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 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 9, nummer 6 maart / april 2003 
  

REDACTIONEEL 
 

Ja,Ja weer eens een nieuwe de De Drietand, natuurlijk weer bordenvol 
informatie. Eens kijken we hebben voor jullie het lang verwachte thema van het 
kamp. Dat moet je dus zelf maar even bekijken. Het inschrijfformulier is ook in 
deze uitgave te vinden even als het inschrijfformulier voor het zwemmend redden. 
Diploma’s bij onder andere het synchroonzwemmen, de goede resultaten van het 
wedstrijdzwemmen en enkele verslagen van de waterpolowedstrijden. 
Even op een apart regeltje de ALV voor SWNZ wordt vermoedelijk gepland op 13 
April, maar dit is een beetje afhankelijk van wat de heren poloërs gaan doen. 
Schijnbaar kunnen ze kampioen worden, maar daarover meer in onder de kep. 
Je ziet weer een de De Drietand bordenvol informatie en lees genot, bijna net zo 
goed als het boekenweek geschenk. 
Denk voor de volgende de De Drietand nog even aan de inleverdatum voor kopy 
op 11 april. 
 

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: www.neptunus58.tk 

 
 

    kopij inleveren voor 11 april 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 
   Synchroonzwemmen 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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VACATURES 
 

Bij verschillende onderdelen 
 
Voor de afdeling diplomazwemmen zijn we nog op zoek naar een trainer of 
trainster voor de woensdaggroep. De woensdaggroep traint van 17.30 tot 18.15 
uur.  
Je hoeft geen ervaring te hebben met zwemlesgeven. Goed met kinderen om 
kunnen gaan is het allerbelangrijkste. Wij zorgen ervoor dat je de kneepjes van 
het vak doorkrijgt. Ook ouders van zwemmers komen voor deze vacature in 
aanmerking. Bij de afdeling diplomazwemmen hebben we in de afgelopen twee 
jaar al heel wat ouders bijgeschoold in het zwemlesgeven. Op dit moment geven 
er maar liefst 4 ouders les bij het diplomazwemmen op de woensdag of op de 
zaterdag.  
Als je interesse hebt in deze vacature, bel dan even naar Peter vd Weijer, de 
coördinator van het diplomazwemmen (073-5493973). 
 
Femke 
 
 

AGENDA MAART / APRIL 
 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in april 
maandag 3,  21, 28   
dinsdag 4,  22,  29  
woensdag 5, 30  
donderdag 6  
vrijdag 7  
zaterdag 1,  19,  26  
 

Diplomazwemmen 
22 maart afzwemmen keuzepakket snorkelen 
9 april kijkmiddag woensdaggroep 
12 april kijkmiddag zaterdaggroep 
24 mei afzwemmen zwemvaardigheid I, II en III 
 
 

Synchroonzwemmen 
18 mei competitiewedstrijd in Rosmalen 
29 juni diplomazwemmen H, G, F in Nuenen 
 
 

Wedstrijdzwemmen 
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16 maart   DIII competitie in Best 
6 april   Speedowedstrijd 
13 april   DIII competitie in Budel 
18 mei   Recreantencompetitie in Vught 
 
 

Waterpolo 
Zie onder de Kep 
 
 

Zwemmend Redden 
19 april en 26 april  inschrijven en meteen daarna de lessen 
3, 10, 17, 31 mei  zwemdata in mei 
 
 

ALV SWNZ     
Vermoedelijk 13 April, dus reserveer hem vast in je agenda, een officiële 
uitnodiging volgt per post. 
 

ALV Neptunusô58     
30 juni bij Broodje Apart 
 

Kamp     
20 t/m 22 juni   
 
 
 

Pasfotoôs 
Het is bijna weer zover, voor allerlei startkaarten en officiële jury-kaarten moeten 
weer nieuwe pasfoto’s worden aangeleverd. Vraag even bij je aanvoerder, coach 
begeleider, of kijk zelf even of je voor komend seizoen een nieuwe pasfoto moet 
inleveren omdat je kaart moet worden verlengd. Dit zijn dan vaak 2 pasfoto’s die 
moeten worden ingeleverd. Vermeld op de achterzijde duidelijk je naam en 
adres. 
De pasfoto’s kunnen worden ingeleverd bij Janny vd Sande, Tiboschlaan 325481 
MJ  Schijndel. 
 

Perry Kemps moet nog pasfoto’s inleveren voor zijn w-kaart. Als iemand hem 

weer ziet spreek hem hier dan even over aan.   
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NIEUWE LEDEN 
 

 

Marlies Bolwerk Diplomazwemmen  
Martje Boselie Diplomazwemmen 
Eric vd Eng Masterzwemmen 
Kaylee van Grinsven Diplomazwemmen 
Jara Goyaerts Diplomazwemmen 
Daisy Hanegraaf Diplomazwemmen 
Claudia Mettler Synchroonzwemmen 
Angela Mulders Masterzwemmen 
Sanne Schalkx Diplomazwemmen 
Kevin Verhagen Diplomazwemmen 
Jens de Visser  Diplomazwemmen 

 
 

GESLAAGD 
 

Sterzwemmen  

Op 11 januari zijn er weer een aantal sterren behaald. De geslaagden zijn:   
 

Ster 2 
Nikki van Dijk 
Gert van Lokven 
Demy van Niftrik 
Aniek Pennings 
Roel van de Veerdonk 
Britt vd Wijgert 
Rowi vd Wijgert 
 
 

Ster 4 

Boukje vd Bruggen 
Nick Habraken 
Frank Hoeven 
Romy van Laarhoven 
Rianne vd Rijt 
Sharon Schaepkens 
Mandy Schalkx 
Harold Vervoort 
Maarten Zomers 

 

Synchroonzwemmen 
Diploma H 

Lisa vd Tillaart 
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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 de eisen van ster 4. 
 

Ster 4 
 
1. Duiken, gevolgd door 100 meter schoolslag met een keerpunt (aantikken met 2 
handen en afzetten met 2 voeten). 
 
2. Schoolslag of borstcrawl met balzwemmen: 1/2 baan en dan met 1 hand de bal 
weggooien. De gegooide afstand wordt gemeten. 
 
3. Wrikken op de rug richting hoofd: 25 meter en bij de gemarkeerde punten (om de 
6 meter) inhurken. 
 
4. Duiken door een hoepel vanaf de kant. Het gaat om de afstand tot de hoepel. Het 
aantal meters wordt gemeten. 
 
5. Parcours: 2 banen: 
   - 1 ste baan: Duiken vanaf de kant, gevolgd door borstcrawlbenen tot halverwege 
de baan. Dan een koprol maken gevolgd door egg-beaten, waarbij eerst de ene arm 
en daarna de andere arm omhoog gestrekt wordt. De baan verder afmaken met 
rugcrawl. 
 
   - 2 de baan: Een bal pakken en zwemmen met de bal. Na 1/2 baan de bal 
oppakken en weggooien, zelf verder gaan met wrikken op de rug tot de plaats waar 
de bal ligt. Daar aangekomen inhurken en tot slot de baan afmaken met wrikken op 
de rug. 
 
 

DE PEN 
 
Helaas is er door een late verspreiding van de vorige de De Drietand nog geen 
de pen binnen gekomen bij de redactie. We moeten dus wachten tot April wie 
Lies vd Bersselaar is en wat zij zoal in het leven naast het zwemmen doet. 
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WIE TRAKTEERT ER ? 
  

Verjaardagen in maart  en in april 
 

1 Michelle van Grinsven  1 Ria Verhagen 
3 Marloes Brouwer   Pieter de Vries 
 Maria van Gaal  5 Danique van Eijndhoven 
 Jeroen van Kreij   Manouk van Zoggel 
6 Tim Klerks  6 Ronnie van Berlo 
 Sander van Zoggel   Nikki van Dijk 
8 Nicole vd Heijden   Tjando Kamphorst 
 Femke vd Hoeven  7 Rosanna Klerkx 
 Rik Rijkers   Sharon van Veghel  
9 Siebe van Veen  8 Leonie vd Boogaard 
10 Mark Schellekens (92)   J.M. Hairwassers – 

Goossens 
 John Verhagen jr  10 Gerrit van Hooft 

12 Rianne vd Rijt   Helma vd Kley 
15 Els Goyaerts-Aarts  11 John Kerkhoff 
 Bertha van Liempd  12 Vera de Laat 
 Jan van Nuland  13 Kenny Steenbakkers 
 Arie Zwart   Jesse Verhagen 

16 Peter Brugmans  16 Manita Vermeer 
 Wyko vd Wijgert  19 Emile vd Aa 

17 John Schuurmans   Gijs van Oorschot 
20 Sjan Heesakkers  20 Virgi van Liempd 
 Roel vd Veerdonk  21 Margot de Zwart 

21 Laura vd Boogaard  22 Frank Hovenier 
 Mathijs van Os   Rick de Laat 

23 Kevin Verhagen  23 Rob vd Heijden 
24 Kim Timmermans  24 Ellis Sonnevelt 
25 Martine van Geene  26 Lizzy vd Pol 
26 Bart vd Bruggen   Mart Vloet 
 Daan Hermes  29 Robin Nieuwenkamp 

27 Richard Postma  30 Moniek vd Boogaard 
 Sandra Schellekens    

30 Jerry vd Wielen    
31 Dré vd Wijgert    
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ZWEMMEND REDDEN  
 

Zwemmen om anderen te redden 
 

Heb jij ook zin om te leren zwemmend redden, kom dan vanaf zaterdag 19 april 
wekelijks de lessen volgen (het zijn er 18 in totaal). Er wordt gezwommen van 
18.00 uur tot 19.30 uur in zwembad "De Molen Hey". Wat de begintijd is hangt af 
van het diploma waarvoor je je inschrijft:  

brevet a, b, 1    18.00-18.45 uur 
brevet 2     18.45-19.30 uur 
andere brevetten en diploma's 18.00-19.30 uur 

We zwemmen op de volgende dagen: 19 en 26 april; 3, 10, 17 en 31 mei; 7, 14 
en 28 juni; 5, 12 en 19 juli; 16, 23 en 30 augustus; 6, 13 en 20 september. Het 
examenzwemmen is op 27 september. Zoals je ziet zwemmen we niet in de 
bouwvak-vakantie. Meestal wordt er in het zwembad in Schijndel gezwommen, 
maar af en toe gaan we naar een ander zwembad. 
 

Net als vorig jaar moet je een minimum aantal lessen gevolgd hebben om op 
examen te mogen ! Dit aantal is vastgesteld op 13 lessen.  
 

Je kunt jezelf opgeven door het inschrijfformulier in te vullen. Dit lever je zaterdag 
19 april of de week erna bij ons in. Je schrijft je eerst in voor een brevet, 
certificaat of diploma en meteen daarna beginnen de lessen. 
 

Neem bij het inschrijven de volgende dingen mee: 
¶ Zwemspullen;  
¶ Het bijgevoegde inschrijfformulier; 
¶ Een pasfoto 
¶ Het zakboekje als je dat al hebt. 

 

We zullen het inschrijfgeld (dit is het examengeld en het lesgeld samen) innen 
door middel van een eenmalige afschrijving van de bank- of girorekening. Het 
gaat om de volgende bedragen: 
 

 Neptunus'58 leden Niet Neptunus'58 leden 
Brevet a, b, 1, 2 € 25,00 € 31,00 

Brevet 3, 4, 5, 6 € 29,00 € 35,00 

Certificaat Brons, Zilver, Goud € 25,00 € 31,00 

Diploma Binnenwater A, B € 34,50 € 40,50 
 

Als je je voor de eerste keer inschrijft heb je een zakboekje nodig van € 3,00 
waarin steeds de behaalde diploma's worden bijgeschreven.  
 

Als je verder nog vragen hebt: vanaf zaterdag 19 april is er van 18.00 uur tot 
19.30 uur altijd iemand van ons aanwezig op het zwembad. En op de volgende 
kijkdagen zal de afdeling zwemmend redden ook aanwezig zijn. 
 



De Drietand Pagina 9 

 

 
 
 

Neptunus ó58 

INSCHRIJFFORMULIER  
 

Gegevens deelnemer:  
 

NAAM : ..................................................................................éé... M/V  
 

ADRES: ............................................................................................éééé.. 
 

PLAATS: ..................................................... ......................................éé........ 
 

GEB. DATUM :  .......... --......... --..éééé. GEB. PLAATS:  ..ééé...............ééé.. 
 

TELEFOONNR:  ................... --..éééééééééé.é 
 

Lid van Neptunus ô58  ja/nee    
 
 

Inschrijfgeld:  Neptunus'58 leden  Niet Neptunus'58 leden  
Brevet a, b, 1, 2 ú 25,00 ú 31,00 
Brevet 3, 4, 5, 6  ú 29,00 ú 35,00 
Certificaat Brons, Zilver, Goud ú 25,00 ú 31,00 
Diploma Binnenwater A, B ú 34,50 ú 40,50 
 

Bij het inschrijven wordt een sportkeuringskaart verstrekt. Deze is bij de prijs 
inbegrepen. 
 

Dit gedeelte zal door ons ingevuld worden. 
 
 Inschrijfgeld  ú      ,     (afhankelijk van het diploma waarvoor je je  

  inschrijft)  
 Zakboekje  ú    3,00 (eenmalig als je begint)  
 Leerboek  ú  17,00 (eenmalig en alleen vanaf brevet 6) 
 

TOTAAL ú      ,      
 

 

Begin juni wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven. 
 

Ondergetekende gaat akkoord met een eenmalige afschrijving van het aangegeven 
bedrag: 
 

Naam:   ééééééééééééééé 
Bankrekening nr: éééééééééééé  Girorekening nr:    éééééééééééé  
Handtekening: 

SYNCHROONZWEMMEN 

 

Zwemmend Redden 

Schijndel  
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H diploma , en juist in Schijndel  
 
Zondag 9 februari werd er weer afgezwommen voor de synchroonzwemdiploma’s 
H, G en F. Omdat er meestal maar een paar meisjes per vereniging afzwemmen, 
wordt dit met meerdere verenigingen tegelijk georganiseerd. De deelnemende 
verenigingen waren naast Neptunus ’58 de Dokkelaers, Hieronymus, Lutra, 
Nuenen, OZC ’57, Synchro Breda, Synchro Team Eindhoven en De Treffers. Van 
onze vereniging probeerde Lisa vd Tillaart het H-diploma te halen. Dit is het 
eerste diploma. Lisa deed het zeer goed en behaalde haar diploma met 10,5 van 
de maximaal te behalen 11 punten. Er werd begonnen met de zwemslagen: 1 
baan borstcrawl en 1 baan rugcrawl zo netjes mogelijk, daarna moesten de 
meisjes 1 baan schoolslag zwemmen binnen 40 seconden. Dit bleek zeer 
makkelijk te zijn en Lisa zwom ook ruim binnen de tijd. Daarna kwam het mooiste 
onderdeel, het zwemmen op muziek. Lisa zwom op muziek van Alfred J. Kwak, Ik 
ben vandaag zo vrolijk. Ze deed dit heel goed, hoewel ze helemaal alleen moest 
zwemmen. Toen dit onderdeel geweest was, moesten de meisjes stuwen. Als 
eerste moesten de meisjes 1 baan op de rug richting hoofd en daarna 1 baan op 
de rug richting voeten. Als laatste van het stuwen kwam het moeilijkste gedeelte, 
op de buik richting hoofd. Vaak zakken de voeten dan, maar bij Lisa ging alles 
goed. Hierna volgde het eggbeaten, een moeilijk woord voor ongelijkzijdig 
watertrappen. Dit ging bij Lisa ook weer goed. Het laatste gedeelte waren de 
figuren. Als eerste de gehurkte houding, toen de salto achterover gehurkt en als 
laatste de zeilboot beurtelings. Toen alle meisjes omgekleed waren kwam de 
uitslag, Lisa was geslaagd met een hele goede score.  
 
Proficiat Lisa en op naar het G-diploma.  
 
Sandra  
 

WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Recreantenwedstrijd 23 februari in Best 

 
Neptunus ô58 behaalt 2e plaats in 3e recreantenwedstrijd!  

Zondag 23 februari vertrokken Saskia en Sandra met 28 zwemmers naar Best voor de 

3e recreantenwedstrijd van het seizoen. Helaas moesten met het vandaag doen zonder 

Roel vd Kley, Mark Schellekens omdat zij deelnamen aan een limietwedstrijd. Er 

werden maar liefst 24 persoonlijke records verbroken, vooral de 25 meter rugslag en 

50 meter vrije slag leverden heel veel persoonlijke records op. Frank Hovenier 

verbeterde ook nog het clubrecord op de 100 meter wisselslag. Siebe van Veen 

verbrak zijn PR bij de 25 meter rugslag met ruim 2 seconden, Esra Pennings met bijna 

2 seconden, Lies vd Bersselaar met 2,5 seconde, Mark van Dinther met ruim 2 

seconden. Jet vd Bersselaar deed het ook supergoed, want ze verbeterde haar PR op 

de 50 meter vrije slag met ruim 12 seconden, en dat terwijl ze zich eigenlijk niet 

helemaal lekker was en het voor de wedstrijd niet zeker was of ze wel zou zwemmen! 
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Manissa vd Brand deed het ook heel goed en verbeterde haar PR met 7 seconden. 

Goede resultaten dus. Lies vd Bersselaar zwom super op de 25 meter schoolslag; ze 

verbeterde haar PR met bijna 4 seconden en werd daarmee het beste meisje onder 10 

jaar van Neptunus! Moniek vd Boogaard, Jan vd Bersselaar en Kenny Steenbakkers 

zwommen voor de 1e keer de 100 meter wisselslag (Moniek had de zaterdagmiddag 

ervoor even snel de keerpunten geleerd), maar ze deden het alledrie uitstekend! Frank 

Hovenier zwom de 100 meter wisselslag 2 seconden sneller dan hij ooit gedaan had. 

Als laatste stonden de estafettes op het programma. In elke leeftijdscategorie moest 4 x 

25 meter vrije slag gezwommen worden. Er was nog even wat onrust, want zowel 

Kimberley Mauriks als Matej Mioc zouden te vroeg gestart zijn, maar gelukkig werden 

we niet gediskwalificeerd! Toen (bijna) iedereen omgekleed was, werd de uitslag 

bekend gemaakt: We zijn 2e geworden met 72 punten, achter De Dommelbaarzen uit 

Vught(76.5 punten) maar voor EOZC uit Oisterwijk(51) en DBD uit Best(50.5). 25 meter 

rugslag: 

 

2. Aniek Pennings   0.28.95 PR 

3. Bente van Bergen  0.29.40 PR 

2. Siebe van Veen   0.26.24 PR 

5. Mark van Heeswijk  0.29.01 PR 

1. Celine Vermeer   0.23.19 PR 

2. Elke Schellekens  0.23.80 PR 

6. Esra Pennings   0.25.50 PR 

7. Lies vd Bersselaar  0.25.84 PR 

8. Anouk van Lokven  0.28.57 

2. Mark van Dinther  0.23.25 PR 

7. Stan Brouwers   0.28.60 PR 

 

50 meter vrije slag: 

5. Lisa vd Boogaard  0.47.14  

6. Jet vd Bersselaar  0.47.68 PR 

8. Kimberley Mauriks  0.49.00  

10. Manissa vd Brand  0.54.03 PR 

1. Andrej Mioc   0.41.91  

4. Rob van Heeswijk  0.43.55 PR 

2. Moniek vd Boogaard  0.40.56  

6. Leonie vd Boogaard  0.51.58  

2. Danny vd Sande   0.34.25 PR 

4. Jan vd Bersselaar  0.44.48 PR 

2. Sandra Schellekens  0.34.12  

6. Rachel Coppens   0.38.85 PR 

8. Tanja Passier   0.40.14  

1. Frank Hovenier   0.29.26 PR 

3. Kenny Steenbakkers  0.30.58  

4. Matej Mioc   0.32.08 PR 

6. Mark Schellekens (88)  0.39.04  

 

25 meter schoolslag: 

4. Aniek Pennings   0.34.24 

5. Bente van Bergen  0.36.35 PR  

3. Mark van Heeswijk  0.29.24  

5. Siebe van Veen   0.32.70  

3. Lies vd Bersselaar 0.26.12 PR 

5. Celine Vermeer   0.26.67  

7. Esra Pennings   0.26.91  

8. Anouk van Lokven  0.26.95  

9. Elke Schellekens  0.27.19 

8. Mark van Dinther  0.29.48  

14. Stan Brouwers   0.34.38 PR 

 

50 meter schoolslag: 

4. Lisa vd Boogaard  0.53.87  

7. Manissa vd Brand  1.00.56  

11. Kimberley Mauriks  1.02.28  

12. Jet vd Bersselaar  1.04.02 

1. Rob van Heeswijk  0.48.33 

3. Andrej Mioc   0.52.84 

 

100 meter wisselslag: 

3. Moniek vd Boogaard  1.47.00 

1. Danny vd Sande   1.30.89 PR 

5. Jan vd Bersselaar  1.53.26 

3. Sandra Schellekens  1.31.41 

4. Tanja Passier   1.33.75 PR 

6. Rachel Coppens   1.38.28 

1. Frank Hovenier   1.15.31 PR 

2. Kenny Steenbakkers  1.18.22  

3. Matej Mioc   1.24.48 

4. Mark Schellekens (88)  1.37.64  
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Estafettes 4 x 25 meter vrije slag: 

 

Onder 8 jaar: 

1. Aniek, Siebe, Bente, Mark H  01.48.06  

 

Onder 10 jaar: 

4. Anouk L, Lies, Stan, Esra   01.50.06  

 

Onder 12 jaar: 

2. Elke, Celine, Lisa, Kimberley   01.28.04 

3. Manissa, Mark D, Jet, Rob   01.32.56  

 

Onder 14 jaar: 

3. Moniek, Jan, Leonie, Andrej  01.21.37 

 

Boven 14 jaar: 

3.Tanja, Rachel, Danny , Sandra  01.06.90 

1. Mark S (88), Frank, Matej, Kenny 00.59.56  

 

Tussenstand We staan toch nog steeds 1e met 229 punten. De nummer 2 na 2 

wedstrijden, DBD heeft nu slechts 189 punten. De Dommelbaarzen vormen ondanks 

hun winst van vandaag nog steeds geen bedreiging, evenals EOZC.  

 

 

Techniekwedstrijd 8 februari in Veghel 
 
Zaterdag 8 februari vertrokken Saskia en Sandra met 11 zwemmers naar het 
zwembad in Veghel voor een techniekwedstrijd. Hierbij is het de bedoeling dat je 
de rugslag, vlinderslag, schoolslag en borstcrawl zo mooi mogelijk zwemt. 
Verschillende trainers op de kant geven je hier dan punten voor. Als je minder 
dan 260 punten behaald hebt, krijg je brons, van 260 tot en met 299 zilver en heb 
je 300 of meer punten dan krijg je goud en mag je de volgende keer niet meer 
meedoen. Mark Schellekens was vastbesloten om dit keer goud te halen, omdat 
hij vorige keer 293 punten had (7 puntjes te weinig voor goud dus). Het is hem 
gelukt om goud te halen, want hij behaalde 300 punten, volgende keer zullen we 
het dus zonder Mark moeten doen. Er waren in totaal 4 zwemmers die goud 
hadden, waarvan Mark er dus één was. Een andere was de grote vriend van 
Mark, Jeroen van Zegenwerp. Ze presteerden het om precies evenveel punten te 
behalen! Elke Schellekens en Celine Vermeer behaalden ook al evenveel punten; 
275, een hele mooie score voor de dames. Rob van Heeswijk behaalde vorige 
keer brons met 259 punten, maar haalde er nu één meer, zodat hij dit keer wel 
zilver behaalde. Er waren van Neptunus ’58 4 nieuwelingen, namelijk Jan en Lies 
vd Bersselaar, Anouk van Lokven en Siebe van Veen. Ze presteerden allemaal 
heel goed. Jan veroverde zelfs maar liefst 273 punten, uitstekend dus! 
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Neptunus kan trots zijn op zijn wedstrijdzwemmers!  
 

Speedo-wedstrijd 2 februari in Veldhoven 

 
Zondag 2 februari stonden alle zwemmers al om 8.15 uur klaar om te vertrekken 
naar het zwembad in Veldhoven voor de 3e Speedo-wedstrijd van het seizoen. 
Deze wedstrijden zijn voor kinderen tot 12 jaar. Neptunus ’58 had 16 zwemmers 
meegenomen. Er werden maar liefst 17 persoonlijke records verbroken. Mark 
Schellekens was in een zeer goede vorm, want hij behaalde 1 gouden medaille 
(200 meter wisselslag, 3.13.84), 1 zilveren (100 meter rugslag, 1.27.04) en 1 
bronzen (100 meter vrije slag, 1.20.68). Dit leverde hem ook nog eens 3 
clubrecords op. Zijn tijden van de 100 meter rugslag en 100 meter vrije slag 
waren zo goed, dat hij ook op deze afstanden deel mag nemen aan de Brabantse 
Zomerkampioenschappen (vorige week had hij zich al gekwalificeerd voor de 100 
meter schoolslag). Hij verbeterde zijn toptijd op de 200 wissel met maar liefst 
15,5 seconden. Rob van Heeswijk behaalde 2 medailles; een gouden bij de 50 
meter schoolslag in een tijd van 0.46.36, wat hem ook een clubrecord opleverde, 
en een zilveren medaille bij de 50 meter rugslag (0.49.92). Andrej Mioc maakte 
tenslotte het medaillefeest compleet door zowel op de 50 meter schoolslag 
(0.49.22) als de 50 meter rugslag (0.52.01) een bronzen medaille mee naar huis 
te nemen. Vorige week riepen Mark, Rob en Andrej dat ze samen ‘wel even’ 7 
medailles zouden gaan behalen, wat tot ieders verbazing nog lukte ook! Proficiat 
heren! De andere zwemmers hebben het ook fantastisch gedaan, maar helaas 
waren hun tijden net niet goed genoeg voor medailles. Zo zwom Elke 
Schellekens op de 50 meter vlinderslag maar liefst 10 seconden van haar toptijd 
af. Ook op de 100 meter rugslag verbeterde ze haar persoonlijke record, dit keer 
met maar liefst 11,5 seconden. Stan Brouwers verbeterde zijn persoonlijke record 
op de 50 meter schoolslag met ruim 6 seconden. Mark van Dinther verbeterde op 
dezelfde afstand zijn tijd met ruim 9 seconden.  
 
De uitslagen zijn als volgt: 
100 meter rugslag: 
2. Mark Schellekens   1.27.04  PR+CR+LIMIET 
5. Elke Schellekens   1.48.43   PR  
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7. Celine Vermeer   1.53.81   PR  
 
25 meter schoolslag: 
5. Zoë Hellings    0.32.06 
6. Aniek Pennings    0.34.00 
8. Bente van Bergen   0.37.54 
 
50 meter schoolslag: 
5. Mark van Dinther   0.57.91   PR  
6. Mark van Heeswijk   0.59.84  
14. Stan Brouwers   1.07.79   PR  
12. Lies vd Bersselaar   1.01.50   PR  
13. Esra Pennings   1.01.79 
17. Anouk van Lokven   1.04.83 
1. Rob van Heeswijk   0.46.36   PR+CR 
11. Jet vd Bersselaar   0.57.19   PR  
14. Manissa vd Brand   0.59.10   PR  
3. Andrej Mioc    0.49.22   PR  
 
50 meter vlinderslag: 
6. Elke Schellekens   0.57.58   PR  
Celine Vermeer zwom de 8e tijd (0.58.06), maar werd helaas gediskwalificeerd. 
 
200 meter wisselslag: 
1. Mark Schellekens   3.13.84   PR+CR 
 
25 meter rugslag: 
4. Aniek Pennings    0.29.82   PR 
8. Zoë Hellings    0.36.88  
Bente van Bergen zwom de 5e tijd (0.30.79), maar werd helaas 
gediskwalificeerd. 
 
50 meter rugslag: 
6. Mark van Dinther   0.56.09 
15. Mark van Heeswijk   1.12.68 
13. Esra Pennings   0.59.20   PR  
18. Anouk van Lokven   1.06.15 
2. Rob van Heeswijk   0.49.92   PR 
13. Jet vd Bersselaar   0.59.32   PR  
15. Manissa vd Brand   1.01.32 
3. Andrej Mioc    0.52.01   PR  
Stan Brouwers (10e tijd in 1.02.50) en Lies vd Bersselaar (14e tijd in 1.00.41) 
 
100 meter vrije slag: 
3. Mark Schellekens   1.20.68   PR+CR+LIMIET  
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Midwinter B-kampioenschappen 26 januari in Uden 

 

Neptunus ô58 in supervorm! Tien medailles voor de Schijndelse zwemmers 

Zondag 26 januari vertrokken 11 zwemmers van Neptunus ’58 naar Uden voor de 
Midwinter B-kampioenschappen. De 7 zwemmers en 5 zwemsters bleken in 
supervorm, want met maar 22 starts behaalden we 10 medailles. Linda 
Schellekens behaalde 2 keer goud, op de 50 meter vrije slag en 50 meter 
rugslag. Matej Mioc behaalde een gouden medaille op de 100 meter wisselslag 
en een bronzen op de 100 meter vrije slag. Zijn tijden waren goed voor 2 
clubrecords. Frank Hovenier behaalde 2 keer zilver (50 meter vrije slag en 100 
meter schoolslag). Roel vd Kleij behaalde zilver op de 50 meter vrije slag en 
brons bij de 100 meter vrije slag. Zijn tijd was zo goed, dat hij in mei deel mag 
gaan nemen aan de Brabantse Kampioenschappen. Mark Schellekens zal hem 
daarbij vergezellen, want hij behaalde behalve een zilveren medaille en een 
clubrecord ook een limiet op de 100 meter schoolslag. Rob van Heeswijk, Andrej 
Mioc, Tanja Passier, Elke Schellekens, Sandra Schellekens en Celine Vermeer 
zwommen ook heel goed, maar helaas voor hen geen medailles. Tanja behaalde 
wel een clubrecord op de 100 meter schoolslag. Sandra behaalde op allebei haar 
afstanden (100 meter vrije slag en 100 meter wisselslag) een clubrecord. 
Fantastische resultaten dus bij deze wedstrijd, want in totaal zijn er 13 
persoonlijke records en 7 clubrecords aangescherpt. De wedstrijd heeft 3 
bronzen, 4 zilveren en 3 gouden medailles opgeleverd. De beste prestaties 
waren uiteraard de limieten die door Mark en Roel gezwommen zijn. De andere 
zwemmers hebben nog heel veel kansen om zich ook proberen te plaatsen voor 
de Brabantse Kampioenschappen.  
 
De uitslagen waren: 
Rob van Heeswijk 
- 100 meter schoolslag  1.45.96  4e plaats PR 
- 100 meter vrije slag   1.51.90  9e plaats 
 
Frank Hovenier 
- 50 meter vrije slag   0.30.18  2e plaats  
- 100 meter schoolslag  1.26.55  2e plaats 
 
Roel vd Kleij 
- 100 meter vrije slag   1.14.56  3e plaats PR+Limiet 
- 50 meter vrije slag   0.33.51  2e plaats PR 
 
Andrej Mioc 
- 50 meter vrije slag   0.41.87  8e plaats PR 
- 100 meter schoolslag  1.51.87  6e plaats 
 
Matej Mioc 
- 100 meter vrije slag   1.14.48  3e plaats PR+CR 
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- 100 meter wisselslag   1.24.45  1e plaats PR+CR 
 
Tanja Passier 
- 50 meter vrije slag   0.37.34  5e plaats 
- 100 meter schoolslag  1.42.55  6e plaats PR+CR 
 
Elke Schellekens 
- 100 meter schoolslag  2.04.87  8e plaats 
- 100 meter vrije slag   1.43.50  7e plaats 
 
Linda Schellekens 
- 50 meter vrije slag   0.32.59  1e plaats 
- 100 meter rugslag   1.25.97  1e plaats 
 
Mark Schellekens 
- 100 meter schoolslag  1.38.22  2e plaats PR+CR+Limiet 
- 100 meter vrije slag   1.22.34  3e plaats PR+CR 
 
Sandra Schellekens 
- 100 meter vrije slag   1.17.37  8e plaats PR+CR 
- 100 meter wisselslag   1.29.24  6e plaats PR+CR 
 
Celine Vermeer 
- 100 meter schoolslag  1.57.68  4e plaats PR 
- 100 meter vrije slag   1.49.69  8e plaats PR  
 
 

KAMP 2003 
 

Ollah Griezelfans!! 
 

Het is al weer bijna tijd voor het kamp van 2003! Helaas 
liep het dit jaar een beetje mis en zijn we 
overmeesterd door een stelletje heksen. Zij 

stonden erop om dit jaar het kamp te leiden, anders 
zouden wij betoverd worden!! 
Alles hebben we geprobeerd om dit tegen te houden, 
maar na enkele zwaaien met hun toverstaf wisten we 

niet meer wat we moesten zeggen. Alleen hielden we er 
een raar gevoel in ons hoofd aan over. Het lijkt wel of ze ons 
betoverd hebben, maar dat zal toch zeker niet?  

 
Een paar echte heksen op het kamp dit jaar en helaas is 
het voor jullie niet mogelijk om te zien wie nou echt heks is 
en wie niet, maar om jullie te helpen hebben wij ze de 
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afgelopen weken goed in de gaten gehouden. Dan vallen er natuurlijk wel wat 
dingetjes op. Wees ons maar dankbaar, want wij hebben hier wel wat 
varkensstaartjes en ezelsoren aan overgehouden. Hopelijk zijn die voor het kamp 
al weer verdwenen. 
 
Zo, nu dus even voor jullie op een rijtje waar je een heks aan kunt herkennen: 

- ze praten Heksiaans (een taal die veel lijkt op de onze, maar dan 
achterstevoren). 

- als heksen elkaar zien, groeten ze elkaar op bijzondere wijze, ze drukken 
bij de ander op de neus en roepen: Karia!! 

- Een heks die aan het koken is, roert met veel geweld in de pan en zingt 
daarbij altijd een of ander raar liedje.  

- Als ze lopen lijkt het net alsof ze zweven. 
Houd dit allemaal goed in de gaten, want dan weet je of het een gewone 
begeleider is of een moderne heks!  
 
Natuurlijk proberen ze jullie om de tuin te leiden, let dus goed op. Wil je echt 
zeker weten of je met een heks of een mens te maken hebt, biedt ze dan een 
lekker wijntje of biertje aan. Heksen hebben hier een hekel aan en zullen dit dus 
weigeren. Zo weet je altijd wie een heks is en kun je daar ver uit de buurt blijven. 
Maar jullie hoeven verder niet zo heel erg bang te zijn, want de meeste heksen 
hebben geen kwaad in de zin en willen alleen maar samen met ons een 
spetterend en griezelig kamp beleven. 
 
Wel hoorden we van de campingbaas Eric dat er op Camping De Bergen het 
gerucht de ronde gaat dat een groepje tieners op de camping is 
vervloekt door een stel heksen of monsters en dat er nu 
onverklaarbare dingen met hen gebeuren. Niemand 
weet of het echt waar is, maar verschillende 
campinggasten vertellen over onverklaarbare 
gebeurtenissen op en rond de camping. Helaas 
wilden ze hierover verder niets kwijt en lieten ze 
ons alleen weten om hier met niemand over te 
praten. Daarna renden ze snel weg, hierbij 
angstig in het rond kijkend. Het groepje tieners 
loopt er ook nog steeds rond, maar niemand 
durft ook maar een stap in hun buurt te zetten. 
 
Misschien kunnen wij met zijn allen tijdens het 
kamp erachter zien te komen wat er precies 
gebeurd is. Met zijn allen moet dat toch lukken 
of niet?! Als je wilt weten wat er nou precies aan 
de hand is, ga dan gezellig mee op kamp en 
beleef het spannendste avontuur aller tijden!   
 

Groetjes, de leiding 
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Durven jullie nog? 
 
Misschien hoeven we het volgende stukje niet eens te schrijven. Want we zijn 
bang dat niemand meer mee wil naar het kamp. Maar dat kan best hoor, wij gaan 
er ook heen en we zullen dat stelletje Heksiaans kletsende, stevig in de soep 
roerende stelletje heksen eens van Karia leren. 
 
Wat moet je doen om je in te schrijven voor het kamp? 
! Volg deze lijst nauwgezet punt voor punt, en sla er niet een over, want ook op 

deze puntenlijst berust een zeer zware betovering. 
" Denk goed na of je wel durft! 
! Als je durft, kijk dan of je nog vrij hebt in het 

weekend van 20 t/m 22 juni. 
" Bedenk dat een kamp wel eens leuker zou 

kunnen zijn dan de Brabantse 
zomerkampioenschappen.  

! Kijk of je griezelige verkleedkleren hebt, 
anders heb je nu nog de tijd om die aan te 
schaffen of in elkaar te zetten. Je zult ze 
nodig hebben. 

" Bedenk goed dat je verplicht bent om aan alle 
activiteiten mee te doen, hoe griezelig of hoe 
laat ook. 

! Probeer eens in te denken hoe het is om 
te slapen tussen allemaal meiden of 
jongens. De kampheksen houden er 
een zeer strikte scheiding op na. 

" Verder word je door de behekste 
begeleiding ingedeeld in groepen. 
Meestal wel bij een van de 
vrienden of vriendinnen, maar 
dat kan niet altijd. 

! Vraag aan je ouders of ze je willen sponsoren voor € 25. Dit is het inschrijfgeld 
en dat heb je absoluut nodig om te kunnen overleven op het kamp. 

" En durf nu nog maar eens ja, ik ga mee te zeggen. 
! Als je zoveel lef hebt, en nog steeds niet bibberend op je stoel zit, vul dan snel 

bijgevoegd inschrijfformulier in.  
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!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!" 

INSCHRIJFFORMULIER ZWEMKAMP 
Alle leden van Neptunus ô58 kunnen zich inschrijven. 

 

Voor de deelnemers 
 

 Ja, ik ga mee op kamp !!! 
 

Naam: 
Geboortedatum: 

 

Voor de papaôs en de mamaôs 
 

 Ja, mijn papa of mama is bereid om als begeleider mee te gaan. 
 Ja, mijn papa of mama komt jullie helpen bij het opbouwen van de tenten (op 19 juni). 
 Ja, wij hebben een tent voor …. personen ter beschikking. Die mogen jullie lenen. (aantal personen invullen) 
 Ja, mijn papa of mama kan heel goed koken en komt de kookstaf versterken op het kamp. 
 Ja, mijn papa of mama kan heel goed autorijden en helpt jullie met het brengen van de kinderen op vrijdagavond. 
 Ja, mijn papa of mama kan heel goed autorijden en helpt jullie met het ophalen van de kinderen op zondagmiddag. 

 

Naam papa of mama: 
Tel: 

 

Dit inschrijfformulier voor 24 MEI inleveren bij Arja vd Heijden (Primulastraat 9), Femke vd Hoeven (zaterdagmiddag 

op zwembad), Addy Jansen (Past. Van Luytelaarstraat 27), Karin van Keulen (Bartokstraat 55 en woensdagmiddag 
op zwembad) of Saskia Vermeer (Bartokstraat 16 of op het zwembad).  

En alleen daar kun je het inschrijfformulier kwijt !!! 
 
 

!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"
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ONDER DE KEP 
 

 

Dames 1 zet zichzelf vast op 
4de plaats in competitie. 
 
Het duel tussen de nr. 4 SWNZ en de nr. 5 
Arethusa was er een dat erg gelijk op ging. 
Aan het einde van de eerste periode  
kwam Arethusa op voorsprong door een 
strafworp (2-1). De tweede periode was 
omgekeerd van de eerste en hier kwam 
SWNZ na een strafworp weer langszij (3-
3). In de derde periode was SWNZ sterker maar door slordige passes en niet 
goed kijken bleef de strijd gelijk op gaan en eindigde de periode in een 4-4 stand. 
De laatste periode bleef de wedstrijd zoals het de gehele wedstrijd al was, zeer 
fysiek, met als hoogtepunt een mooie aanval die eindigde in het winnende 
doelpunt. Na een mooie pass van Tessa Leering scoorde Maartje de Deugd met 
nog 0,2 seconden op de klok het vijfde doelpunt van SWNZ en wonnen zij met 5-
4 van de directe concurrent voor de 4de plaats Arethusa. Doelpunten: Miranda 
Huijsmans 3X, Angela Kampman 1x en Maartje de Deugd 1x 
 

Heren 1 maak grote kans op eerste plaats in 3de klasse 
bond. 
 
Met nog 6 wedstrijden te spelen was de wedstrijd tegen het op de 2de plaats 
verblijvende de Amer uit Amersfoort een sleutelwedstrijd in de jacht op de eerste 
plaats. De Amer dat 3 punten achter SWNZ staat kon in deze wedstrijd immers 
weer bijna langszij komen. De wedstrijd ging zeer gelijk op. Aan het begin van de 
4de periode leek alles goed te gaan voor SWNZ, en liepen de heren uit naar 8-6. 
Misschien werdt er te snel gedacht dat men er al was want de Amer kwam in de 
laatste minuten terug tot 8-8. Met nog 1 seconde te spelen scoorde SWNZ het 
winnende doelpunt met een afstand schot van ongeveer 15 meter. 9-8 gewonnen 
tegen nr. 2, De Amer, daardoor staat SWNZ nu 5 punten los met nog 5 
wedstrijden te spelen. Het kampioenschap kan ons dus bijna niet meer ontgaan.  
Doelpunten: Leon Huijsmans 3, Laurence Schouten 2, Jasper Snijder 2, Niels 
Hottentot 1, George Voirle 1 
 

Wedstrijdschema 2002 
 
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. 
      

 

http://www.waterpolo.nu/
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Zondag 30-mrt-03   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
SWNZ H4 - Aegir 2 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 17:00 
SWNZ H3 - WPC-98 4 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 17:45 
SWNZ H2 - De Vennen 2 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:30 

Lumio het  Ravijn 3 - SWNZ D1 Het Ravijn ,Nijverdal 13:15 15:15 
    
Zaterdag 5-apr-03   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
DIO 1 - SWNZ H2 De Banakker ,Etten-Leur 15:30 17:00 
OZC'57 3 - SWNZ H4 De Leye ,Oisterwijk 19:15 20:30 
SWNZ J. A - BZ&PC A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:00 

SWNZ HJ - SBC-2000 A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:45 
SWNZ H1 - Alkemade 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 19:30 
SWNZ D1 - Njord 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 20:15 
Spio 2 - SWNZ H3 De Sprank ,Venray 19:30 20:45 
De Ganze 1 - SWNZ D2 Sportpunt Zeeland ,Goes 17:15 19:15 
    
Zondag 6-apr-03   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

HZPC A - SWNZ asp B De Berkel ,Horst 15:30 17:00 
RZL 1 - SWNZ D3 De IJzeren Man ,Weert ??? 0:00 
    
Zaterdag 12-apr-03   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
De Warande 2 - SWNZ D1 Arkendonk ,Oosterhout 17:45 19:15 
Gorgo A - SWNZ HJ De Beemd ,Veghel 17:00 17:45 
OZV 1 - SWNZ H1 De Hofstee ,Bergambacht 16:55 18:55 

SWNZ D3 - Merlet 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:00 
SWNZ D2 - Gorgo 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:45 
SWNZ H3 - RZL 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 19:30 
SWNZ H2 - De Warande 3 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 20:15 
    
Zondag 13-apr-03   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

De Rog A - SWNZ J. A De IJzeren Man ,Weert 16:45 18:15 
SWNZ asp A - Arethusa B De Molen Hey ,Schijndel --:-- 17:00 
SWNZ H4 - De Treffers 4 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 17:45 
 
Zaterdag 26-apr-03   
Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 
TRB/RES 3 - SWNZ H2 De Drieburcht ,Tilburg 18:30 19:45 
TRB/RES 4 - SWNZ H3 De Drieburcht ,Tilburg 19:15 20:30 

Merlet 1 - SWNZ D2 De Kwel ,Cuijk 18:15 19:45 
SWNZ HJ - Nuenen A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:00 
SWNZ J.A - Aegir A De Molen Hey ,Schijndel --:-- 18:45 
SWNZ H1 - WVZ 1 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 19:30 
SWNZ D1 - Polar Bears 2 De Molen Hey ,Schijndel --:-- 20:15 
Hellas-Glana A - SWNZ asp B De Nieuwe Hateboer ,Sittard 14:15 16:15 
De Krabben 1 - SWNZ D3 De Schelp ,Bergen op Zoom 17:00 19:00 

De Vennen A - SWNZ asp A De Vennen ,Dongen 16:15 17.45 

 


