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 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 10, nummer 2 Oktober 2003 
  

REDACTIONEEL 
 

In deze herfst uitgave van de De Drietand aandacht voor de volgende 
onderdelen. De start van het waterpolo seizoen, de zwemvierdaagse, 
wedstrijdzwemmen en natuurlijk zoals we hadden beloofd het verslag van de 
ALV van 2003. Natuurlijk moet iedereen weer even op gang komen, maar we 
hebben al enkele leuke mailtjes binnen gekregen, een De pen en 
wedstrijdverslagen bijvoorbeeld. Dit mag natuurlijk altijd meer zijn. Vol 
spanning wachten wij af want zoals je verder op in de De Drietand kunt lezen 
vraagt de secretaris van Neptunus‟58 iedereen om zijn e-mail adres. Dus als je 
dan toch achter de pc bent gekropen ……… 
Afin we zullen wel zien wat het oplevert. Voor nu veel leesplezier en tot ziens 
in het zwembad. 
 
Na 10 jaar de De Drietand, zal Mieke Wouters per 1 januari 2004 afscheid 
nemen van de redactie. We zijn dus alvast op zoek naar iemand die deze 
plaats graag weer wil invullen. Voor informatie kun je contact opnemen met 
Femke of Roy. 

Veel leesplezier namens de Redactie 
 

 
De redactie 

 
Redactieadres  

 
Roy Bruggeman Brucknerstraat 9 5494272 
Jan vd Heijden Lijsterbeslaan 82 5476501 
Femke vd Hoeven Rukven 3 0413-229467 
 Heeswijk 
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 24 oktober 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. 

 
Arie de Zwart Voorzitter Tweelingen 13 5498064 
    5482 XN  Schijndel 
 
Jan Mettler Secretaris Past. Dondersstraat 44 5474331 
    5482 JW  Schijndel 
 
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 
 

Mailadressen 
 

Hoi leden van Neptunus „58 
 
Tegenwoordig sturen wij steeds meer e-mail berichten als wij aan iemand iets 
willen laten weten. Om dat te kunnen, heb je iemands e-mail adres nodig. Het 
ledenbestand dat ik voor Neptunus ‟58 beheer bevat sinds kort de mogelijkheid 
om ook het e-mail adres op te slaan. Echter in de meeste gevallen staat er nog 
niets in. Bij deze wil ik alle leden, die zelf een e-mail adres hebben, vragen mij 
een mailtje te sturen, zodat ik daarna het aldus verkregen adres kan toevoegen 
aan jullie persoonlijke gegevens.  
Als niet duidelijk uit het e-mail adres blijkt van wie dit adres is, zet er dan even 
je naam bij.  
 
Mijn e-mail adres is: 
 

J.H.G.Mettler@home.nl 
 
Alvast bedankt voor de te nemen moeite. 
 
Jan Mettler 
Secretaris 
 
 

Van de sponsorcommissie 
 

Sporttime heeft zijn contract met Neptunus ‟58 verlengd. Dat wil zeggen dat de 
leden van Neptunus‟58 en SWNZ badkleding en aanverwante artikelen met 
een korting van 10% kunnen aanschaffen bij Sporttime. Voor complete teams 
geldt een korting van 20%.  
Alles wat je hiervoor moet doen, is bij aankoop even melden dat je lid bent van 
Neptunus‟58 of SWNZ. 
 
In de volgende De Drietand volgt meer informatie hierover. 
 
De sponsorcommissie 
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AGENDA OKTOBER / NOVEMBER 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in oktober in november 
maandag 20 - 
dinsdag 21 - 
woensdag 22  - 
donderdag 23 - 
vrijdag 24 - 
zaterdag -  - 
 

LET OP: zaterdag 18 oktober gaat het diplomazwemmen en het 

synchroonzwemmen gewoon door. Geen herfstvakantie voor deze twee 
onderdelen. Dit komt omdat de eerste geplande training van het seizoen niet 
door kon gaan. 
 

Diplomazwemmen 
 

5 november   kijkmiddag woensdaggroep  
8 november   kijkmiddag zaterdaggroep 
13 december  keuzepakketten balvaardigheid en kunstzwemmen 
17 december  broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag 
20 december  broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag  
 

Synchroonzwemmen 
 

12 oktober   wedstrijd in Veldhoven  
9 november   wedstrijd in Rosmalen  
23 november  diplomazwemmen H/G/F in Breda  
14 december  wedstrijd in Veldhoven 
20 december  afzwemmen Blokkenplan tijdens de zwemles 
 

Wedstrijdzwemmen 
 

5 oktober   DIII wedstrijd 
11 oktober   recreantenwedstrijd te Boxtel 
9 november    DIII wedstrijd te Schijndel 
7 december   recreantenwedstrijd te St-Oedenrode 
14 december  speedowedstrijd 
 

Waterpolo 
 

De waterpolowedstrijden kunnen jullie vinden in het hoofdstuk “Onder de Kep”.  
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Zwemmend Redden 
 

Het seizoen van het Zwemmend Redden is afgelopen. Het examen is op 27 
september gezwommen. In de volgende De Drietand volgt een verslag hiervan. 
De afdeling zwemmend redden ziet jullie graag weer vanaf half april in het bad.  
 

Zwemvierdaagse     
 

20 t/m 24 oktober   
Zie het inschrijfformulier verderop in deze De Drietand. 
 
 
 

NIEUWE LEDEN 
 
Judith van Eijk   synchroonzwemmen 
Wendy Groenendaal  synchroonzwemmen 
Bart van Helvoirt   diplomazwemmen 
Niels ten Hoeve   waterpolo 
Sharon Hoeven   diplomazwemmen 
Elke van Liempd   diplomazwemmen + wedstrijdzwemmen 
Femke van Liempd  diplomazwemmen + wedstrijdzwemmen 
Loek vd Linden   diplomazwemmen 
Marco Mathon   diplomazwemmen 
Annebel Neppelenbroek  diplomazwemmen 
Samantha Nieuwenkamp diplomazwemmen 
Bas Smits    diplomazwemmen 
Jan Wilem Steenbergen  waterpolo 
Daphne Voets   diplomazwemmen 
Shirley Voets   diplomazwemmen 
Janine van Vught   diplomazwemmen 
Rob Werst    diplomazwemmen 
Job van Wylick   diplomazwemmen 
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ZWEM 4 DAAGSE  
 

Dag zwemfans ! 
 
Van 20 t/m 24 oktober (tijdens de herfstvakantie) zal in zwem- en 
recreatiecentrum „Molen Hey‟ aan de Avantilaan 1 te Schijndel weer de 
Nationale Zwemvierdaagse worden georganiseerd. Van maandag tot en met 
donderdag tussen 17.30 uur en 19.30 uur en op vrijdag tussen 17.30 uur en 
19.00 uur kan er worden gezwommen. 
 
Jullie moeten gedurende vier dagen 250 of 500 meter per dag zwemmen, 
waarna jullie een schitterende medaille ontvangen. De 250 meter mag 
afgelegd worden door kinderen onder de 10 jaar en door deelnemers vanaf 40 
jaar. De 500 meter dient door de overigen worden afgelegd. 
Je bent vrij in de zwemslag die je wilt zwemmen en je mag net zoveel wisselen 
als je wilt. Even uitrusten in het water mag! 
 
De inschrijving is mogelijk voor iedereen die kan zwemmen. Vanaf 7 oktober is 
een inschrijfformulier te verkrijgen bij „De Molen Hey‟ tijdens de openingsuren. 
Ook in deze De Drietand staat een inschrijfformulier. 
De kosten zijn € 5,50 en voor kinderen tot en met 12 jaar € 4,-- en dienen 
voldaan te worden bij de inlevering van het inschrijfformulier. 
 
Ook dit jaar wordt er weer een Spettervierdaagse georganiseerd. Hieraan 
kunnen jonge kinderen (van 4 tot en met 8 jaar) meedoen die nog geen 
zwemdiploma hebben en waarvan één of meerdere gezinsleden deelnemen 
aan de Zwemvierdaagse. Onder begeleiding kunnen zij zich vermaken in het 
instructiebad. Op het einde van de Spettervierdaagse ontvangen ze een 
speciale Spettervierdaagse-medaille. 
De kosten voor deelname aan de Spettervierdaagse bedragen € 2,50. 
 
Helaas is deze vorm van sportieve inspanning niet voor iedereen mogelijk. 
Jaarlijks worden heel veel kinderen met ernstige lichamelijke aandoeningen 
opgenomen in het ziekenhuis. Voor hen is dat een ingrijpende gebeurtenis. Het 
is dan ook van groot belang dat een kind in deze angstige en moeilijke periode 
warmte en geborgenheid kan vinden bij zijn ouders. Maar door de afstand 
tussen ziekenhuis en thuis is dat vaak niet mogelijk. 
 
De Ronald McDonald huizen zijn op loopafstand van een academisch 
ziekenhuis gebouwd, waardoor ouders dicht bij hun ernstig zieke kind kunnen 
zijn. Zo‟n Ronald McDonald huis wordt op die manier een „thuis ver van huis‟ 
waardoor het gezinsleven zo normaal mogelijk door kan gaan. 
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Voor deze huizen is veel geld nodig. Vandaar dat er aan zoveel mogelijke 
Nederlandse zwembaden waar de Nationale Zwemvierdaagse wordt 
georganiseerd de actie „MAAK EEN PLONS VOOR HET RONALD 
MCDONALD KINDERFONDS‟ is verbonden. Een actie die de afgelopen vier 
jaar ruim 1 miljoen euro heeft opgeleverd voor dit sympathieke doel. 
 
Ook in „De Molen Hey‟ vindt tijdens de Nationale Zwemvierdaagse deze 
sponsoractie plaats. Iedere deelnemer aan de Zwemvierdaagse kan een 
sponsorkaart krijgen. Tijdens de Nationale Zwemvierdaagse leveren zij die 
kaart en het geld bij het zwembad in en ontvangen dan een leuke attentie. 
 
Groetjes,  
Jonneke van Loon en Karin van Keulen 
 

 

 
 
 

 

MAAK EEN PLONS VOOR HET  
RONALD MCDONALD KINDERFONDS 

 
Vraag kennissen, buren en/of familieleden om te sponsoren. 

Vul de sponsorkaart in en lever deze samen met het sponsorgeld tijdens 
de Zwemvierdaagse in. 

 
ALS DANK ONTVANGT MEN EEN VERRASSING. 
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INSCHRIJFFORMULIER 

 Nationale Zwemvierdaagse 

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

 

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

 

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

 

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

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

Hey, Avantilaan 1. 

 

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

van de jury in acht nemen. 

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

 

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

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

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

0 goud 4 0 goud 10  0 goud 16  0 goud 22  0 goud 28  0 goud 34 

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

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

 

 

0 neemt deel aan de Spettervierdaagse  

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

gezinsleden deelnemen aan de Zwemvierdaagse). 

 

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

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

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

 

Tijdens de Zwemvierdaagse kunnen kinderen deelnemen aan de sponsoractie voor 

het 

 

 RONALD MCDONALD KINDERFONDS 

 

Ik doe wel/niet mee aan de sponsoractie. 

 

Schijndel, ......................................... 2003          Handtekening: ........................... 

 

 

# aankruisen voor welke medaille men wenst te zwemmen 

 
RMF NR 
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Toelichting deelname nationale zwemvierdaagse 
 
 Deelnemers mogen vier avonden zwemmen. Het zwembad is voor de 

Nationale Zwemvierdaagse beschikbaar van maandag 20 oktober tot en met 
donderdag 23 oktober van 17.30 tot 19.30 uur en vrijdag 24 oktober van 
17.30 tot 19.00 uur.  

 
 Vanaf 13 oktober is inschrijving mogelijk aan de balie van het zwembad. Op 

maandag en dinsdag kan er ook ingeschreven worden. 
 
 Tijdens deze uren is men vrij te komen wanneer men wil.  

Er dient echter rekening gehouden te worden met eventuele wachttijd. 
 

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

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

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

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

 
 De zwemafstand mag onderbroken worden, het water mag echter niet 

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

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

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

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

 
 Uit organisatorische en veiligheidsoverwegingen kunnen helaas geen 

toeschouwers in het bad toegelaten worden. 
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GEEF DE PEN DOOR 
 

Hoi, 
 
Ik ben Anouk van Lokven. 
 
Ik ben 8 jaar oud en op 20 december word ik 9 jaar. 
Ik heb een broertje. Hij heet Niels en is 6 jaar. 
Ik woon in Berlicum en zit op de Theresiaschool in groep 5. 
 
Vanaf oktober vorig jaar, zwem ik bij Neptunus. 
Op maandag en woensdag doe ik wedstrijdzwemmen en op zaterdag 
zwemvaardigheid. 
Ik heb al enkele wedstrijden meegedaan en vind het erg leuk. 
 
Wij hebben thuis twee pony’s: Tanja en Goldy, waar ik af en toe op rijd. 
Ik houd ook erg veel van knutselen, wat ik vaak doe. 
 
Ik geef de pen door aan Kimberly. 
 
Groetjes Anouk. 
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VERJAARDAGEN 
 

in oktober     en in november 
 

1 Perry Kemps 2 Ebitisame Elbtioui 
4 Jan Hellings 3 Saskia van Uden 
11 Annie van Hooft 4 Jeroen Trimbach 

 Mirjam Oosterholt 5 Marga van de Oetelaar 
12 Curth Swinkels  Kelly Kremers 

 Roanna Schellekens 7 Wilhelm van de Wijgert 
15 Willem Arts 8 Susanne Hovenier 

 Moniek van Aarle  Romy van Laarhoven 
16 Linda Spooren 9 Laura van de Rijt 
18 Jashlin van Niftrik 11 Thomas Bolwerk 
20 Jan van den Bersselaar 12 Peter van de Weijer 

 Sabrina Leenders 16 Wim Vermeulen 
 Amber van Zandbeek  Harold van der Heijden 

22 Angela Klerkx  Sven Verhoeven 
 Mark van Dinther  Nadia Lahaye 

24 Jeanette van Bruggen Elbers 17 Ans Sars 
28 Marieke Korsten  Mike Schalkx 

 Job van Bentum 19 Hessel van Liempd 
 Bram Verhagen  Murel Hermes 

30 Carolijn van Uden  Adelinde Schnitzeler 

31 Danny van de Sande 21 Celine Vermeer 
   24 Susan Gerritsma 
    Elke Schellekens 
   25 Farilde Steur 
    Marijn van de Tillaart 
   27 Rianne Foolen 
   28 Harold van Alebeek 
    Rene Kuipers 
    Roosje van Oss 
   29 Ellen Verhagen 
   30 Antoon van den Boogaard 
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DIPLOMAZWEMMEN ? 
 
Er zijn dit jaar heel veel nieuwe leden bijgekomen, zoals jullie op een andere 
pagina in deze De Drietand hebben gezien. Speciaal voor deze nieuwe leden 
en hun ouders is dit stukje over het diplomazwemmen geschreven.  
 
Wat houdt het dipomazwemmen nu precies in? Dat ga ik jullie even uitleggen. 
Als er daarna nog vragen zijn, kom dan gerust naar het zwembad toe om ze te 
stellen. 
 
We starten met wat praktische informatie: 
 Bij het diplomazwemmen kan er op vier verschillende tijdstippen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Limietwedstrijd Tilburg 21 september  
 

Zondag 21 september vertrokken 5 zwemmers naar Tilburg voor de allereerste 
wedstrijd van het seizoen. Het was een limietwedstrijd met vooral 50-meters. 
Er werd redelijk goed gezwommen; met 5 zwemmers en 14 starts werden er 8 
persoonlijke records en 6 clubrecords verbeterd. Ook werden er nog 2 
reservelimieten gezwommen voor de Brabantse Winterkampioenschappen, 
door Roel vd Kleij (50 vrij) en Mark Schellekens (100 wissel). 
De clubrecords (en tevens persoonlijke records) werden gezwommen door: 
Roel (100 wissel), Mark (100 wissel en 50 school, waardoor hij alle 
clubrecords in zijn leeftijdscategorie op zijn naam heeft staan) en Sandra 
Schellekens (50 vrij, 100 wissel en 50 vlinder). Verder werden er nog 
persoonlijke records verbeterd door Roel (50 vrij en 50 school). Voor Frank 
Hovenier en Linda Schellekens betekende deze wedstrijd helaas geen 
persoonlijke records. 
Al met al een hele goede wedstrijd, en dit belooft nog veel voor de komende 
maanden, waarin er nog veel limieten behaald en aangescherpt kunnen 
worden!  
 
Groetjes van Sandra 
 

Uitslagen Limietwedstrijd   
50 meter vrije slag 
Roel vd Kleij   0.31.12  PR + reservelimiet   (limiet: 0.31.00) 

Linda Schellekens  0.32.25      (limiet: 0.31.50) 
Mark Schellekens  0.36.53      (limiet: 0.34.50) 
Sandra Schellekens  0.32.83  PR + CR    (limiet: 0.31.00) 

50 meter rugslag 
Frank Hovenier  0.34.38      (limiet: 0.31.00) 
Linda Schellekens  0.38.27      (limiet: 0.36.50) 

100 meter wisselslag 
Roel vd Kleij   1.23.06  PR + CR    (limiet: 1.21.00) 

Mark Schellekens  1.29.10  PR + CR + res.limiet  (limiet: 1.29.00) 
Sandra Schellekens  1.25.24  PR + CR    (limiet: 1.17.00) 

50 meter vlinderslag 
Frank Hovenier  0.34.83      (limiet: 0.30.50) 

Sandra Schellekens  0.39.29  PR + CR    (limiet: 0.35.00) 
50 meter schoolslag 

Frank Hovenier  0.38.10      (limiet: 0.35.00) 
Roel vd Kleij   0.42.82  PR     (limiet: 0.42.00) 
Mark Schellekens  0.46.21  PR+CR    (limiet: 0.44.50) 
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ONDER DE KEP 
 

Teamsamenstelling (2) 
 

Nou het was wel lekker raak. Zo‟n beetje 
alle teams zijn flink door elkaar gehusseld. 
Maar er was een duidelijke insteek naar de 
jeugd, het opleiden en het ervaring op 
laten doen. Al met al zullen de teams zich 
toch minimaal moeten kunnen handhaven 
al zal dit in het begin  nog een beetje 
rommelig gaan. Alle bekende wegen zijn 
immers weg, wie is nu aanvoerder van 
welk team, en bij wie moet ik me afmelden 
als ik niet mee kan poloën.  
 

Dat zijn met name de vragen die in de afgelopen weken zijn gesteld. Maar de 
eerste wedstrijden zijn gespeeld of niet (verplaatst), en een ieder weet 
ondertussen bij wie hij moet zijn.  
 

Heren 1 

Heren één heeft in de beker even een duidelijke waarschuwing gehad dat het 
dit seizoen allemaal niet zo makkelijk zal zijn als het afgelopen seizoen. Ze 
wisten in Vlissingen een nipte overwinning te behalen op de vorig seizoen uit 
de tweede klasse band gedegradeerde stormvogels. Nog maar even flink 
trainen dus. 
 

Heren 2 

Heren twee heeft onder tussen al weer 4 beker wedstrijden gehad en alle vier 
gewonnen. 7-6 tegen HZPC Horst, 12-3 tegen Gorgo, 13-1 tegen Merlet en ten 
slotte nog 16-1 tegen Nayade Classic. Zij hebben een verlening van het 
waterpolo seizoen dus alvast zeker gesteld.  
 

Heren 3 

Heren drie heeft nu al het aantal punten dat ze vorig jaar aan het einde van de 
competitie had, ze wonnen gemakkelijk van De Dokkelaers 2, en behaalden zo 
hun eerste overwinning van deze competitie. Iets dat naar meer smaakt. 
 

Overige teams 

De overige teams hebben ook gespeeld, maar hier zijn bij mij geen uitslagen 
van bekend, en op dit moment laat de Brabantse waterpolo pagina 
(www.waterpolo.nu) ons nog even in de steek qua uitslagen en standen.  
Voor kleine of grote stuken over jullie wedstrijden mail je naar 
dedrietand@hetnet.nl  
     Roy 

 

http://www.waterpolo.nu/
mailto:dedrietand@hetnet.nl
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Trainingstijden 
 

In de vorige de De Drietand was een foutje geslopen niet alle teams stonden achter 

de juiste tijden. We hopen dat jullie niet op het verkeerde moment op het verkeerde 

zwembad hebben gestaan. De juiste gegevens staan hieronder: 

 

In Schijndel in De Molenhey 
Dinsdag   :   18.00 - 18.45: jongens < 16 en aspiranten 
  21.00 - 22.00:    dames selectie (1 + 2) 
  22.00 - 23.15:   heren selectie (1 + 2)  
 
Donderdag:  18.00 - 19.00:    dames 3 + heren jeugd  
  21.00 - 22.00: dames selectie (1 + 2) 
  22.00 - 23.15: heren selectie (1 + 2) 
 
In Boxtel in de Haagakker 
Vrijdag : 18.15 - 19.15 : jongens < 16 en aspiranten  
  20.15 - 21.15: heren 3, 4 en jeugd 

 

Wedstrijd rooster oktober/november 
 

* = opbouwen bad 

# = afbreken bad 

 
Zaterdag 4 oktober 2003        

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek   Aanvang 

Asp De Vennen A - SWNZ A De Vennen Dongen 16:30 - 17:45 

D1 De Rijn - SWNZ 1 De Bongerd Wageningen 18:45 - 20:45 

D2 Nuenen 1 - SWNZ 2 Ir Ottenbad Eindh. 17:00 - 18:15 

D3 WPC-98 (SG) 2 - SWNZ 3 Sportiom Den Bosch 18:15 - 19:00 

H1 De Rijn - SWNZ 1 De Bongerd Wageningen 18:00 - 20:00 

H2# SWNZ 2 - Nayade 2 De Molen Hey Schijndel --:-- - 20:15 

H3 SWNZ 3 - De Ganze 2 De Molen Hey Schijndel --:-- - 19:30 

HJ SWNZ A - De Rog A De Molen Hey Schijndel --:-- - 18:45 

Jong.* SWNZ A - Nuenen A De Molen Hey Schijndel --:-- - 18:00 

      

Zaterdag 11 oktober 2003     

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek   Aanvang 

Asp* SWNZ A - De Treffers A De Molen Hey Schijndel --:-- - 18:00 

D1# SWNZ 1 - MNC Dordrecht De Molen Hey Schijndel --:-- - 21:15 

D2 SWNZ 2 - De Treffers 2 De Molen Hey Schijndel --:-- - 19:30 

D3 SWNZ 3 - De Punderman 1 De Molen Hey Schijndel --:-- - 18:45 

H1 SWNZ 1 - MNC Dordrecht De Molen Hey Schijndel --:-- - 20:15 

HJ WPC-98 (SG) A - SWNZ A Sportiom Den Bosch 16:45 - 17:30 

Jong. Tempo A - SWNZ A De Wedert Valkenswaard 16:45 - 18:15 

       

Zondag 12 oktober 2003      

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek   Aanvang 

H4 Gorgo 2 - SWNZ 4 De Beemd Veghel 13:45 - 14:30 
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Zaterdag 18 oktober 2003        

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek   Aanvang 

D1 De Warande - SWNZ 1 Arkendonk Oosterhout 18:00 - 19:15 

H1 De Warande - SWNZ 1 Arkendonk Oosterhout 18:30 - 20:00 

      

Zaterdag 25 oktober 2003     

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek   Aanvang 

D1(B)* SWNZ 1 - Arethusa De Molen Hey Schijndel --:-- - 18:00 

D2 SWNZ 2 - Brunssum 2 De Molen Hey Schijndel --:-- - 19:00 

D3 SWNZ 3 - SBC-2000 1 De Molen Hey Schijndel --:-- - 19:45 

H2# SWNZ 2 - Arethusa 2 De Molen Hey Schijndel --:-- - 20:30 

       

Zaterdag 1 november 2003      

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek   Aanvang 

Asp Aegir A - SWNZ A Ir Ottenbad Eindh. 17:00 - 18:15 

D1# SWNZ 1 - Arethusa De Molen Hey Schijndel --:-- - 19:45 

D3 SBC-2000 2 - SWNZ 3 De Wisselaar Breda 17:45 - 19:15 

H1 SWNZ 1 - ESCA De Molen Hey Schijndel --:-- - 18:45 

H2 TRB/RES 2 - SWNZ 2 De Drieburcht Tilburg 19:00 - 20:15 

H3 De Warande 4 - SWNZ 3 Arkendonk Oosterhout 17:15 - 18:45 

H4 Arethusa 3 - SWNZ 4 Golfbad Oss Oss 17:15 - 18:30 

HJ Gorgo A - SWNZ A De Beemd Veghel 17:00 - 17:45 

Jong.* SWNZ A - PSV B De Molen Hey Schijndel --:-- - 18:00 

 
Zaterdag  8 november 2003      

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek   Aanvang 

Asp SWNZ A - Tempo A De Molen Hey Schijndel --:-- - 18:45 

D2 SWNZ 2 - De Ganze 1 De Molen Hey Schijndel --:-- - 19:30 

H1 De Schelde - SWNZ 1 De Honte Terneuzen 16:45 - 19:15 

H2 SWNZ 2 - Nayade Classic 1 De Molen Hey Schijndel --:-- - 20:15 

H3# SWNZ 3 - De Vennen 3 De Molen Hey Schijndel --:-- - 21:00 

Jong.* SWNZ A - Arethusa A De Molen Hey Schijndel --:-- - 18:00 

      

Zondag 9 november 2003     

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek   Aanvang 

D1 Proteus - SWNZ 1 De Schaeck Twello 17:30 - 19:30 

D3* SWNZ 3 - Gorgo 2 De Molen Hey Schijndel --:-- - 17:00 

H4# SWNZ 4 - Nayade 3 De Molen Hey Schijndel --:-- - 17:45 

HJ RZL 1 - SWNZ A De IJzeren Man Weert 17:00 - 18:30 

      

Zaterdag 15 november 2003     

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek   Aanvang 

Asp Arethusa A - SWNZ A Golfbad Oss Oss 18:00 - 19:15 

D1# SWNZ 1 - Maarkel De Molen Hey Schijndel --:-- - 19:45 

D2 Hieronymus 1 - SWNZ 2 De Stok Roosendaal 17:00 - 18:45 

D3 Lutra 2 - SWNZ 3 De Wissen Helmond 15:45 - 17:00 

H1 SWNZ 1 - TRB/RES De Molen Hey Schijndel --:-- - 18:45 

H2 SBC-2000 1 - SWNZ 2 De Wisselaar Breda 17:45 - 19:15 

H3 Aegir 2 - SWNZ 3 Ir Ottenbad Eindh. 16:15 - 17:30 

H4 WPC-98 (SG) 5 - SWNZ 4 Sportiom Den Bosch 16:45 - 17:30 

HJ* SWNZ A - Nuenen A De Molen Hey Schijndel --:-- - 18:00 

Jong. DZT A - SWNZ A De Wiemel Deurne 18:30 - 19:45 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Verslag van de ALV van 30 juni 2003 
 

Plaats: J. vd Sande, Molenstraat 8. 

 

Aanwezig: J. Verhagen, H. vd Kleij, K. van Vlaanderen, B. van Vlaanderen, S. 

Hovenier, T. Passier, S. Schellekens, S. van Veen, P. van Lokven, C. van Heeswijk, 

G. vd Meerendonk, D. vd Sande, F. Hovenier, A. Schellekens, R. Mathijsen, A. 

Oremans, R. Bruggeman, P. vd Wiel, D. Hermes, H. van Alebeek, E. vd Aa, M. van 

Dinther en M. vd Sman. 

  

Afwezig: M. Wouters, F. van Liempd, W. vd Wijgert, M. Vloet, J. van Lanen, M. vd 

Bersselaar, S. Vermeer en A. Pennings (allen met kennisgeving). 

 

Aanwezige bestuursleden: H. van Herpen, P. vd Weijer, F. vd Hoeven, V. Hellings, 

J. vd Sande en M. Pennings. A. de Zwart en J. Mettler (beiden interim). 

 

Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Hij legt uit dat er financiële problemen ontstaan zijn wat betreft exploitatie- en 

begrotingskosten. De gemeente heeft volgens de penningmeester 100 uur badhuur 

te veel in rekening gebracht. 

De badhuur wordt verhoogd van € 39,40 naar € 45,11 per uur. 

De KNZB heeft per 1 januari 2003 de contributie verhoogd met € 2,50 per lid. 

Dit alles houdt in dat de contributie met € 15,00 à € 16,00 verhoogd zou moeten 

worden per betalend lid. 

 

Wat betreft die 100 uur is al gereclameerd. 

Er is spreekrecht aangevraagd tijdens de raadsvergadering van 10 juli. Dit gebeurt 

in overleg met JSSS en andere binnensportverenigingen. 

 

De voorzitter laat aan de aanwezigen de keuze: 

 de hele ALV verschuiven naar 21 juli 

 nu het algemene gedeelte en het financiële gedeelte op 21 juli 

 

De aanwezigen kiezen voor de laatste optie. De voorzitter hoopt dan dat het 

probleem opgelost is of wordt.  

 

Notulen jaarvergadering 23 september 2002: 

De notulen zijn afgedrukt in het clubblad. Mevr. vd Meerendonk geeft aan dat het 

clubblad de laatste twee keer goed en op tijd aangeleverd is. Dit is een bedankje 

voor Jan vd Heijden. 

Verder komen er geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 

 

Ingekomen stukken en mededelingen: 

- Er zijn 8 afmeldingen binnengekomen. De namen zijn hierboven vermeld. 
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Verslagen diverse afdelingen. 

 

Diplomazwemmen. Peter: 

In het seizoen 2002/2003 zijn er op woensdag- en zaterdagmiddag ruim 160 

kinderen komen zwemmen onder begeleiding van een instructieteam van 20 

personen. Er wordt opgeleid voor de diverse certificaten en diploma‟s van de KNZB 

en de NRZ. Het sterrenplan is uitgebreid met twee sterren nl. de dolfijn en de vis.  

Geslaagden voor het sterrenplan: 

  4 kinderen dolfijn 

31 kinderen ster 1 

39 kinderen ster 2 

20 kinderen ster 3 

34 kinderen ster 4 

27 kinderen ster 5 

 

Dit seizoen is niet afgezwommen voor C. 

 

Er zijn 3 examens geweest voor de zwemvaardigheidsdiploma‟s I, II en III. 

Zwemvaardigheid   I II III 

basispakket                                30   9 13   geslaagden 

zwemmend redden                      24  26 17   geslaagden 

snorkelen                                    51  11 14   geslaagden 

 

Linda Leenders en John Verhagen zijn in Helmond geslaagd voor zwemleider A. 

PROFICIAT! 

Ebitissame Elbtioui en Karin van Keulen hebben het instructieteam verlaten i.v.m. 

studie. Er is al afscheid van hen genomen. Bedankt dames! 

 

Tenslotte bedankt Peter alle medewerk(st)ers voor hun inzet in het seizoen 

2002/2003. 

 

Een ouder vraagt of niet minstens een week voor het diplomazwemmen bekend is of 

de kinderen mee mogen doen. Haar tweede vraag is of het diplomazwemmen in 

tweeën gedeeld kan worden, want 2 uur is veel te lang. Vooral dat wachten. 

Peter zegt dat van de meeste kinderen een week van tevoren bekend is of ze op 

examen mogen, alleen de twijfelaars weten het de laatste dag. Peter zal proberen 

om hier meer structuur in te brengen door de train(st)ers om de vier weken een 

checklist in te laten vullen. 

Het examen opsplitsen is niet mogelijk 

 

Wedstrijdzwemmen. Vera: 

Het seizoen 2002/2003 is goed verlopen. Meegedane wedstrijden: 

 verenigingscompetitie D3, resultaat 17
e
. Dit had beter gekund maar er waren te 

veel afmeldingen vlak voor de wedstrijd. 

 Recreanten 4-kamp, resultaat 1
e
. 

 Speedowedstrijden. Hier zijn veel medailles gehaald. Mark Schellekens heeft 

zich geplaatst voor de kring speedo-finale op alle 5 de afstanden. Hij is 2
e
, 3

e
, 4

e
, 10

e
 

en 12
e
  geworden. PROFICIAT MARK! 
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 Brabantse kampioenschappen Mark Schellekens, Roel vd Kleij en Linda 

Schellekens. Ze hebben goed tijden gezwommen. 

 Diverse limietwedstrijden, paaswedstrijd en techniekwedstrijden. 

 28 en 29 juni internationaal weekend in Eindhoven, resultaat veel goede tijden en 

veel medailles. 

 Open Schijndelse Kampioenschappen, veel deelnemers. 

 

Helma vd Kleij, Maarten en Anja Pennings en Suzanne van Veen zijn geslaagd voor 

tijdwaarnemer. PROFICIAT! 

Vera bedankt Helma vd Kleij voor haar werkzaamheden voor het 

wedstrijdsecretariaat en de ouders voor diverse werkzaamheden o.a. ploegleider. 

Ook bedankt ze de trainsters Saskia, Sandra en Suzanne en Jan vd Heijden. 

 

Tot slot vraagt Vera aan de aanwezige ouders om hun kinderen tijdig af te melden 

als ze niet mee kunnen naar een wedstrijd. De limiet is ‟s woensdags vóór de 

wedstrijd. Bij niet of te laat afmelden kan er een boete volgen. 

 

Masterzwemmen. Vera: 

De groep is in het derde seizoen flink gegroeid. We zitten bijna vol en het gaat goed. 

Puskas vd Wiel wil weten wat het masterzwemmen inhoudt. 

Het is een conditietraining op woensdagavond van 21.00 – 22.00 uur. De minimum 

leeftijd is 25 jaar en we doen niet mee aan wedstrijden. Als er plaats is mogen de 

poloërs voor iets meer contributie ook meedoen. Ze mogen ook bij de masters van 

Zegenwerp trainen. 

Niet-leden hebben bij Neptunus voorrang op de poloërs. 

 

Synchroonzwemmen. Femke:   

Het zevende seizoen stond in het kader van het halen van diploma‟s. Naast 

diploma‟s van de bond is er door de instructrices het blokkenplan opgesteld. Dit 

hebben ze gedaan omdat het te lang duurt voor het H-diploma gehaald kan worden. 

Het blokkenplan bestaat uit zes blokken die ongeveer in drie jaar gehaald kunnen 

worden. In mei is er al afgezwommen voor het blokkenplan:  

22 meisjes voor blok 1 

20 meisjes voor blok 2 

  6 meisjes voor blok 5 

 

1 meisje heeft het H-diploma gehaald tijdens de diplomasessie in Schijndel. 

De wedstrijdploeg bestond uit 3 meisjes. 1 meisje nam deel aan de categorie F/G en 

2 aan categorie Age 1. Anne Oremans heeft het E-diploma gehaald. Sandra 

Schellekens heeft het E-diploma in het seizoen 2003/2004 gehaald nl. in mei en dat 

is het nieuwe seizoen voor synchroonzwemmen. 

 

Om het de leden van Neptunus‟58 mogelijk te maken deel te nemen aan 

diplomasessies en wedstrijden, hebben Farina en Femke verschillende keren als 

jurylid gefungeerd. Een ouder is bereid om een M-cursus te gaan volgen in 

Hilvarenbeek. 

 

Het aantal deelneemsters dit seizoen was 28 en op het eind zijn er nog 6 meisjes 

bijgekomen. 
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Femke en Farina bedankt voor jullie inzet. 

 

Plannen voor de toekomst: 

 Meedoen aan vier competitiewedstrijden. 

 Er zijn drie diplomasessies, waarvan Neptunus er een organiseert. 

 Blokcertificaten halen. 

 Een show. 

 Bernadette van Vlaanderen gaat mee training geven in een extra uur. 

 

Komen er meisjes van Zegenwerp? 

Femke weet het niet. Ze kunnen zich aanmelden bij Mieke Wouters. 

 

Zwemmend redden. Femke: 

In het seizoen 2002 waren er 54 inschrijvingen en er werd 18 keer les gegeven. De 

opleiding is verzorgd door 14 medewerkers. 4 vaste instructeurs hebben afscheid 

genomen o.a. Peter vd Weijer en Maaike Verhagen. Femke bedankt hen voor meer 

dan 20 jaar inzet. 

Het seizoen begon in april en eindigde met het examen op 28 september. Op 7 

september moesten we gedeeltelijk wijken voor een polotoernooi. Dit jaar zijn de 

afspraken beter. 

Er zijn 49 kandidaten op examen geweest. 1 kandidaat is gezakt voor de theorie van 

brevet 6 en mocht dus het examen niet verder vervolgen. Aantal geslaagden: 

Brevet 1   5 kandidaten   Certificaat brons  4 kandidaten 

   “     2     13 kandidaten        Diploma A            4 kandidaten 

   “     3        5 kandidaten  Diploma B       4 kandidaten 

   “      4       3 kandidaten 

   “       5       7 kandidaten 

   “      6   3 kandidaten    

 

Er is 3 keer gezwommen in het buitenbad in St. Michielsgestel. Alle andere 

oefenavonden zijn in het binnenbad in Schijndel geweest. 

Femke bedankt alle medewerk(st)ers. 

 

Er komen geen vragen of opmerkingen. 

 

Waterpolo. Janny: 

Er is in het seizoen 2002/2003 gespeeld met 4 herenteams, 3 damesteams, 1 heren 

jeugd, 1 team jongens onder 16 jaar en 2 aspirantenteams. 

Heren 1 werd kampioen en promoveerde naar de 2
e
 klasse bond. PROFICIAT! 

Dames 3 is gedegradeerd. 

In het nieuwe seizoen starten we met 4 herenteams, 3 damesteams, 1 heren jeugd, 

1 jongens onder 16 jaar, 1 aspirantenteam en 1 team pupillen. 

SWNZ is nog steeds op zoek naar trainers/begeleiders. 

Janny bedankt alle medewerkers. 

 

 

Zijn de trainingstijden al bekend? 

Die zijn nog niet definitief. Dit weten we hopelijk op 21 juli. 
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Secretaris:  

Het huidige ledenbestand is 342. In de loop van het seizoen zijn er 80 afmeldingen 

geweest en 89 nieuwe leden. Een groei van 9 leden. 

Een overzicht van diverse disciplines en medewerkers: 

 

Medewerkers die niet actief zwemmen   44 

Diplomazwemmen    177 

Wedstrijdzwemmen      32 

Waterpolo       64 

Synchroonzwemmen     28 

Masterzwemmen      29 

Recreatief zwemmen     24 

52 leden doen mee aan 2 disciplines en 2 leden aan 3. 

 

62%  van de leden komt uit Schijndel 

24% uit de gemeente St. Michielsgestel 

  4%  uit de gemeente Bernheze 

10%  uit overige plaatsen 

 

De zwemvierdaagse in oktober 2002 telde 454 deelnemers. 

 

Pauze 

 

HET FINANCIELE GEDEELTE KOMT OP 21 JULI AAN DE ORDE.  

 

Bestuursverkiezing: 

Vera Hellings, bestuurslid namens het wedstrijd- en masterzwemmen, is aftredend 

en herkiesbaar. Vera wordt met applaus weer voor 3 jaar gekozen. 

 

Het secretariaat is vanaf september 2002 een vacature. We hebben Jan Mettler 

bereid gevonden om vanaf maart 2002 deze taak op zich te nemen. Hij wil hier mee 

doorgaan. Hij krijgt applaus en mag plaatsnemen aan de bestuurstafel. Jan heeft 

zich al voorgesteld in De Drietand. Welkom Jan! 

 

Harrie van Herpen (voorzitter) is aftredend en niet herkiesbaar. Hij is 8 jaar voorzitter 

geweest. Hij zegt dat hij goed heeft kunnen samenwerken met een goed team 

bestuursleden en veel vrijwilligers in de club. Ook met de vele sponsors werkte hij 

prettig samen, dit blijft hij nog doen. Hij is met plezier voorzitter geweest, maar vindt 

na 8 jaar tijd om af te treden en bovendien heeft hij drukke werkzaamheden. 

Harrie heeft een opvolger voor hem gevonden nl. Arie de Zwart, geen onbekende bij 

de poloërs. Arie draait al vanaf februari mee. Ook hij wordt met applaus ontvangen 

en ruilt van plaats met Harrie en neemt de voorzittershamer in ontvangst. 

 

Zijn eerste taak is Harrie bedanken voor al het werk wat hij voor Neptunus‟58 

gedaan heeft. Hij stelt aan de vergadering voor om hem te benoemen tot erelid. Alle 

aanwezigen gaan hiermee akkoord. Arie overhandigt hem de bijbehorende oorkonde 

en een attentie in de vorm van sigaren en wijn. Harrie is er blij mee.  

 

Rondvraag en sluiting: 
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M. van Dinther: 

Heeft de nieuwe voorzitter specifieke plannen met de vereniging? 

Dit is afhankelijk van het aantal uren. We moeten ons niveau proberen vast te 

houden en als het kan langzaam naar een hoger niveau, vooral de jeugd. 

 

H. van Alebeek: 

Welke maatregelen neemt de voorzitter op de lange termijn? 

Arie heeft nog geen echt idee. Hij denkt o.a. de diplomazwemmers proberen vast te 

houden voor wedstrijdzwemmen en/of waterpolo. 

Er zullen doelstellingen uitgestippeld moeten worden voor de toekomst: 

 Willen we op recreatief of een hoger niveau zwemmen? 

 Wil/kan SWNZ een regiofunctie uitdragen? 

Een aantal dingen zijn afhankelijk van het zwemwater wat we toegewezen krijgen en 

van trainers/begeleiders. 

Arie is van plan om samen met bekwame leden een beleidsplan op te zetten voor de 

toekomst. 

 

Mevr. Schellekens: 

Hoe is de samenwerking met Zegenwerp wat betreft de wedstrijdtrainingen? 

Neptunusleden mogen trainen bij Zegenwerp, maar ze blijven lid van Neptunus en 

gaan met Neptunus mee naar de wedstrijden. 

Hier zijn onderling duidelijke afspraken over gemaakt. 

 

Als er geen vragen meer zijn bedankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid 

en voor hun inzet in het afgelopen jaar.  

Hij sluit de vergadering om 21.40 uur en ziet graag iedereen terug op 21 juli. 

 

Notuliste 

E. van Liempd. 

 


