Roosendaal  
 

Zondag 17 november vertrokken 3 synchroonzwemsters (Anne, Monique en Sandra) 
en 2 coaches (Femke en Susanne) naar zwembad de Stok in Roosendaal voor de 
2e Brabantse competitiewedstrijd van dit seizoen. In totaal deden ruim 130 meisjes 
mee aan deze wedstrijd en dat is heel erg veel voor een synchroonzwemwedstrijd. 
Gelukkig had de jury Femke ingedeeld als reserve-jurylid en hoefde ze dus niets te 
doen. Dat was fijn want nu kon ze coach zijn. Monique deed mee in de categorie 
F/G. Ze moest vier figuren zwemmen. Ze begon met het balletbeen en scoorde een 
3.9, een 4.0 en een 4.7. Ook kreeg ze een 5.0 voor dit figuur maar die viel af, omdat 
van de vijf punten die de jury geeft, altijd het hoogste en het laagste punt afvallen. 
Jammer hoor van die 5.0 maar wel een kei goed punt. Daarna kwam de salto 
voorover gehoekt. Dit figuur ging behoorlijk mis want Monique werd van de wijs 
gebracht door een vraag van de jury. Ze kreeg een 3.5, een 3.7 en een 3.8. De 
volgende twee figuren waren nieuw deze keer: de salto achterover gehurkt en de 
dolfijn. Monique haalde voor de salto hele hoge punten: een 4.6, een 4.7 en een 4.9. 
Voor haar laatste figuur, de dolfijn, wat tevens het moeilijkste figuur in deze 
categorie is, haalde ze 3.9, een 4.2 en een 4.3. Uiteindelijk scoorde ze, na een 
heleboel rekenwerk, 40.776 punten en dit leverde haar de 9e plaats op.  
 

Anne en Sandra deden voor de 2e keer mee in de categorie Age 1. Bij deze 
categorie worden altijd twee verplichte figuren gezwommen: de overslag voorover 
en de kiep. De twee andere figuren worden pas de vrijdag voor de wedstrijd bekend 
gemaakt, deze keer de reiger en het balletbeen. Bij de wedstrijden is het altijd een 
enorm gevecht tussen Anne en Sandra. De ene keer is Anne beter en de andere 
keer Sandra. Maar deze keer ging het er ook nog om om het E-diploma te halen. 
Vorige keer hebben ze het niet kunnen halen, dus was het deze keer extra 
spannend om te zien of het nu wel zou lukken. De overslag voorover ging erg goed 
bij Anne (4.2 – 4.2 – 4.3) en ook behoorlijk goed bij Sandra (4.1 – 4.0 – 4.0).  De 
kiep is een moeilijker figuur omdat er drie bewegingen tegelijkertijd uitgevoerd 
moeten worden. Sandra scoorde 4.0 – 4.0 – 4.4 en Anne 4.0 – 4.3 – 4.2. Jammer 
Anne, dat de jury niet gezien had hoe hoog je stond. Bij de gelote figuren haalde 
Sandra haar score erg omhoog. Voor de reiger kreeg ze 4.4 – 4.6 – 4.8 en dat was 
eigenlijk te laag vond de coach want ze had veel risico genomen en dat behoort 
beloond te worden. Voor het balletbeen scoorde ze heel hoog 5.0 – 4.8 – 4.9. Anne 
had wat meer moeite met het tweede gedeelte van de wedstrijd. Ze scoorde 3.9 – 
4.3 – 4.3 voor de reiger en 4.8 – 4.8 – 4.9 voor het balletbeen. 
 

In totaal haald Anne 43.254 punten en werd 22e. Sandra haalde 43.961 punten en 
de 21e plaats. Sandra kwam hiermee 0.039 punten te kort voor het E-diploma, waar 
44.000 punten voor nodig zijn. Heel erg jammer maar we zullen eens zien in 
december. 
 

Sandra en Femke 
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VERJAARDAGEN 
  

in januari en in februari 
1 Marloes Braam 1 Mark Mettler 
 Harry Verhagen  Marco Rijkers 
2 Anouk Mettler 2 Demelsa vd Steen 
3 Christien Smit-van Uden 3 Linda Schellekens 
5 Marcel van Dinther 4 Naomi Keetels 
6 Simone van Doremalen  Gerry vd Loo 
 Bart Hommerson 5 Ronald Vloet 
 Brechje Rijkers 13 Fieke Konijnenberg 
 David Vink  Rowie vd Oever 
7 Inge vd Heijden 14 Ronald Persoon 
 Tom vd Pol  Mark Schellekens 

10 Natasja van Ballekom  Pieter Siroen 
 Clazien de Mol 16 Martine vd Steen 

13 Harrie van Herpen 18 Ad van Kaathoven 
14 Gerard vd Heijden  Yannick Lahaye 
15 Nikki Klerks  Lisa vd Tillaart 
16 Eline Jennissen 19 Anja Pennings 
 Annelieke vd Linde 20 Annemiek Jans-Donkers 

17 Arianne vd Steen 22 Marjolein Leenders 
18 Steffie vd Berg  Mieke Persoon 
19 Richard van Beek 23 Vera Hellings 
 Roel vd Kleij 24 Nick Habraken 
 Robert Maasdijk  Tiny Steenbakkers 
 Peter vd Sande 25 Karin van Keulen 

21 Wim Kelders 26 Tim van Outersterp 
22 Marieke vd Pol 27 Maud Schreuders 
23 Mandy Schalkx   
25 Andrej Mioc   
29 Patrick Janssen    
 Lindsey Swanenberg   

30 Dominique Bos   
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WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Recreantenwedstrijd - 10 november - Boxtel 
 
Zondag 10 november vertrokken de maar liefst 32 (!!!) zwemmers en zwemsters 
van Neptunus „58 naar zwembad De Haagakker in Boxtel voor de tweede 
recreantenwedstrijd van het seizoen. Er werd weer heel goed gezwommen, 
ondanks dat het water behoorlijk warm was. Er zijn maar liefst 20 persoonlijke 
records en 2 clubrecords gezwommen. Er werden ook nog estafettes 4 x 25 
meter rugslag in 5 verschillende leeftijdscategorieën. Bij de jongens en meisjes 
onder 8 jaar leverde dat voor Neptunus ‟58 een 1e en een 4e plaats op. De 
jongens en meisjes onder 10 jaar werden 1e en 3e. De jongens en meisjes onder 
12 jaar werden net als de jongens en meisjes onder 14 jaar 1e. De jongens en 
meisjes boven 14 jaar werden 2e. Bij deze wedstrijd waren geen medailles te 
verdienen, maar was het de bedoeling met je vereniging zoveel mogelijk punten 
te halen. Na 5 wedstrijden wordt dan de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. 
Neptunus ‟58 behaalde vorige keer nog 71 punten en stond 2e, 1 punt minder dan 
DBD uit Best. Deze wedstrijd ging het echter fantastisch en behaalde Neptunus 
‟58 86 punten, 19,5 punt meer dan de nummer 2 van deze wedstrijd, DBD. 
Daardoor staan we nu met ruime voorsprong op nummer 1, met 157 punten. De 
nummer 2, DBD volgt met 138,5 punt. Er zijn 12 1e plaatsen gehaald, 11 2e 
plaatsen en 10 3e plaatsen. Iedereen heeft uitstekend gezwommen en dit beloofd 
veel voor de komende wedstrijden Onder alle zwemmers waren 6 nieuwelingen: 
Zoë Hellings, Anne vd Tillaart, Meike Keetels en Lisa, Leonie en Moniek vd 
Boogaard. De laatste 5 zijn eigenlijk synchroonzwemsters, maar hebben 
bewezen ook snel te kunnen zwemmen. Alle dames hebben uitstekend 
gezwommen, ondanks dat het hun eerste wedstrijd was.  
 

Hieronder volgen alle uitslagen:  
Jan vd Bersselaar 
- 50 meter vrije slag 0.46.25 5e plaats PR 
- 50 meter schoolslag 0.51.67 2e plaats 
Jet vd Bersselaar 
- 25 meter schoolslag 0.29.94 16e plaats  
- 25 meter vrije slag 0.26.06 11e plaats 
Lies vd Bersselaar 
- 25 meter schoolslag 0.27.60 3e plaats  
- 25 meter vrije slag 0.28.88 9e plaats 
Leonie vd Boogaard 
- 50 meter vrije slag 0.51.16 5e plaats 
- 50 meter schoolslag 0.56.97 4e plaats 
Lisa vd Boogaard 
- 50 meter vrije slag 0.45.31 3e plaats 
- 50 meter schoolslag 0.55.29 3e plaats 
Moniek vd Boogaard 
- 50 meter vrije slag 0.39.07 1e plaats 
- 50 meter schoolslag 0.49.22 2e plaats 
 

Manissa vd Brand 
- 25 meter schoolslag 0.28.74 13e plaats 
- 25 meter vrije slag 0.26.16 12e plaats 
Stan Brouwers 
- 25 meter schoolslag 0.35.67 11e plaats 
- 25 meter vrije slag 0.30.33 11e plaats PR 
Mark van Dinther 
- 25 meter schoolslag 0.27.87 3e plaats 
- 25 meter vrije slag 0.23.34 2e plaats PR 
Mark van Heeswijk 
- 25 meter schoolslag 0.27.45 2e plaats PR 
- 25 meter vrije slag 0.27.20 6e plaats PR 
Rob van Heeswijk 
- 25 meter schoolslag 0.21.69 1e plaats  
- 25 meter vrije slag 0.19.69 3e plaats 
Zoë Hellings 
- 25 meter schoolslag 0.30.25 8e plaats 
- 25 meter vrije slag 0.31.09 12e plaats 
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Frank Hovenier  
- 50 meter vrije slag 0.30.44 2e plaats 
- 50 meter schoolslag 0.38.75 1e plaats 
Jody Kastelijn 
- 50 meter vrije slag 0.48.75 9e plaats 
- 50 meter schoolslag 1.04.72 10e plaats 
Meike Keetels 
- 50 meter vrije slag 0.40.65 3e plaats 
- 50 meter schoolslag 0.49.00 2e plaats 
Roel vd Kleij 
- 50 meter vrije slag 0.36.57 1e plaats 
- 50 meter schoolslag 0.50.28 1e plaats PR 
Kimberley Mauriks 
- 25 meter schoolslag 0.29.73 12e plaats 
- 25 meter vrije slag 0.22.85 5e plaats PR 
Andrej Mioc 
- 50 meter vrije slag 0.45.00 3e plaats 
- 50 meter schoolslag 0.56.58 5e plaats 
Matej Mioc 
- 50 meter vrije slag 0.33.95 1e plaats 
- 50 meter schoolslag 0.45.08 1e plaats 
Vigilius van Oostenbrugge 
- 25 meter schoolslag 0.28.72 12e plaats 
- 25 meter vrije slag 0.22.00 5e plaats PR 
Tanja Passier 
- 50 meter vrije slag 0.35.89 3e plaats PR 
- 50 meter schoolslag 0.46.80 4e plaats 
PR+CR 
Aniek Pennings 
- 25 meter schoolslag 0.31.69 15e plaats PR 
- 25 meter vrije slag 0.29.91 11e plaats PR 

Esra Pennings 
- 25 meter schoolslag 0.26.30 1e plaats  
- 25 meter vrije slag 0.22.88 1e plaats PR 
Danny vd Sande 
- 50 meter vrije slag 0.34.88 3e plaats PR 
- 50 meter schoolslag 0.47.23 2e plaats PR 
Elke Schellekens 
- 25 meter schoolslag 0.27.06 5e plaats PR 
- 25 meter vrije slag 0.21.10 2e plaats  
Linda Schellekens  
- 50 meter vrije slag 0.34.96 1e plaats 
- 50 meter schoolslag 0.44.02 1e plaats 
Mark Schellekens (‟92) 
- 25 meter schoolslag 0.21.73 2e plaats  
- 25 meter vrije slag 0.17.52 1e plaats 
Mark Schellekens (‟88) 
- 50 meter vrije slag 0.39.74 5e plaats 
- 50 meter schoolslag 0.52.31 5e plaats 
Sandra Schellekens 
- 50 meter vrije slag 0.34.02 2e plaats PR+CR 
- 50 meter schoolslag 0.50.23 7e plaats PR 
Anne vd Tillaart 
- 50 meter vrije slag 0.47.86 6e plaats 
- 50 meter schoolslag 0.44.49 6e plaats 
Siebe van Veen 
- 25 meter schoolslag 0.31.60 7e plaats PR 
- 25 meter vrije slag 0.28.06 7e plaats PR 
Celine Vermeer 
- 25 meter schoolslag 0.24.97 2e plaats  
- 25 meter vrije slag 0.21.81 3e plaats

 

Estafettes 4 x 25 meter rugslag:  

onder 8 jaar:  1. Siebe, Stan, Mark H en Lies   2.05.94  

   4. Mark D, Aniek, Zoë en Esra  2.16.68  

onder 10 jaar: 1. Rob, Manissa, Vigilius en Mark S   1.44.11  

3. Jet, Kimberley, Elke en Celine  1.47.73 

onder 12 jaar: 1. Andrej, Jan, Moniek en Roel   1.28.70 

onder 14 jaar:  1. Matej, Mark S, Danny en Linda  1.23.14  

boven 14 jaar: 2. Tanja, Sandra, Anne en Frank  1.19.45 
 

D3 wedstrijden – 17 november - Best 
 

Hier weer een verslag van Neptunus 58 wedstrijdafdeling. We gingen op 17 
november met 21 zwemmers naar Best voor een D3 wedstrijd. Het ging hier weer 
heel goed. Van de 42 persoonlijke starts waar er 17 met een persoonlijk record. 
Er waren drie persoonlijke records zie er wel heel goed uitsprongen. Danny vd 
Sande verbeterde op de 100rug zijn tijd met 7,5 seconde Frank verbeterde zijn 
tijd op dezelfde afstand met 5,5 seconde. En die Stan Brouwers dan. Die ging er 
helemaal tegenaan. Hij zwom de 50 meter school voor de tweede keer en 
verbeterde zijn tijd maar liefst met 21 seconden. Heel goed Stan. Ook waren er 
weer drie clubrecords nl voor Mark Schellekens (92).Roel vd Kleij en Frank 
Hovenier. Het was een gezellige en vlotte wedstrijd. 
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Alle uitslagen zijn als volgt 

25 vrij  50 vlinder  

Esra Pennings 0.21.94 pr Matej Mioc 0.41.48 

Mark van Dinther 0.22.87 pr Linda Schellekens 0.40.76 

Siebe van Veen 0.28.13   

Lies vd Bersselaar 0.30.03 100 vrij  

Stan Brouwers 0.32.67 Frank Hovenier 1.07.49 

Mark Schellekens 0.16.96 pr Rick Bijnen 1.34.00 

Andrej Mioc 0.17.92 pr Mark Schellekens(88) 1.30.34 pr 

Rob van Heeswijk 0.18.92 pr Rachel Coppens 1.29.64 

Jet vd Bersselaar 0.27.07   

Manissa vd Brand 0.27.75 100 rug  

  Roel vd Kleij 1.36.48 pr 

100 wissel  Danny vd Sande 1.38.67 pr 

Mark Schellekens 1.34.12 pr Jan vd Bersselaar 2.01.78 

Andrej Mioc 1.45.51 Frank Hovenier 1.21.54 pr 

Rob van Heeswijk 1.48.16   

Celine Vermeer 1.57.18 50 vrij  

Elke Schellekens 1.59.05 Matej Mioc 0.34.14 

  Rick Bijnen 0.39.57 

50 school  Mark Schellekens(88) 0.40.79 

Danny vd Sande 0.44.45 pr Linda Schellekens 0.32.27 

Roel vd Kleij 0.48.67 pr Rachel Coppens 0.39.43 

Jan vd Bersselaar 0.50.80   

Celine Vermeer 0.57.88 4*25 school  

Elke Schellekens 1.00.34 pr Rob/Jet/Mark/Manissa 1.44.28 

Esra Pennings 1.01.39 pr   

Lies vd Bersselaar 1.06.00 4*50 vrij  

Mark v Dinther 1.07.33 Rick/Matej/Mark(88)/Frank 2.17.46 

Stan Brouwers 1.13.99 pr   

Siebe v Veen 1.14.59 4*50 wissel  

  Jan/Andrej/Roel/Danny 3.03.20 

 

Limietwedstrijd 1 december in Tilburg 
 
Op zondag 1 december organiseerde TRB/RES uit Tilburg een limietwedstrijd. 
Hierbij kon een limiet behaald worden voor de Brabantse Kampioenschappen op 
11 en 12 januari 2003. Neptunus ‟58 vertrok met 4 zwemmers naar Tilburg. 
Helaas werden er geen limieten door onze zwemmers behaald, maar werden wel 
een aantal persoonlijke records verbeterd. De jongste van de 4, Mark 
Schellekens moest de 100 meter vlinderslag zwemmen(“ ik was eigenlijk daarna 
best wel moe”). Dit was voor de eerste keer en het ging meteen al heel 
goed(1.53.88). Daarna moesten de andere heren, Roel vd Kley, Matej Mioc en 
Frank Hovenier, de 100 meter rugslag zwemmen. Frank verbeterde zijn 
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persoonlijk record met maar liefst 8 (!!!) seconden. Roel kon niet in de buurt van 
zijn pr komen en Matej werd helaas gediskwalificeerd. Daarna moest Mark weer 
aantreden, dit keer voor de 100 meter wisselslag. Hij zwom ruim boven zijn pr, 
wat kwam doordat hij de 100 meter vlinderslag nog in de benen had zitten. Roel 
moest deze afstand ook, maar werd gediskwalificeerd omdat hij op de schoolslag 
niet met 2 handen aangetikt had. Hierna stond de 50 meter schoolslag op het 
programma voor Frank en Matej. Frank zwom net boven zijn pr en ook Matej kon 
zijn persoonlijk record niet verbeteren. Als laatste afstand moest Mark de 100 
meter rugslag, maar werd hierop gediskwalificeerd. Als laatste stond de 100 
meter vrije slag op het programma. Frank zwom hierbij bijna 2 seconden van zijn 
persoonlijke toptijd af. Matej zwom bijna 5 seconden sneller dan hij ooit had 
gezwommen op deze afstand en Roel verbeterde zijn pr eveneens,met 3,5 
seconde. Het was een leuke maar ook vooral lange wedstrijd, helaas zonder 
limieten maar mét een aantal persoonlijke records. 
 

Hieronder volgen alle uitslagen met daarachter tussen haakjes de limiet. 

Mark Schellekens  
100 meter vlinderslag: , 1.53.88 PR + CR (1.35.00) 
100 meter wisselslag: 1.39.58 (1.30.00) 
100 meter rugslag: 1.37.18 Disk RD (1.30.00) 
 
Roel vd Kley,  
100 meter wisselslag 1.29.93 Disk SK (1.27.00) 
100 meter rugslag 1.34.19 (1.27.00) 
100 meter vrije slag: 1.19.78 PR (1.16.00) 
 
Matej Mioc 
100 meter rugslag: Disk RE (1.15.00) 
50 meter schoolslag  0.44.54 (0.40.00): 
100 meter vrije slag: 1.15.50 PR + CR (1.05.00) 
 
Frank Hovenier,  
100 meter rugslag 1.19.00 PR (1.10.00) 
50 meter schoolslag : 0.37.91(0.36.50) 
100 meter vrije slag: 1.07.85 PR (1.00.00) 
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KLEURPLAAT 
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ONDER DE KEP 
 

 

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. 
 

Heren 1 16 november. 

De heren van SWNZ hadden afgelopen zaterdag genoeg aan een simpele 
overwinning tegen hekkensluiter De Meent om de koppositie in de derde klasse 
over te nemen van De Amer die twee kostbare punten liet liggen. 
Na een 1-0 voorsprong in het eerste partje, liep SWNZ in de tweede periode uit 
naar een beslissende 4-0 voorsprong. Via 6-1 werd het uiteindelijk 8-3. 
De doelpuntenmakers waren Richard Postma 3x, Leon Huijsmans 2x, Rogier van 
de Biggelaar, Snijder en Stefan Stekelenburg 
 

Dames 1 16 november. 

Het eerste partje van de wedstrijd tegen De Ravijn willen de dames van SWNZ 
zo snel mogelijk vergeten, omdat ze toen al snel tegen een 0-2 achterstand 
aankeken. In de tweede periode werden ze veel aanvallender en werd er goed 
verdedigd. Dat resulteerde in een 3-3 tussenstand halfweg de wedstrijd. De 
derde periode overheersten de dames van SWNZ en liepen ze door goed 
samenspel gemakkelijk uit tot 6-3. In de vierde periode kon de tegenstander twee 
maal tot scoren komen uit een vrouw-meer situatie. Maar dit bleek voor De Ravijn 
niet genoeg, want de dames van SWNZ kwamen zelf nog drie maal tot scoren. 
Zo eindigde de wedstrijd in een 9-5 zege voor SWNZ. 
Doelpuntmakers waren Maartje de Deugd 3x, Miranda Huijsmans 3x, Carla van 
de Westelaken 1x, Katja van Boxtel 1x en Agnes Meijer 1x 
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De standen per 1december zijn: 
Dames 1: 5e (van 11) 
Dames 2: 8e (van 11) 
Dames 3: 9e (van 11) 
Heren 1: 1e (van 12) 
Heren 2: 4e (van 11) 
Heren 3: 11e (van 11) 
Heren 4: 7e (van 8) 
Heren jeugd: 8e (van 12) 
Jongens onder 16: 9e (van 11)  
Aspiranten A(meisjes): 9e (van 9) 
Aspiranten B(jongens): 9e (van 9)  
 
 

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 11-jan-03   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
PSV 5 - SWNZ H2 De Tongelreep ,Eindhoven 17:00 18:15 

    
Zaterdag 18-jan-03   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
De Warande A - SWNZ HJ Arkendonk ,Oosterhout 18:15 17:45 
Gorgo 1 - SWNZ D3 De Beemd ,Veghel 17:45 18:30 
UZSC 2 - SWNZ D1 De Krommerijn ,Utrecht 15:30 17:15 
UWV Wilskracht 1 - SWNZ H1 De Kwakel ,Utrecht 18:00 19:45 

SWNZ H3 - DZT 3 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:00 
SWNZ asp B - DZT A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:45 
SWNZ H4 - WPC-98 5 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 19:30 
SWNZ H2 - PSV 5 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 20:15 
De Punderman A - SWNZ J. A De Wiemel ,Deurne 17:45 19:00 
 
Zaterdag 25-jan-03   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

SWNZJ. A - De Punderman A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:00 
SWNZ HJ - De Warande A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:45 
SWNZ D3 - Gorgo 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 19:30 
SWNZ H1 - UWV Wilskracht 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 20:15 
SWNZ D1 - UZSC 2 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 21:00 
DZT A - SWNZ asp B De Wiemel ,Deurne 17:45 19:00 
DZT 3 - SWNZ H3 De Wiemel ,Deurne 19:15 20:30 
WPC-98 5 - SWNZ H4 Sportiom ,Den Bosch 18:15 19:00 

    
Zaterdag 1-feb-03   

http://www.waterpolo.nu/
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Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
SWNZ asp A - ZVDO'74 A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:00 
SWNZ asp B - DBD A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:45 
SWNZ H2 - De Treffers 2 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 19:30 
SWNZ H3 - Nautilus 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 20:15 

SWNZ H4 - DBD 2 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 21:00 
Rapido'82 1 - SWNZ D1 De Planeet  1 ,Haarlem  VERVALT 
DZT A - SWNZ HJ De Wiemel ,Deurne 19:45 21:00 
Njord A - SWNZ J. A Den Ekkerman ,Veldhoven 17:15 18:30 
Aegir 1 - SWNZ D3 Ir Ottenbad ,Eindhoven 15:30 16:45 
De Treffers 2 - SWNZ D2 Kwekkelstijn ,Rosmalen 17:45 18:30 
Aquarijn 1 - SWNZ H1 Merwestein ,Nieuwegein 18:15 20:00 

    
Zaterdag 8-feb-03   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
SWNZ J. A - Arethusa A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:00 
SWNZ HJ - Argo A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:45 
SWNZ D2 - Aegir 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 19:30 
SWNZ H1 - Watervlo 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 20:15 
SWNZ D1 - Argo 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 21:00 

PSV B - SWNZ asp B De Tongelreep ,Eindhoven 15:00 16:15 
Platella 2 - SWNZ H3 Den Ekkerman ,Veldhoven 20:00 21:15 
Arethusa A - SWNZ asp A Golfbad Oss ,Oss 17:45 18:45 
De Treffers 3 - SWNZ H4 Kwekkelstijn ,Rosmalen 20:30 21:15 
De Ganze 1 - SWNZ H2 Sportpunt Zeeland ,Goes 17:15 19:15 
    
Zaterdag 15-feb-03   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

SWNZ HJ - Spio A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:00 
SWNZ H3 - SWNZ D2 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:45 
Njord 3 - SWNZ H2 Den Ekkerman ,Veldhoven 15:45 17:00 
Argo A - SWNZ asp A Z.I.B.-Best ,Best 17:00 18:00 
Argo 2 - SWNZ H4 Z.I.B.-Best ,Best 18:30 19:30 
    
Zaterdag 22-feb-03   

Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
MNC Dordrecht 1 - SWNZ D1 Aquapulca ,Dordrecht 18:00 19:00 
Otters/Gooi 1 - SWNZ H1 Bussum Sportf.bad ,Bussum 18:30 20:30 
Merlet A - SWNZ J. A De Kwel ,Cuijk 16:45 18:15 
SWNZ D2 - Hieronymus 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:00 
SWNZ H4 - Gorgo 2 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:45 
SWNZ H3 - Lutra 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 19:30 
Hellas-Glana A - SWNZ HJ De Nieuwe Hateboer ,Sittard 15:45 17:45 

De Treffers 2 - SWNZ D3 Kwekkelstijn ,Rosmalen 19:45 20:30 

 
 


