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 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 10, nummer 5 Februari 2004 
  

REDACTIONEEL 
 

Een nieuwjaar, dezelfde De Drietand. Natuurlijk wel eentje met een nieuwe 
inhoud. 
Allereerst de beste wensen en een goed, gezond en sportief 2004 toegewenst. 
En dan hebben we al meteen MEGA goed nieuws van de afdeling 
wedstrijdzwemmen. We hebben een BRABANTS KAMPIOEN erbij: John 
Verhagen. Wat een fantastische prestatie. Lees het verslag verderop in deze De 
Drietand. 
Van de andere afdelingen bereikte ons het volgende bericht. Het is nu de tweede 
week in januari en het wordt tijd dat we de draad maar weer eens oppakken. De 
nodige trainingen zijn er al weer geweest en als we de trainers moeten geloven 
moeten we de oliebollen er nog steeds afzwemmen. Dat die mensen nou zoveel 
oliebollen eten, moeten ze natuurlijk niet op ons afreageren. Maar zij staan op de 
kant en wij liggen in het water. 
Wat is er te verwachten in deze de De Drietand. Een gedicht, nieuwe activiteiten 
in 2004 (kamp, zomercursus zwemmend redden), nieuws uit 2003 over gehaalde 
diploma’s en gezwommen wedstrijden. En veel nieuws van het bestuur deze 
keer.  

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 

 
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 29 februari 2004 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 

 
Jan Mettler  Past. Dondersstraat 44 5474331 
    5482 JW  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 
 

Woord van de voorzitter 
 
Beste Zwemvrienden, 
 
Namens het bestuur van Neptunus’58 wens ik jullie: leden, sponsors, vrijwilligers 
en alle andere betrokkenen een gezond en sportief 2004 toe. 
 
Het rondje diverse disciplines wat we maandelijks bij de bestuursvergadering 
doen, geeft gelukkig alleen maar positieve geluiden te horen. Dat wil zeggen dat 
we op sportief gebied goed bezig zijn. En ik ben er zeker van dat de poloërs van 
heren 1 zichzelf ook weer hervinden in de weg naar boven. 
 
Het eerste hoogtepunt, niet alleen van dit jaar, maar van de afgelopen ruim 40 

jaar hebben we al binnen: EEN EERSTE PLAATS BIJ DE BRABANTSE 

ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN VOOR JOHN VERHAGEN. 

JOHN. HIERMEE NAMENS IEDEREEN VAN HARTE GEFELICITEERD. 

 
2004 zal een moeilijk jaar worden op bestuurlijk gebied, enerzijds 
tariefsverhogingen en dalende subsidies vanuit de gemeenten, aan de andere 
kant de onzekerheid met betrekking tot de tarieven welke wij aan de KNZB af 
moeten dragen. Het bestuur hoopt dat we de contributies in de hand kunnen 
houden zodat de zwemsport voor iedereen toegankelijk blijft. 
 
Arie de Zwart 
 
 

ACTIE  ACTIE ACTIE 
 

In de pinkstervakantie gaan we een actie voeren om wat geld op te halen. Zoals 
jullie weten is dit seizoen de contributie fors gestegen en misschien moet dat 
volgend seizoen wel weer. Om er voor te zorgen dat we ook het volgend seizoen 
op dezelfde voet door kunnen gaan, hebben we besloten om een actie te gaan 
voeren. Wij gaan van 1 t/m 5 juni een marsactie houden. Wat dit inhoudt gaan we 
nu uitleggen. 
 
Wij kunnen een aantal marspakjes kopen van de Mars en die gaan we proberen 
te verkopen bij familie, vrienden, buren, in de straat etc. In die pakjes zitten een 
mars, een snickers en twee zakjes M&M’s. De zakjes kosten € 2,50 per stuk. Van 
elk verkocht pakje gaat één euro naar de club. Dus hoe meer er verkocht worden 
hoe beter dat het is. De actie start ongeveer 15 mei, dan worden er intekenlijsten 
uitgedeeld, hopelijk willen alle leden meehelpen. Die kunnen dan thuis al wat 
familie en vrienden proberen over te halen om een pakje te kopen. Er mag dan 
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nog niet langs de deur worden gegaan. Tijdens de pinkstervakantie mag er in 
Schijndel ook langs de deur worden gegaan om zodoende nog meer pakjes te 
verkopen. Let er dus goed op dat langs de deur gaan alleen mag van 1 t/m 5 juni. 
Als je denkt dat je genoeg pakjes hebt verkocht, kun je met je lijst naar een 
persoon (het is nu nog niet bekend wie dat zal zijn) die jou de pakjes meegeeft 
die je dan tegen betaling aan de kopers moet geven. Daarna moet het geld weer 
worden ingeleverd bij dezelfde persoon. 
Wij verwachten van de leden die niet kunnen meehelpen dat ze minstens een 
pakje kopen bij een van de verkopers. 
 
In de volgende clubbladen zullen we over deze actie nader berichten. Ook 
mensen die mee willen helpen, kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.  
 
 

Werkwijze ledenadministratie 
 
Hallo allemaal 
 
Zoals jullie wellicht weten heeft Mieke Wouters na een groot aantal jaren per 1 
januari 2004 haar ledenadministratie werk voor Neptunus’58 gestopt. Hierdoor 
zijn wij genoodzaakt om de werkwijze aan te passen. Wij denken dat dat kan op 
de volgende manier: 
 

Wijzigingen van gegevens 

Alle wijzigingen van adres, bankrekeningnummer en soms zelfs de naam dienen 
door de desbetreffende leden schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven 
aan Jan Mettler. Eventueel kan het briefje ook in de Neptunus’58 bus op het 
zwembad gestopt worden. Vraag de leiding even waar die staat. Ook wijzigingen 
betreffende de discipline (een discipline extra of een discipline eraf) moeten 
worden doorgegeven. 

 

Afmelden van leden 

Hoewel het moeilijk is voor te stellen, zijn er soms leden die willen stoppen bij 
Neptunus ’58. Deze dienen zich liefst een maand tevoren schriftelijk of per e-mail 
af te melden bij Jan Mettler. Alleen bij tijdig afmelden kan het afschrijven van 
contributie op tijd gestopt worden. Hiervoor is een kort briefje met vermelding van 
naam, geboortedatum en eventueel reden van opzegging voldoende. Het briefje 
kan ook afgegeven worden aan de disciplineleid(st)er, die dit dan weer doorgeeft 
aan Jan Mettler of in bus op het zwembad deponeert. 
Tijdelijke afmeldingen, om wat voor reden dan ook, zijn niet mogelijk, omdat dan 
nog steeds de contributie aan de KNZB moet worden afgedragen. Wanneer een 
lid stopt en binnen het jaar opnieuw lid van Neptunus ’58 wordt, is echter geen 
inschrijfgeld verschuldigd. 
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Aanmelding nieuwe leden 

Nieuwe leden worden aangemeld bij de disciplineleid(st)er bij wie het aspirant lid 
start (zie voor gegevens elders in dit blad). Deze beoordeelt of het nieuwe lid 
toegelaten kan worden en op welke tijd en dag gezwommen gaat worden. 
 

Informatieverschaffing aan derden 

Naast de ledenadministratie was Mieke ook een belangrijke vraagbaak voor 
derden voor het verkrijgen van informatie over onze zwemclub. Ook dit komt te 
vervallen. Wij zijn echter met een groot aantal leden, die allen veel weten over 
Neptunus ’58. Hierdoor gaan we ervan uit dat elk lid informatie over onze club 
kan verschaffen aan een ieder die het weten wil. Daarnaast fungeert elk 
bestuurslid als vraagbaak en kan dus gebeld worden voor informatie. Verwijs 
aspirant-leden altijd door naar de meest relevante disciplineleid(st)er. 
Bovendien worden er op het zwembad informatiebladen met inlegvel geplaatst. 
Het inlegvel bevat aan één kant het inschrijfformulier en aan de andere kant 
informatie betreffende bestuur (disciplineleid(st)ers), contributie en 
trainingstijden. Je kunt altijd een informatieblad meenemen voor je vriend of 
vriendin. 
 
Jan Mettler 
J.H.G.Mettler@home.nl 
 
 
 

GEEF DE PEN DOOR 
 
Hallo zwemmaatjes 
Ik heet Elke Schellekens. Ik ben 10 jaar en zit op de Vossenberg, in groep 7.  
 
Mijn sport is zwemmen.Ik moet trainen op maandag en woensdag en op zaterdag 
doe ik sterrenplan.  
Zondags zijn er soms ook nog zwemwedstrijden. Mijn wens is dat ik nog sneller word 
dan Inge de Bruijn. En een gouden medaille halen bij de Olympische Spelen. 
 
Groetjes Elke Schellekens 
 
Ik geef de pen door aan: Aniek Pennings 
 



Pagina 6 De Drietand 

 

AGENDA februari / maart 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in februari in maart 
maandag 23 - 
dinsdag 24 - 
woensdag 25 - 
donderdag 26 - 
vrijdag 27 - 
zaterdag 21 - 
 

Diplomazwemmen 
31 januari   kijkmiddag zaterdaggroep 
4 februari   kijkmiddag woensdaggroep 
20 maart   afzwemmen keuzepakketten nostalgische  zwemslagen 

(18.00 – 20.00 uur) 
 

Synchroonzwemmen 
29 februari diplomazwemmen H, G, F in Schijndel 
 

Wedstrijdzwemmen 
7 februari   techniekwedstrijd te Veghel 
8 februari   Speedo wedstrijd 
15 februari   Recreantencompetitie in Schijndel 
14 maart   DIII competitie in Asten  
14 maart   Recreantencompetitie in Vught 
 

Waterpolo 
Zie Onder de Kep. 
 

Kamp 
4, 5 en 6 juni 
 

NIEUWE LEDEN 
 
Bart van Bergen   wedstrijdzwemmen + diplomazwemmen 
Els Groenendaal   masterzwemmen 
Stefan vd Heijden   diplomazwemmen 
Ben de Kort    waterpolo 
Frans vd Waal   masterzwemmen 
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GESLAAGD 
 

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

Dolfijn 
Sharon Hoeven  
Rob Werst 
 

Vis 
Angela van Boven 
Danielle van Boven 
Daisy Hanegraaf 
 

Ster 1 
Marco Mathon 
Daphne Voets 
Shirley Voets 
Sjors van Weert 
 

Ster 4 
Bente van Bergen 
Chiel Brouwers 
Maaike Groenendaal 
Robin Nieuwenkamp 
Rick Schellekens 
Tara Veroude  
 

Kunstzwemmen 1 
Melanie van Dinther 
Wendy Groenendaal 
Meike Keetels 
Nikki Klerks 
Miranda Koolen 
Claudia Mettler 
Rowie vd Oever 
Esra Pennings 
Adelinde Schnitzeler 
Olivier Schnitzeler 
Haiko Sleumer 
Demelsa vd Steen 
Farilde Steur 

Roeland Steur 
Saskia van Uden 
Celine Vermeer 
Hanneke van Weert 
 

Kunstzwemmen 2 
Steffie vd Berg 
Leonie vd Boogaard 
Lisa vd Boogaard 
Moniek vd Boogaard 
Marloes Braam 
Ninke Dekkers 
Meike Keetels 
Roel vd Kleij 
Martine vd Steen 
Ellen Verhagen 
Janine van Vught 
 

Kunstzwemmen 3 
Jody Kastelijn 
Roel vd Kleij 
Marjolein Leenders 
Roosje van Oss 
Arianne vd Steen 
Ellen Verhagen 
Janine van Vught 
 

Balvaardigheid 1 
Bilal Benayyada 
Jet vd Bersselaar 
Lies vd Bersselaar 
Thomas Bolwerk 
Sophie Braam 
Manissa vd Brand 
Boukje vd Bruggen 
Melanie van Dinther 
Paul vd Donk 
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Nick Habraken 
Mark van Heeswijk 
Jenny vd Heijden 
Frank Hoeven 
Meike Keetels 
Angela Klerkx 
Miranda Koolen 
Romy van Laarhoven 
Kim de Laat 
Marleen de Laat 
Sabrina Leenders 
Anouk van Lokven 
Claudia Mettler 
Mark Mettler 
Jashlin van Niftrik 
Rowie vd Oever 
Jeroen van Outersterp  
Esra Pennings 
Rianne vd Rijt 
Sharon Schaepkens 
Mandy Schalkx 
Elke Schellekens 
Mark Schellekens 
Adelinde Schnitzeler 
Olivier Schnitzeler 
Pepijn Schnitzeler 
Haiko Sleumer 
Lisa Smits 
Demelsa vd Steen 
Marijn vd Tillaart 
Carolijn van Uden 
Saskia van Uden 
Bram Verhagen 
Gijs Verhagen 
Celine Vermeer 
Harold Vervoort 
David Vink 

Rowena Vlaminckx 
Maarten Zomers 
 

Balvaardigheid 2 
Sam vd Berg 
Steffie vd Berg 
Jan vd Bersselaar 
Leonie vd Boogaard 
Lisa vd Boogaard 
Moniek vd Boogaard 
Marloes Braam 
Susan Gerritsma  
Kees Heesters 
Murel Hermes 
Meike Keetels 
Nikki Klerks 
Marjolein Leenders 
Mathijs van Os 
Jacqueline Quekel 
Mark Schellekens 
Farilde Steur 
Saskia van Uden 
John Verhagen 
Wyko vd Wijgert 
 

Balvaardigheid 3 
Corvin Kamphorst 
Johan Kamphorst 
Roel vd Kleij 
Roosje van Oss 
Ellen Verhagen 
Janine van Vught 
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SYNCHROONZWEMMEN 
 

Hoge scores bij synchroonzwemwedstrijd in 
Veldhoven  
  
Sandra Schellekens was zondag 14 december de enige deelneemster van 
Neptunus '58 bij alweer de 4e competitiewedstrijd, dit keer in Veldhoven. Sandra 
deed mee in de categorie Age I. Als eerste stond de overslag voorover op het 
programma. Deze ging vorige keer al supergoed, maar dit keer ging hij nog beter, 
haar punten waren: 4.8 - 4.9 - 4.2 - 5.0 - 4.3. Na wat rekenwerk kwam dit uit op 
een 9.8. Daarna stond de kiep op het programma. Ook deze ging beter dan ooit 
tevoren. Met de volgende punten 4.3 - 4.8 - 4.3 - 4.9 - 4.5 kwam ze uit op een 
8.16. Daarna volgde volgens Sandra het moeilijkste figuur, de zwaardvis. Deze 
ging toch behoorlijk goed (4.5 - 4.6 - 4.2 - 4.1 - 4.3-> 8.667). Het laatste figuur 
was de barracuda. Dit is een heel snel figuur, maar er kan toch nog heel wat 
misgaan. Dit was niet het geval, want waar Sandra de vorige keer nog op een 7.1 
uitkwam, scoorde ze nu 9.333 (4.8 - 4.7 - 4.6 - 4.7 - 3.9). 
 
Uiteindelijk na weer heel wat rekenwerk kwam Sandra uit op maar liefst 45.519 
punten en behaalde daarmee een 8e plaats van 29 deelneemsters uit de Kring 
Brabant, maar ook daarbuiten. Deze score was goed genoeg om te promoveren 
naar de Age II, waar het D-diploma behaald kan worden. De eerste wedstrijd 
waarbij Sandra in de Age II start, is pas in juni 2004.   
 

Blokkenplan synchroonzwemmen 
 
Op zaterdag 20-12-2003 werd in ons eigen zwembad afgezwommen voor de 
certificaten van het blokkenplan bij het synchroonzwemmen. Alle drie de groepen 
gingen op voor het certificaat van hun niveau. Het eerste half jaar van dit seizoen 
hebben alle deelneemsters heel hard geoefend om op de examendag goed voor 
de dag te komen.  
 
De eerste groep dames zijn al een aantal jaar bezig synchroonzwemmen en 
probeerden certificaat 5 of 6 te halen. Twee moeilijke diploma's omdat er naast 
een aantal lastige drijfmanieren (contratorpedo, torpedo en dogg peddle) ook de 
spagaat getoond moet worden. Je hoeft nog niet helemaal in spagaat op de 
grond te vallen, maar er mag niet veel lucht meer te zien zijn. Verder lieten de 
dames mooie figuren zien: de flamingo, het balletbeen. En ook gedeeltes van 
figuren horen tot de exameneisen zoals het inhoeken en de halve salto 
achterover. Het mooiste om te zien was het formatiedrijven in een grote groep. 
We kregen een mooie cirkel te zien bij certificaat 5 en een uitgerekt breed kruis 
bij certificaat 6. En natuurlijk werd er ook op muziek gezwommen. Een soort mini-
show werd opgevoerd: eerst eggbeaten (met of zonder armbeweging), dan 
schoolslag, rugcrawl en een figuur, gevolgd door een splash en weer opnieuw 
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verder vanaf het begin. Zowel certificaat 5 als certificaat 6 vereisen een 
behoorlijke lenigheid en een goede spierbeheersing. Bij een aantal 
deelneemsters waren deze eigenschappen nog niet voldoende ontwikkeld. Zij 
mogen de volgende keer nog eens proberen het certificaat te halen.  
 
In de tweede groep had de jury (Farina en Femke) het hard te halen. De 13 
deelnemers gingen op voor drie verschillende certificaten. Het examen was maar 
net op tijd klaar. Iedereen was geslaagd. Het examen begon met het stuwen op 
de rug richting hoofd en richting voeten. Dan moeten de buik en de voeten net 
boven het water uitsteken. En dat is super moeilijk. Bij certificaat 1 hoeft het er 
nog niet zo netjes uit te zien als bij certificaat 3. En ook de afstand wordt steeds 
langer. Ook stuwen op de buik en in tubhouding werd getoond. In elk certificaat 
komen figuren tevoorschijn: een 1/2e gehurkte draai, een hele gehurkte draai, een 
gehurkte draai in groepsformatie, een salto achterover gehurkt, een zeilboot. Ook 
verschillende drijfvormen in twee- of drietallen werden vertoond. Het egg-beaten 
of ongelijkzuidig watertrappen wordt steeds moeilijker: van eggbeaten met behulp 
van een bal, naar zonder bal en zelfs met verplaatsen. De volgende keer komt de 
armbeweging erbij. En natuurlijk werd er ook op muziek gezwommen schoolslag, 
rugcrawl of borstcrawl. 
 
Bij de derde groep, hadden we de hulp ingeroepen van Arianne vd Steen om mee 
te helpen met jureren. En dat ging hartstikke goed. Een aantal deelnemers waren 
niet op komen dagen, en dat was heel jammer. De vier dames die er wel waren 
hebben allemaal hun certificaat gehaald. Er werd heel netjes gezwommen door 
de deelnemers. En omdat ze maar met zijn 4en waren, hadden we aan het einde 
van het examen nog tijd over om een kleine show op muziek te geven.  
 
De volgende examendag is 15 mei 2004.  
 
Alle deelnemers van harte gefeliciteerd namens het team synchroonzwemmen. 
 

Certificaat 1 
Judith van Eijk 
Wendy Groenendaal 
Miranda Koolen 
Marian Krielaart 
Adelinde Schnitzeler 
Olivier Schnitzeler 
Pepijn Schnitzeler 
Haiko Sleumer 
Milly vd Veerdonk 
Tara Veroude 
 

Certificaat 2 
Wendy Groenendaal 
Miranda Koolen 
Adelinde Schnitzeler 
Hanneke van Weert 
Amber van Zandbeek 
 

Certificaat 3 
Melanie van Dinther 
Rowie vd Oever 
Esra Pennings 
Demelsa vd Steen 
Celine Vermeer 
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Certificaat 5 
Moniek vd Boogaard 
Martine van Geene 
Sandra Schellekens 
Arianne vd Steen 
 

Certificaat 6 
Lizzy vd Pol 
Sandra Schellekens 
Martine vd Steen 

 

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 2. 
 

Ster 3 
 
1. Vanuit het water starten, 15 meter wrikken op de buik. Ademhalen onderweg 

mag.  
 

2. Overgooien met 2 handen in diep water. Tellen hoeveel keer de bal gevangen 
wordt in 2 minuten. 
 

3. Rugcrawl armen met een plankje tussen de benen. 
 

4. Hoepelspringen: minimaal 3 sprongen: 
     - vanaf de kant in de hoepel springen/duiken 
     - hoepel vast en er zelf doorheen springen 
     - in "ondiepe" dolfijnen door de hoepel 
 

5. Parcours: 2 banen:  

 1ste baan: Duiken vanaf de kant gevolgd door 1/2 baan schoolslag 
onderbroken door een koprol op de mat, na een halve baan 1 draai om de 
lengte-as en de baan afmaken met rugcrawl armen, benen stilhouden. 

 2de baan: bal pakken, 10 meter borstcrawl benen met de bal vast, gevolgd 
door 5 meter egg-beaten met de bal vast. Dan de bal oppakken en 
weggooien, gevolgd door wrikken en knieheffen tot het einde van de baan.   

 
HET KEUZEPAKKET nostalgische zwemslagen 
 
Binnen de keuzepakketten nemen de nostalgische zwemslagen een aparte plaats 
in. Het is namelijk geen diploma dat voorbereidt voor een andere tak van het 
zwemmen, zoals bijvoorbeeld kunstzwemmen, zwemmend redden en 
balvaardigheid. Als je deze diploma’s hebt kun je er dus niet verder mee: er 
bestaan geen brevetten of wedstrijden van.  
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Het gaat hier om een kennismaking met zeer oude zwemslagen. Een opa 
vertelde eens: “Mooi soepel door het water gaan, lekker op je gemakkie uren 
zwemmen, door golven en tegen de wind in, dat is pas zwemmen. Je kunt het je 
hele leven doen en naarmate je ouder wordt is het plezieriger om op je zij te 
zwemmen, met je koppie uit het water, zonder een stijve nek te krijgen of overal 
tegenop te zwemmen. Je kan lekker mat iemand praten en je ziet nog eens wat 
van de wereld tijdens het zwemmen.”  
 
En die opa sprak daarmee hele wijze woorden want ook voor ons zijn het hele 
leuke slagen om te leren. Eens wat anders dan de snelle wedstrijdslagen. Lekker 
op je gemak, dat is wel echt belangrijk. 
 
Door het combineren van onderdelen van verschillende slagen, door variatie in 

ligging en door te stoeien met het verplaatsen, verbetert het ruimtebesef, de 

oriëntatie, de grove motoriek en de coördinatie. Ons zwemmen is zozeer een 

automatisme geworden dat we eigenlijk niet meer beseffen wat we doen met 
onze armen en benen. Daar brengen we bij de nostalgische zwemslagen 
verandering in. Daar leer je weer dat je lichaam moet doen wat jij wilt. 
 
De eisen voor het keuzepakket nostalgische zwemslagen zijn als volgt: 

 

Nostalgische zwemslagen 1 

 Een sprong naar keuze gevolgd door 25 meter zeemansslag. 

 Een sprong naar keuze gevolgd door 25 meter gewone zijslag. 

 Een sprong naar keuze gevolgd door 25 meter Northern Kick. 

 

Nostalgische zwemslagen 2 

 Een sprong naar keuze gevolgd door 50 meter zeemansslag. 

 Een sprong naar keuze gevolgd door 50 meter gewone zijslag. 

 Een sprong naar keuze gevolgd door 50 meter Northern Kick. 

 Een sprong naar keuze gevolgd door 25 meter Spaanse slag. 

 

Nostalgische zwemslagen 3 
 Een sprong naar keuze gevolgd door 50 meter zeemansslag. 

 Een sprong naar keuze gevolgd door 50 meter gewone zijslag. 

 Een sprong naar keuze gevolgd door 50 meter Northern Kick. 

 Een sprong naar keuze gevolgd door 50 meter Spaanse slag. 

 Een sprong naar keuze gevolgd door 25 meter Trudgeon en 25 meter 
Trudgeon-crawl. 

 

En laten we afspreken dat jullie nu eens originele en leuke sprongen maken 

om in het water terecht te komen. Dat is ook leuk voor alle mensen die naar 

jullie komen kijken.  

 



De Drietand Pagina 13 

Een korte beschrijving van de slagen: 

Zeemansslag: Je ligt een heel klein beetje op je zij (zo'n 45o). Je kijkt schuin 

naar voren. Met de benen wordt er een schoolslagbeweging gezwommen. Je 
begint met één arm voor je en de andere bij je heupen. Je haalt ze naar elkaar 
toe vlak voor je borst en strekt ze dan weer uit tot de beginpositie. Uitdrijven 
wanneer je benen gestrekt zijn en je armen in de beginpositie liggen. 
 

Gewone zijslag: Je ligt iets meer op je zij, ongeveer 60. Je kijkt schuin naar 

voren. De beenbeweging is hetzelfde als bij de zeemansslag en is dus eigenlijk 
een schoolslagbeen-beweging. Je moet er erg goed opletten dat je je voeten 
naar buiten draait als je je benen hebt ingetrokken (dat noemden we bij het A-
diploma clownsvoeten). Met de armen begin je net als hierboven met één arm 
naar voren en één naar achter. Met de arm die naar voren ligt maak je steeds 
een schoolslagarm-beweging. Met de andere arm maak je een soort kleine 
borstcrawlbeweging die je iets voorbij je neus in het water steekt. Deze arm gaat 
steeds over het water heen. Beide armen bewegen tegelijkertijd en komen elkaar 
vlak voor je neus tegen. Ze rusten uit als ze uitgestrekt zijn. 
 

Northern Kick: Nu lig je helemaal op je zij, ongeveer 90. Ja mag naar voren of 

naar opzij kijken. Met de benen maak je een schaarslag. Dat wil zeggen het 
bovenste been wordt vlak onder het water helemaal naar voren uitgestrekt, en het 
onderste naar achter (probeer je bips maar aan te tikken met je tenen). Dan met 
kracht je benen weer bij elkaar brengen. Bij de schaarslag gaat steeds hetzelfde 
been naar voren en het andere steeds naar achteren. Niet stiekem wisselen hoor! 
Met de armen wordt dezelfde beweging gemaakt als bij de gewone zijslag. 
Uitdrijven als armen en benen uitgestrekt zijn. 
 

Spaanse slag: Schoolslag met de benen, borstcrawl met de armen. Je ligt op de 

buik in het water, je hoofd ligt ook in het water. Wanneer je rechter arm een 
borstcrawl maakt, maak je een schoolslagbeenslag. Wanneer vervolgens je 
linker arm een borstcrawl maakt dan liggen de benen stil. Je haalt adem op je 
rechterarm net als bij de borstcrawl. Dit is pas relaxed zwemmen. 
 

Trudgeon: Hierbij draait je lichaam bij iedere slag van de buik naar de zij, dus 

van 0 naar 90. Met de benen een schaarbeweging, met de armen een 
borstcrawl beweging. Je begint op je zij met de een schaarbeenslag, dan op de 
buik draaien en één complete armslag (1 x links, 1 x rechts + ademen). De benen 
drijven uit wanneer de armen bewegen. Weer op je zij voor de benen, dan weer 
op de buik voor de armen, enz.  
 

Trudgeon crawl: Lijkt veel op de trudgeon maar wanneer de benen bij de 

trudgeon uitdrijven, mogen ze bij de trudgeon crawl 3 of 5 borstcrawl beenslagen 
maken. De beenbeweging gaat dan als volgt: 1 x schaar, 3 of 5 x borstcrawl, 1 x 
schaar, 3 of 5 x borstcrawl enz. Deze verschillende bewegingen moeten vloeiend 
in elkaar overlopen. 
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VERJAARDAGEN 
 

in februari    en in maart 
 

1 Mark Mettler  1 Michelle van Grinsven 
 Marco Rijkers 3 Marloes Brouwer  
2 Demelsa vd Steen  Maria van Gaal 
3 Linda Schellekens 8 Femke vd Hoeven 
4 Mijke de Jong 9 Siebe van Veen 
 Naomi Keetels 10 Mark Schellekens  
 Gerry vd Loo  John Verhagen jr 
5 Haiko Sleumer  12 Rianne vd Rijt 
 Ronald Vloet 15 Els Goyaerts-Aarts  
9 Rowie vd Oever  Bertha van Liempd 
10 Bente van Bergen  Arie de Zwart 
13 Fieke Konijnenberg 16 Peter Brugmans 
14 Ronald Persoon  Wyko vd Wijgert 
16 Martine vd Steen 17 John Schuurmans 
17 Loek vd Linden 20 Sjan Heesakkers 
18 Marion van Kaathoven  Roel vd Veerdonk 
 Yannick Lahaye  21 Laura vd Boogaard  
 Elke van Liempd  Mathijs van Os 
 Job Wijlinck 22 Frans vd Waal 

19 Anja Pennings 23 Kevin Verhagen 

20 Annemiek Jans-Donkers 24 Kim Timmermans 
22 Marjolein Leenders 25 Martine van Geene 
23 Vera Hellings 26 Bart vd Bruggen  
24 Nick Habraken  Daan Hermes 
25 Karin van Keulen 27 Richard Postma 
27 Maud Schreuders  Sandra Schellekens 
  31 Dre vd Wijgert 
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ZWEMMEND REDDEN  
 

Nog steeds hoor je zo nu en dan op de televisie, dat er 
mensen verdronken zijn in Nederland. Meestal kleine 
kinderen, maar zelfs mensen die goed kunnen zwemmen, 
kunnen door een “ongelukje” toch nog verdrinken. Een 
dood door verdrinking kan aan verschillende situaties te 
wijten zijn: te ver zwemmen en te moe zijn om de weg 

terug vol te houden, bij het surfen, zeilen of roeien in problemen raken, met een 
auto het kanaal inrijden, door het ijs zakken, een kind dat onopgemerkt een vijver 
inloopt, enz. Weinig mensen weten hoe je in zulke gevallen kunt handelen. Bij het 

zwemmend redden kun je dat leren. Je leert mensen te redden, zonder zelf 

gevaar te lopen. En vooral dat laatste is erg belangrijk.   
 

Binnenkort gaat de zomercursus zwemmend redden van Neptunus'58 weer van 
start. We beginnen dit jaar in april en we eindigen op 2 oktober. Zo kun je de hele 
zomer blijven zwemmen en nog een brevet, certificaat of diploma halen ook. 
Neptunus’58 is gespecialiseerd in de cursussen voor het redden van 
drenkelingen in binnenwater. 
 

Je kunt 6 brevetten halen en die heten: brevet 1, brevet 2, brevet 3, brevet 4, 
brevet 5 en brevet 6. Ook zijn er nog certificaten om te halen. Die noemen we: 
brons, zilver en goud. En dan zijn er nog de binnenwater diploma’s A en B. 
Hiervoor moet je in het bezit zijn van het EHBO diploma en bovendien moet je 16 
jaar zijn om de diploma’s te kunnen halen. En wat erg belangrijk is, is dat je 
badmeester kunt worden als je deze twee diploma’s hebt.  
 

We beginnen waarschijnlijk op 17 april. Ongeveer vier weken lang kun je je 
inschrijven bij ons. De zwemtijden zijn van 18.00 uur tot 19.30 uur op 
zaterdagavond. In totaal kun je 18 keer komen zwemmen voordat het examen is. 
Van deze 18 keer moet je er zeker 13 keer geweest zijn, anders mag je niet 
meedoen aan het examen. En die 13 keer heb je ook wel nodig want er wordt 
heel veel geleerd tijdens de zwemlessen. Tijdens de bouwvak-vakantie wordt er 
niet gezwommen. De overige data staan op dit moment nog niet allemaal vast, 
maar die vermelden we in de volgende De Drietand. 
 

De brevetten 1 zwemmen sowieso van 18.00 tot 18.45 uur, de brevetten 2 van 
18.45 tot 19.30 uur en alle andere brevetten, certificaten en diploma’s zwemmen 
van 18.00 tot 19.30 uur.  
 

In de volgende De Drietand krijgen jullie meer van ons te horen (precieze data, 
tijden en cursusgeld). Ook komen we langs tijdens de kijkdagen op 7 en 10 april 
om jullie kennis te laten maken met het zwemmend redden. 
 

TOT ZIENS! 
Afdeling Zwemmend Redden 
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KAMP 2004 
 

Wie meldt zich aan als begeleider? 
 
Hallo zwemluitjes, 
  
Hier weer een gezellig berichtje voor iedereen die weer zin in een uitje heeft. We 
zijn namelijk weer bezig met het kamp voor dit jaar en wij (de algemene leiding) 
hebben er weer zin in. Wij hopen jullie ook want het wordt weer onwijs gaaf en 
gezellig, samen met jullie natuurlijk, want zonder jullie allemaal wordt het 
helemaal niets. 
Het thema van dit jaar is OLYMPISCHE SPELEN. En deze Olympische Spelen 
vinden plaats op de camping in Wanrooy van vrijdag 4 juni t/m zondag 6 juni.  
 
Het begin is nu dus gemaakt en het is nu aan jullie om het af te maken. Wij 
houden jullie in de volgende clubbladen op de hoogte van olympisch 
kampnieuws. 
 

Allereerst willen wij jullie (ouders en oudere leden) het volgende vragen: wie 

meldt zich aan als begeleider? We hebben altijd hulp nodig van een heleboel 

ouders. Waarom? 
 
Nou, om het voor ons allemaal wat gemakkelijker te maken. 
Voor het kamp: 

 om tentversiering te bedenken 
… en te maken 

 om kampversiering te bedenken 
... en te maken 

 om spullen te verzamelen die we nodig hebben op het kamp 

 om tenten mee op te zetten 

 om ons goede ideeën aan de hand te doen.  
 
En ook tijdens het kamp:  

 begeleiders om groepjes kinderen te begeleiden bij de spelen (hoe meer die 
er zijn, hoe gezelliger het wordt). Er zijn altijd meerdere begeleiders per 
groepje nodig, want stel je voor dat je met een kind naar het toilet moet, dan 
kan de rest van de groep toch het spel doorzetten, niet? 

 vrijwilligers die de kookstaf willen komen versterken  
 
Och, nou zijn we de helft nog vergeten op te schrijven. We hebben ook hulp 
nodig bij het oppompen van de luchtbedden (blazen duurt zo lang), om de was op 
te hangen en het gras te harken (we zijn een heel netjes kamp hoor), paraplus 
opzetten (je weet nooit of het regent), om lekker te eten (we hebben een kei 
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goeie kookstaf, als je thuis niet zo lekker eet, is dit je kans), om tenten op te 
(laten) ruimen, om op medaille te gaan en natuurlijk om lol te maken. 
 

Volgens ons denken de zwemmers van Neptunus’58 nu “Hou maar op met dat 
geblabla, waar kunnen we ons inschrijven?”. En dat kan, kijk maar hiernaast naar 
het inschrijfformulier. Dat is voor jullie maar vooral ook voor jullie ouders! 
Als een van je ouders zich inschrijft als vrijwilliger, dan mogen jullie in ieder geval 
mee op kamp. Vraag dus meteen thuis of een van je ouders mee wil met ons, of 
ons voor het kamp wil helpen.  
 
Als jullie of jullie ouders nog vragen hebben, dan kunnen jullie die gerust aan ons 
stellen, het liefst in de avonduren of tijdens de zwemtraining. 
 

Groetjes en tot horens  
De algehele leiding van het kamp 2004 
 
Arja vd Heijden  (06-44762055)  
Erik Jansen   (06-15460553) 
Karin van Keulen  (06-23710974). 
Saskia Vermeer  (06-40278631) 
John Verhagen 
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%&S¦§¨©ª«¬%&S¦§¨©ª«¬%&S¦§¨©ª«¬%&S¦§¨©ª«¬%&S¦§ 

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 3 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 4 april inleveren bij Arja vd Heijden (Primulastraat 9), Karin v Keulen (Bartokstraat 55), 

Erik Jansen (Past. Van Luytelaarstraat 27) , Saskia Vermeer (Bartokstraat 16 of op het zwembad) of John Verhagen 
(Loosbraak 47,of op het zwembad).  

En alleen daar kun je het inschrijfformulier kwijt !!! 
 
 

%&S¦§¨©ª«¬%&S¦§¨©ª«¬%&S¦§¨©ª«¬%&S¦§¨©ª«¬%&S¦§ 
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WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

John Verhagen BRABANTS KAMPIOEN !!!!!!!!!!!!!!!  
  

Zaterdag 10 januari is de 11-jarige John Verhagen Brabants Kampioen geworden 
op de 50 meter vrije slag voor jongens geboren in 1992. Met een tijd van 0.30.28 
verbeterde hij ook nog eens zijn pr met bijna een halve seconde. Roel vd Kleij 
zwom net iets harder op zijn 50 vrij, de 0.30.25 (bijna 1 seconde van zijn pr) was 
goed voor een 11e plaats bij de jongens geboren in 1990. Bij de 100 meter 
wisselslag waren er ook weer 3 persoonlijke records. Bij de jongens minioren 6 
(geboren in 1992) verbeterde zowel Mark Schellekens (5e plaats in 1.24.00) als 
John Verhagen(8e plaats in 1.24.89) zich met 4,5 seconden. Roel vd Kleij werd 
met 1.19.32(pr van 0.5 seconde) 14e. Bij de 50 meter schoolslag werd John 
Verhagen 4e in 0.43.38(PR van 0,6 seconden) en Rob van Heeswijk op zijn enige 
afstand 6e in 0.44.59(net geen PR). Roel vd Kleij werd in 0.42.58 19e. Als laatste 
stond de 100 meter rugslag voor Mark Schellekens op het programma. Zijn 
1.24.56 was dan wel goed voor een pr en een clubrecord in de categorie jongens 
onder 15 jaar, maar hij kwam helaas acht honderdste tekort voor de bronzen 
medaille. John Verhagen heeft op de 2e dag van de Brabantse Winter 
Kampioenschappen in Tilburg een bronzen medaille behaald op de 100 meter 
vrije slag. Zijn 1.09.04 was een verbetering van zijn pr met 3,5 seconden en 
leverde hem ook het clubrecord voor jongens onder 15 jaar op. Mark Schellekens 
viel net buiten de prijzen, maar zwom van de 5 starts deze BWK wel 5 keer een 
pr. Op de 2e dag stond voor hem als eerste de 200 meter wisselslag op het 
programma. Hij werd 4e en verbeterde zijn pr met 2 seconden. Ook op de 100 
school werd hij 4e, weer met een pr van 2 seconden. De 50 rug leverde hem een 
5e plaats op en verbeterde hij zijn pr met 1 seconde. Linda Schellekens zwom 1 
afstand, de 50 meter vrije slag. Ze stond als 17e ingeschreven, maar eindigde al 
9e in 0.30.26, een pr van bijna 1 seconde. Ook verbeterde ze het clubrecord bij 
de dames. Roel vd Kleij zwom alleen de 50 vlinder, zijn 0.36.52(12e plaats) 
betekende een nieuw pr en clubrecord bij jongens onder 15. John is de eerste 
zwemmer in de geschiedenis van Neptunus '58 die Brabants Kampioen is 
geworden. Dat is al een prestatie op zich, maar John had 3,5 maand geleden pas 
zijn allereerste wedstrijd, dus dat maakt de prestatie alleen maar groter. In het 
medaille-klassement is Neptunus '58 op de 17e plaats geëindigd, maar 
aangezien er maar met 5 deelnemers is deelgenomen met 16 starts is dit een 
uitstekende prestatie. Ook het feit dat er maar liefst 14 persoonlijke records en 5 
clubrecords verbeterd zijn, is fantastisch te noemen. 
 
Uitslagen:  
50 vrij j min 6: 

1. John Verhagen 0.30.28 PR 
 

50 vrij j jun 2: 

11. Roel vd Kleij 0.30.25 PR 
 

100 wissel j min 6: 

5. Mark Schellekens 1.24.00 PR 

8. John Verhagen 1.24.89 PR 
 

100 wissel j jun 2: 

14. Roel vd Kleij 1.19.32 PR+CR 
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50 school j min 6: 

4. John Verhagen 0.43.38 PR 

6. Rob van Heeswijk 0.44.59  
 

50 school j jun 2: 

19. Roel vd Kleij:  0.42.58  
 

100 rug j min 6:  

4. Mark Schellekens 1.24.56 PR+CR 
 

100 vrij j min 6: 

3. John Verhagen 1.09.04 PR+CR 
 

50 vlinder j jun 2: 

12. Roel vd Kleij 0.36.52 PR+CR 
 

200 wissel j min 6: 

4. Mark Schellekens 3.00.63 PR 
 

100 school j min 6: 

4. Mark Schellekens 1.34.52 PR 
 

50 vrij m jeugd 2: 

9. Linda Schellekens 0.30.26 PR+CR 
 

50 rug j min 6: 

5. Mark Schellekens 0.39.41 PR 

6. John Verhagen 0.39.46 PR 
 

Stand van zaken bij het wedstrijdzwemmen (dec 2003) 
   

Sinds het begin van het seizoen is er maar liefst 57 keer een clubrecord 
verbeterd. Dit gebeurde door: Sandra Schellekens (14x), Mark Schellekens (12x), 
Linda Schellekens (9x), John Verhagen (8x), Frank Hovenier (6x), Roel vd Kleij 
(6x), Matej Mioc (1x) en Celine Vermeer (1x). 
 

Verder is er al 298 keer dit seizoen een persoonlijk record verbeterd. De top 5: 
1. Mark Schellekens: 19x 
2. Roel vd Kleij, Sandra Schellekens en John Verhagen: 15x 
3. Mark van Dinther en Anouk van Lokven: 11x 
4. Rob van Heeswijk, Esra Pennings en Celine Vermeer: 10x 
5. Frank Hovenier en Linda Schellekens: 9x 
 

Hieronder zie je hoeveel seconden je dit seizoen vooruit bent gegaan ten 
opzichte van het einde van vorig seizoen. De wedstrijdzwemmers die dit seizoen 
pas begonnen zijn, staan hier dus niet bij!   
  

Dames: 

1. Sandra Schellekens:   108,28 
2. Anouk van Lokven:     41,18 
3. Celine Vermeer:     40,95 
4. Esra Pennings:       25,79 
5. Aniek Pennings:     24,99 
6. Elke Schellekens:     21,19 
7. Lies vd Bersselaar:     20,58 
8. Kimberly Mauriks:     17,90 
9. Manissa vd Brand:     15,04 
10. Linda Schellekens:     13,09 
11. Jet vd Bersselaar:     11,13 
12. Bente van Bergen:     10,41 
13. Zoë Hellings:        5,81 
14. Ellen Verhagen:      2,97 

 

Heren: 

1. Roel vd Kleij:      71,72 
2. Mark Schellekens:     50,17 
3. Rob van Heeswijk:     42,55 
4. Frank Hovenier:     22,91 
5. Jan vd Bersselaar:     21,86 
6. Siebe van Veen:     17,38 
7. Mark van Heeswijk:     16,21 
8. Stan Brouwers:     15,65 
9. Vigilius van Oostenbrugge:   13,01 
10. Danny vd Sande:       8,63 
11. Mark van Dinther:       6,23 
12. Andrej Mioc:        5,90 
13. Matej Mioc:        4,79  
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Brabantse Kampioenschappen  
De Brabantse Winterkampioenschappen worden gehouden op 10 en 11 januari in 
Tilburg. Neptunus '58 heeft hierbij de volgende starts:  
 Rob van Heeswijk: 50 school.  
 Roel vd Kleij: 50 vlinder, 50 school en 100 wissel en reservelimiet 50 vrij.  
 Linda Schellekens: 50 vrij.  
 Mark Schellekens: 50 rug, 100 rug, 100 school, 100 vrij, 100 wissel en 200 

wissel. 
 John Verhagen: 50 rug, 50 school, 50 vrij, 100 vrij en reservelimiet 100 vrij. 
 

Mark Schellekens heeft echter al aangegeven de 100 vrij niet te zwemmen, 
aangezien hij diezelfde dag (zondag) ook nog de 200 wissel, 100 school en 50 
rug op het programma heeft. 
 

Vorig jaar bij de BWK had Neptunus '58 slechts 1 start, een hele verbetering 
ten opzichte van vorig jaar dus! 
 

Speedo-ranglijsten Kring Brabant (december 2003):  
100 meter vlinderslag jongens minioren 6 

4 Mark Schellekens  1.37.14 
 

100 meter rugslag jongens minioren 6 

4 Mark Schellekens  1.26.69 

11 John Verhagen  1.32.28 
 

100 meter schoolslag jongens minioren 6 

2 Mark Schellekens  1.36.42 

8 Rob van Heeswijk  1.40.29 

100 meter vrije slag jongens minioren 6 

7 John Verhagen   1.15.29 

9 Mark Schellekens  1.16.76 
 

200 meter wisselslag jongens minioren 6 

2 Mark Schellekens  3.02.30 
 

50 meter vlinderslag jongens minioren 3-4 

16 Mark van Dinther  1.02.44 

100 meter rugslag jongens minioren 3-4 

10. Mark van Dinther  1.52.82 
 

100 meter schoolslag jongens minioren 3-4 

16 Mark van Dinther  1.59.47 
 

100 meter vrije slag jongens minioren 3-

4 

9 Mark van Dinther  1.33.24 
 

100 meter wisselslag jongens minioren 

3-4 

9 Mark van Dinther  1.47.58 
 

50 meter vlinderslag meisjes minioren 

3-4 

12 Esra Pennings   0.56.10 
 

100 meter rugslag meisjes minioren 3-4 

9 Esra Pennings   1.51.99 
 

100 meter schoolslag meisjes minioren 

3-4 

12 Esra Pennings   1.55.35 
 

100 meter vrije slag meisjes minioren 3-

4 

23 Esra Pennings   1.49.14 
 

100 meter wisselslag meisjes minioren 

3-4 

13 Esra Pennings   1.48.64 
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7 clubrecords en 11 persoonlijke records bij 
limietwedstrijd in Veldhoven  
   

Zondag 21 december vertrokken 5 zwemmers in alle vroegte (8.00 uur 
vertrekken) naar Veldhoven voor een limietwedstrijd. Dit was de laatste kans om 
een limiet te behalen voor de Brabantse Winterkampioenschappen. Limieten 
werden er niet behaald, maar wel 2 reserve-limieten. Roel vd Kleij behaalde de 
reserve-limiet op de 50 vrij in een nieuw pr. Ook op de 50 rug haalde hij een 
nieuw pr en op de 200 wissel behaalde hij naast een nieuw pr ook een nieuw 
clubrecord. John Verhagen behaalde een reserve-limiet op de 100 wissel in een 
nieuw pr. Zijn andere afstand, de 100 school zwom hij voor het eerst, maar deed 
dat heel goed, maar helaas net niet snel genoeg voor een limiet. Frank Hovenier 
behaalde 3 pr’s en tevens clubrecords op de 50 en 100 school en de 200 wissel, 
die hij voor het eerst zwom. Sandra Schellekens behaalde 2 pr’s en 2 
clubrecords. Dit deed ze op de 50 rug en 200 wissel. Op haar andere afstand, de 
50 vrij bleef ze slechts 0,2 boven haar pr. Mark Schellekens behaalde 1 pr en 1 
clubrecord en wel op de 50 vlinder. Hij kwam echter nog een halve seconde 
tekort voor de limiet.  
 

De uitslagen:  
50 vrij: 

Sandra Schellekens  0.32.26 

Roel vd Kleij   0.31.08 PR 

 reservelimiet 

Mark Schellekens   0.35.01 
 

100 school:  

Frank Hovenier   1.22.11 PR+CR 

John Verhagen   1.42.08 PR 
 

50 vlinder: 

Mark Schellekens   0.42.46 PR+CR 
 

100 wissel: 

John Verhagen   1.29.30 PR 

 Reservelimiet 

50 rug: 

Sandra Schellekens  0.40.43 PR+CR 

Roel vd Kleij   0.38.41 PR 
 

50 school: 

Frank Hovenier   0.36.64 PR+CR 

Mark Schellekens   0.46.55 
 

200 wissel: 

Sandra Schellekens  3.06.81 PR+CR 

Frank Hovenier   2.52.43 PR+CR 

Roel vd Kleij   2.57.80 PR+CR  

 

Veel medailles en persoonlijke records bij 2e 
Speedowedstrijd op 14 december  
 

Zondag 14 december vertrokken 22 zwemmers naar Uden voor alweer de 2e 
Speedo-wedstrijd van het seizoen. Er werd weer ontzettend hard door iedereen, 
met als resultaat 42 persoonlijke records van de 47 starts, 14 medailles, 1 
clubrecord en 2 aanscherpingen van limieten voor de Brabantse 
Kampioenschappen. Als eerste stonden onze oudste heren op het startblok voor 
de 100 vrij. Rob van Heeswijk zwom maar liefst 20 seconden van zijn pr af. Ook 
Mark Schellekens zwom een nieuw pr, hij zwom 2 seconden van zijn oude toptijd 
af en scherpte zijn limiet aan. Hij behaalde de 3e plaats. John Verhagen zwom 
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nog net iets harder en behaalde de 2e plaats, helaas geen pr voor hem. Daarna 
was het tijd voor de 100 school. Mark van Dinther zwom hem voor de 1e keer en 
bleef keurig binnen de 2 minuten. Voor Esra Pennings was het de 2e keer en zij 
verbeterde haar pr met 9 seconden. Ze behaalde de zilveren medaille met deze 
prestatie. Vervolgens kwamen de allerjongsten aan de start voor de 25 vrij. Bente 
van Bergen behaalde een keurige zilveren medaille en Aniek Pennings viel 
helaas net buiten de prijzen. Wel voor beide dames een pr. Bij de 50 vrij voor 
minioren 3 en 4 werden bij zowel de jongens als de meisjes geen medailles 
behaald, maar werden er wel pr's aangescherpt. Lies vd Bersselaar deed dat met 
8 seconden, Mark van Heeswijk met 5, Stan Brouwers en Anouk van Lokven met 
3 seconden. Voor Pepijn Schnitzeler en Femke van Liempd was het de eerste 
keer dat ze deze afstand zwommen. Siebe van Veen kon helaas geen nieuw pr 
laten noteren. Bij de 50 vlinder voor meisjes minioren 5 behaalden zowel Elke 
Schellekens (12e) en Celine Vermeer (gediskwalificeerd) een nieuw pr. Elke 
begint nu echt dicht in de buurt te komen van het clubrecord en zal er alles aan 
doen om dit een volgende keer in haar bezit te krijgen. Daarna volgde er weer de 
50 meter vrije slag. Bij de jongens minioren 5 viel Gijs Verhagen net buiten de 
prijzen, hij verbeterde wel zijn pr met 3,5 seconden. Haiko Sleumer verbeterde 
zijn pr met 5,5 seconde. Bij de oudere jongens behaalde Olivier Schnitzeler de 
zilveren medaille in een nieuw pr (verbetering van maar liefst 7 seconden). Bij de 
meisjes waren er ook pr's. Zowel Elke van Liempd (4 seconden eraf), als 
Manissa vd Brand en Jet vd Bersselaar behaalden een nieuw pr. Vervolgens was 
Mark Schellekens weer aan de beurt, dit keer voor de 200 meter wisselslag. Het 
werd een superspannende race, want Mark en Jeroen Krielaart van Zegenwerp 
lagen nagenoeg langs elkaar. Jeroen was iets sneller op de vlinderslag, maar 
Mark maakte die achterstand met de rugslag als meteen goed. Bij de schoolslag 
lagen de jongens naast elkaar en hoewel verwacht werd dat Jeroen bij de 
borstcrawl uit zou lopen, was dit niet het geval en finishte Mark een fractie eerder 
dan Jeroen. Mark behaalde goud in een nieuw pr en clubrecord en scherpte zijn 
limiet ook nog eens aan. Hij haalde 7 seconden van zijn pr/cr af. Bij de 100 
wissel was er een medaille voor Mark van Dinther. Hij zwom deze afstand voor 
de 1e keer en behaalde een bronzen medaille. Voor Esra was het ook de 1e 
keer. Ze deed het heel keurig maar greep net naast de medailles. Toen kwam de 
25 meter vlinderslag. Hoewel veel zwemmers en zwemsters dachten dat ze dit 
niet vol konden houden, werden er veel pr's gebroken en ook weer een aantal 
medailles binnengehaald. Bente werd 2e en Aniek 3e bij de minioren 1-2. Voor 
hen was het de 1e keer. Ook de 1e keer was het voor Pepijn, Stan, Mark van 
Heeswijk, Femke, Gijs en Haiko. Ze zwommen allemaal heel goed maar helaas 
lag er alleen voor Gijs een (bronzen) medaille klaar. Lies, Anouk en Siebe 
hadden deze afstand al eerder gezwommen. Lies en Anouk zwommen een keurig 
nieuw persoonlijk record, Anouk snoepte zelfs 6 seconden van haar oude pr af. 
Ook de 100 school kende 2 nieuwe pr's. Elke Schellekens verbeterde zich met 6 
seconden en Celine met 2. Bij de 100 wissel werd er door Olivier Schnitzeler een 
bronzen medaille binnengehaald in een nieuw pr (6,5 seconden eraf). Elke van 
Liempd zwom deze afstand voor de 1e keer, maar deed dit heel goed. Manissa 
en Jet konden zich helaas niet verbeteren. Bij de 100 meter rugslag was Mark 
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Schellekens weer superieur en veroverde een gouden medaille, zijn 2e van die 
dag. Hij bleef maar liefst 6 seconden voor op de nummer 2, John Verhagen. Rob 
van Heeswijk deed het ook heel keurig en werd 8e op zijn eerste 100 rug. Als 
laatste moesten Mark van Dinther en Esra aantreden voor de 100 vrij. Voor Mark 
was het de 1e keer en hij zwom meteen naar zijn 2e bronzen medaille toe. Esra 
verbeterde zich ook maar helaas waren er nog wat meisjes sneller, zodat ze 
geen medaille mee naar huis mocht nemen.   
 

Uitslagen:  

100 vrij: 

2. John Verhagen  1.15.29 
3. Mark Schellekens 1.16.76  PR 
 aanscherping limiet 
9. Rob van Heeswijk 1.31.45  PR 
  (PR 20 seconden!) 
3. Mark van Dinther 1.33.24  PR 
6. Esra Pennings  1.49.14  PR 
 

100 school: 

5. Mark van Dinther 1.59.47  PR 
2. Esra Pennings  1.55.35  PR 
8. Elke Schellekens 1.53.89  PR 
  (PR 6 seconden!) 
10. Celine Vermeer 1.55.38  PR 

 

25 vrij: 

2. Bente van Bergen 0.20.08  PR 
4. Aniek Pennings  0.23.51  PR 
 

50 vrij: 

7. Pepijn Schnitzeler 0.55.13  PR 
9. Stan Brouwers  0.57.39  PR 
11. Mark van Heeswijk 0.58.26  PR 
12. Siebe van Veen 1.01.92 
13. Lies vd Bersselaar 0.47.80  PR 
 ( PR 8 seconden!) 
16. Anouk van Lokven 0.50.57  PR 
18. Femke van Liempd 0.53.10  PR 
 4. Gijs Verhagen  0.40.24  PR 
7. Haiko Sleumer  0.48.32  PR 
2. Olivier Schnitzeler 0.42.71  PR  (PR 

7 seconden!) 
5. Elke van Liempd 0.45.39  PR 
6. Manissa vd Brand 0.45.63  PR 
8. Jet vd Bersselaar 0.46.61  PR 
 

50 vlinder: 

12. Elke Schellekens 0.51.65  PR 
Disk VC Celine Vermeer 0.52.78  PR 
 

200 wissel: 

1. Mark Schellekens 3.02.30 
PR+CR  aanscherping limiet (PR 7 
seconden!) 
 

100 wissel: 

3. Mark van Dinther 1.47.58  PR 
4. Esra Pennings  1.48.64  PR 
3. Olivier Schnitzeler 1.48.14  PR  
 (PR 6 seconden!) 
6. Manissa vd Brand 1.58.90 
7. Jet vd Bersselaar 1.59.52 
9. Elke van Liempd 1.59.81  PR 
 

25 vlinder: 

2. Bente van Bergen 0.27.27  PR 
3. Aniek Pennings  0.28.58  PR 
4. Pepijn Schnitzeler 0.29.54  PR 
6. Stan Brouwers  0.32.30  PR 
7. Mark van Heeswijk 0.33.08  PR 
8. Siebe van Veen  0.33.61  PR 
8. Lies vd Bersselaar 0.26.64  PR 
14. Anouk van Lokven 0.28.88  PR 
  (PR 6 seconden!) 
18. Femke van Liempd 0.29.18  PR 
3. Gijs Verhagen  0.23.00  PR 
7. Haiko Sleumer  0.25.92  PR 
 

100 rug: 

1. Mark Schellekens 1.26.69  
2. John Verhagen  1.32.28  PR 
8. Rob van Heeswijk 1.55.41  PR 
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1e plaats bij recreantenmeerkamp in Sint-Oedenrode  
   

Met 30 zwemmers werd zondag 7 december in Sint-Oedenrode de 2e ronde van 
de meerkamp gezwommen tegen Argo, de Dommelbaarzen en Zegenwerp. Er 
werd fantastisch gezwommen, met als resultaat een 1e plaats over de gehele 
wedstrijd. Er werden van de 58 starts maar liefst 32 persoonlijke records 
verbeterd. Ook verbeterde Matej Mioc het clubrecord op de 50 rug. Met zijn 
0.38.24 zwom hij het al 2 jaar oude clubrecord uit de boeken. Er werden maar 
liefst 11 1e plaatsen, 12 2e plaatsen en 8 3e plaatsen behaald. Als laatste 
stonden voor hen de estafettes 4 x 25 meter vrije slag op het programma. De 
zwemmers van 1994 en later behaalden een 2e en 5e plaats, die van 1992 en 
later een 2e, 3e en 6e plaats. De zwemmers van 1990 en later behaalden een 
uitstekende 1e plaats, met ruime voorsprong op de nummer 2.   
 

De uitslagen zijn:  
25 school  

3. Aniek Pennings  0.28.00 PR 

4. Zoë Hellings  0.31.79  

5. Bente van Bergen 0.32.25 

4. Esra Pennings  0.24.45  

6. Anouk van Lokven 0.25.14  

9. Lies vd Bersselaar 0.26.51  

1. Femke van Liempd 0.25.94 PR 

3. Vera de Laat  0.30.17 PR 

4. Mark van Dinther  0.25.93 PR 

6. Mark van Heeswijk 0.26.17 PR 

1. Pepijn Schnitzeler 0.26.17 PR 

2. Siebe van Veen  0.29.25 PR 

3. Jeroen Trimbach  0.29.29  
 

50 school  

5. Celine Vermeer  0.53.49  

7. Elke Schellekens  0.53.92 PR 

8. Jet vd Bersselaar 0.55.52 PR 

9. Manissa vd Brand 0.55.75  

1. Maud Schreuders 0.51.59  

4. Elke van Liempd  0.56.67  

5. Olivier Schnitzeler 0.52.85 PR 

2. Gijs Verhagen  0.55.86  

4. Vigilius van Oostenbrugge  0.56.30 PR 

7. Haiko Sleumer  1.01.73  

2. Janine van Vught 0.46.50  

3. Rowena Vlaminckx 0.47.08  

3. Jan vd Bersselaar 0.48.04  

2. Ellen Verhagen  0.45.53 PR 

2. Danny vd Sande  0.43.10 PR   
  

 

 

25 rug  

2. Bente van Bergen 0.26.53  

3. Aniek Pennings  0.28.12  

8. Zoë Hellings  0.32.39 PR 

2. Esra Pennings  0.23.54  

5. Lies vd Bersselaar 0.24.72 PR 

1. Vera de Laat  0.23.65 PR 

2. Anouk van Lokven 0.24.69 PR 

3. Femke van Liempd 0.25.42 PR 

4. Mark van Dinther  0.23.68 

8. Siebe van Veen  0.26.24  

1. Jeroen Trimbach 0.27.04 PR 

2. Pepijn Schnitzeler 0.27.06 PR 

3. Mark van Heeswijk 0.28.46 PR 
 

50 rug  

3. Elke Schellekens  0.50.28 PR 

1. Celine Vermeer  0.51.15 PR 

2. Maud Schreuders 0.51.84 PR 

4. Jet vd Bersselaar 0.58.22  

6. Manissa vd Brand 0.58.72  

DISK RD Elke van Liempd 0.56.97 PR 

1. Rob van Heeswijk 0.48.13 PR 

1. Gijs Verhagen  0.50.34  

4. Vigilius van Oostenbrugge  0.54.47 PR 

5. Olivier Schnitzeler 0.55.28 PR 

8. Haiko Sleumer  0.58.11 PR 

2. Janine van Vught 0.45.72  

4. Rowena Vlaminckx 0.51.87 PR 

DISK RD Jan vd Bersselaar  0.49.99  

1. Ellen Verhagen  0.41.50 PR 

1. Matej Mioc  0.38.24 PR+CR 

2. Danny vd Sande 0.41.20   
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Estafettes 4 x 25 vrij:  

mix 1996 el: 

2. Neptunus '58  1.52.67 
 

mix 1994 el 

2. Neptunus '58 1  1.33.80 

5. Neptunus '58 2  1.41.29 
 

mix 1992 el: 

2. Neptunus '58 1  1.19.28 

3. Neptunus '58 2  1.21.58 

6. Neptunus '58 3  1.29.19 
 

mix 1990 el: 

1. Neptunus '58  1.07.40 

 

Limietwedstrijd ï 7 december 2003 te Tilburg  
   

Zondag 7 december vertrokken 6 zwemmers en Helma als coach naar Tilburg 
voor alweer een limietwedstrijd. Linda en Sandra Schellekens beten de spits af 
voor Neptunus'58 met de 300 meter wisselslag. Linda werd helaas 
gediskwalificeerd. Sandra eindige in 4.55.37, een pr en clubrecord voor haar. 
Daarna stond de 50 meter schoolslag op het programma. John Verhagen zwom 
in 0.43.94 binnen de limiet, die hij al eerder had behaald. Zijn tijd was goed voor 
een nieuw clubrecord. Mark Schellekens verbeterde wel zijn pr, maar kwam net 
tekort voor de limiet. Roel vd Kleij behaalde de limiet wel, 0.41.60 waar de limiet 
0.42.00 is. Frank Hovenier zwom bijna 1 seconden van zijn pr, ook voor hem was 
er een nieuw clubrecord. Daarna zwom Roel de 100 wissel en bleef ruim 1 
seconden binnen de limiet. Zijn 1.19.90 was ook goed voor een clubrecord. Bij de 
100 vrij lukte het Sandra niet om een pr te zwemmen: 1.15.00. John deed dit wel, 
en met zijn 1.12.65 bleef hij ruim 6 seconden binnen de limiet. Mark Schellekens 
bleef met 1.18.13 (pr) ook binnen de limiet. Op de 50 meter rugslag bleef Mark 
binnen de limiet met 0.40.52. Roel verbeterde zijn pr wel, maar een limiet zat er 
niet in voor hem. Linda Schellekens slaagde er bij haar laatste kans om een 
limiet te zwemmen  niet in om binnen de vereiste 0.36.50 te blijven. Ze eindigde 
in 0.37.34. Als laatste stond de 200 meter schoolslag voor Frank op het 
programma. Hij zwom maar liefst 16,5 seconde onder zijn oude pr en clubrecord. 
Een succesvolle wedstrijd dus met 10 persoonlijke records, 6 clubrecords en 6 
limieten (waarvan 3 aanscherpingen)!!!   
 

De uitslagen:  
300 wissel: 

Sandra Schellekens:  4.55.37 PR+CR 

Linda Schellekens: Disk VD 

 

50 school: 

Frank Hovenier:     0.36.71 PR+CR 

Roel vd Kleij:    0.41.60 PR+limiet 

John Verhagen:     0.43.94

 PR+CR+aanscherping limiet 

Mark Schellekens:     0.44.75 PR 

 

100 wissel: 

Roel vd Kleij:     1.19.90

 PR+CR+limiet 

100 vrij: 

John Verhagen:    1.12.65 

PR+CR+limiet 

Sandra Schellekens: 1.15.00 

Mark Schellekens:    1.18.13 PR 

 

50 rug: 

Linda Schellekens:    0.37.34  

Roel vd Kleij:    0.40.39 PR 

Mark Schellekens:    0.40.52 

 aanscherping limiet 
 

200 school: 

Frank Hovenier:    3.10.75

 PR+CR  
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ONDER DE KEP 
 

Wat er zo al gebeurde 
Weinig waterpolo met al die feestdagen, 
maar het dichten en rijmen is wel 
aangeslagen zo mochten wij het volgende 
gedicht ontvangen. Helaas net te laat voor 
het december nummer maar beter laat dan 
nooit. 
 

(KAB)POEM! 

 
KABENG… een bal keihard op de paal na 
een WERELDPASS…  
Goed geschoten maar een engeltje op de 
lat dus helaas! 
 

Het heeft iets minder aanhangers dan voetbal bondscoaches in ons land,  
Maar dat maakt ons geliefde spelletje niet minder interessant…! 
 

WAT EEN SMERIGE OVERTREDING… Der uit die man!!  
Of zien wij nu als enige dat die scheids er niets van kan? 
 

Waterpolo… waarom is niet iedereen fan van die sport? 
Of komen we de altijd sympathieke Mart Smeets te kort? 
 

Klasse redding keep! Mooie save! 
Snel naar voren, we zijn op dreef! 
 

Neen, het is Pieter van den H. die in het spelletje ontbreekt, 
En met zijn 142.45 minutes of fame het waterpolo verbleekt.  
 

Mooi verdedigd na een prachtig uitgevoerd tip-in, 
Maar schiet nu eindelijk die bal er eens in! 
 

En dat tegen ruim 20 minuten kijkplezier, 
Met meer hoogtepunten, spanning, emoties en vertier! 
 

SHIT, dat krijg je als je niet op zit te letten, 
Dan heb je zo een bal tegen de netten! 
 

Misschien is het wel erg moeilijk kiezen en kijk je het liefst naar allebei? 
In ieder geval ben je ook dit jaar welkom bij SWNZ in de Molenhey! 
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Wedstrijd rooster februari / maart 
 

* = opbouwen bad  

# = afbreken bad 

 

Zaterdag 31-jan-04     

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek  Aanvang 

D1 De Vennen - SWNZ 1 De Vennen Dongen 19:15 - 20:45 

D2 Brunssum 2 - SWNZ 2 D'r Pool Kerkrade 17:00 - 19:00 

D3 SBC-2000 1 - SWNZ 3 De Wisselaar Breda 17:45 - 19:15 

H1 Nayade - SWNZ 1 Studentensportcentrum Eindh. 17:30 - 18:45 

H2 Arethusa 2 - SWNZ 2 Golfbad Oss Oss 17:30 - 18:45 

H3 SWNZ 3 - OZC'57 2 De Molen Hey Schijndel --:-- - 18:45 

H4# SWNZ 4 - ZVDO'74 1 De Molen Hey Schijndel --:-- - 19:30 

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

Jong. De Treffers A - SWNZ A Kwekkelstijn Rosmalen 18:45 - 19:45 

      

Zaterdag 7-feb-04     

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek  Aanvang 

D1# SWNZ 1 - De Rijn De Molen Hey Schijndel --:-- - 20:30 

D2 SWNZ 2 - Nuenen 1 De Molen Hey Schijndel --:-- - 18:45 

D3* SWNZ 3 - WPC-98 (SG) 2 De Molen Hey Schijndel --:-- - 18:00 

H1 SWNZ 1 - De Rijn De Molen Hey Schijndel --:-- - 19:30 

H2 Nayade 2 - SWNZ 2 Studentensportcentrum Eindh. 14:15 - 15:45 

H3 De Ganze 2 - SWNZ 3 Sportpunt Zeeland Goes 18:00 - 20:00 

HJ Gorgo A - SWNZ A De Beemd Veghel 17:45 - 18:30 

      

Zondag 8-feb-04     

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek  Aanvang 

Jong.# SWNZ A - PSV B De Molen Hey Schijndel --:-- - 17:45 

Asp* SWNZ A - De Vennen A De Molen Hey Schijndel --:-- - 17:00 

      

Zaterdag 14-feb-04     

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek  Aanvang 

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

D2 SWNZ 2 - TRB/RES 3 De Molen Hey Schijndel --:-- - 19:30 

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

H1 SWNZ 1 - De Meer De Molen Hey Schijndel --:-- - 20:15 

H3 WPC-98 (SG) 4 - SWNZ 3 Sportiom Den Bosch 17:30 - 18:15 

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

Jong. DBD A - SWNZ A Z.I.B.-Best Best 15:30 - 16:30 

      

Zondag 15-feb-04     

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek  Aanvang 

H2 PSV 5 - SWNZ 2 De Tongelreep Eindh. 18:15 - 19:30 
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Zaterdag 6-mrt-04     

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek  Aanvang 

Asp* SWNZ A - ZVDO'74 A De Molen Hey Schijndel --:-- - 18:00 

D1# SWNZ 1 - De Warande De Molen Hey Schijndel --:-- - 20:30 

D2 SWNZ 2 - Arethusa 2 De Molen Hey Schijndel --:-- - 18:45 

H1 SWNZ 1 - De Warande De Molen Hey Schijndel --:-- - 19:30 

H2 De Krabben 1 - SWNZ 2 De Schelp Bergen op Zoom 16:15 - 18:15 

H4 Argo 3 - SWNZ 4 Z.I.B.-Best Best 16:00 - 17:00 

      

Zondag 7-mrt-04     

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek  Aanvang 

D3# SWNZ 3 - De Zuidwesthoek 1 De Molen Hey Schijndel --:-- - 17:45 

H3 De Dokkelaers 2 - SWNZ 3 De Drieburcht Tilburg 19:45 - 21:00 

HJ RZL 1 - SWNZ A De IJzeren Man Weert 18:15 - 19:45 

Jong.* SWNZ A - Arethusa A De Molen Hey Schijndel --:-- - 17:00 

      

Zaterdag 13-mrt-04     

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek  Aanvang 

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

D1 Arethusa - SWNZ 1 Golfslagbad Oss 20:15 - 21:30 

D3 SWNZ 3 - SBC-2000 2 De Molen Hey Schijndel --:-- - 18:45 

H1 ESCA - SWNZ 1 Valkenhuizen Arnhem 17:00 - 18:45 

H4# SWNZ 4 - Arethusa 3 De Molen Hey Schijndel --:-- - 20:15 

HJ SWNZ A - Nuenen A De Molen Hey Schijndel --:-- - 19:30 

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

      

Zondag 14-mrt-04     

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek  Aanvang 

H2* SWNZ 2 - TRB/RES 2 De Molen Hey Schijndel --:-- - 17:00 

H3# SWNZ 3 - De Warande 4 De Molen Hey Schijndel --:-- - 17:45 

      

Zaterdag 20-mrt-04     

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek  Aanvang 

Asp Tempo A - SWNZ A De Wedert Valkenswaard 16:00 - 17:30 

D1# SWNZ 1 - Proteus De Molen Hey Schijndel --:-- - 20:30 

D2 De Ganze 1 - SWNZ 2 Sportpunt Zeeland Goes 16:30 - 18:30 

D3 Gorgo 2 - SWNZ 3 De Beemd Veghel 17:45 - 18:30 

H1 SWNZ 1 - De Schelde De Molen Hey Schijndel --:-- - 19:30 

H2 Nayade Classic 1 - SWNZ 2 Studentensportcentrum Eindh. 18:45 - 20:15 

H3 De Vennen 3 - SWNZ 3 De Vennen Dongen 17:45 - 19:15 

H4 Nayade 3 - SWNZ 4 Studentensportcentrum Eindh. 16:45 - 18:00 

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

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

Ondergetekende ______________________________________________________________ 

(indien minderjarig een van de ouders of verzorgers) verklaart dat hij/zij, haar/zijn dochter/zoon, lid wenst te 

worden van Neptunus'58. 

 

Persoonlijke gegevens aspirant lid 

Naam: ___________________________ Voornaam: _____________________ 

Geb. datum: ___________________________ geslacht: Ǐ man Ǐ vrouw (Aankruisen wat van 

toepassing is) 

Is in het bezit van de volgende zwemdiploma's: ______________________________________ 

Eventuele opmerkingen (bijv. epilepsie, astma, suikerziekte, motorische achterstand, gedragsproblemen, speciale 

school): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Adres 

Straat: ___________________________ Huisnummer: __________________________ 

Postcode.  ___________________________ Woonplaats:  __________________________ 

Tel.nr. _________________     E-Mail: ___________________________ (indien in bezit) 

 

Zwemdisciplines (aankruisen wat van toepassing is) 

aankruisen wat van toepassing is)  Akkoord discipline coördinator 

Ǐ Diploma (elementair) zwemmen Ǐ woensdag   Ǐ zaterdag Datum:________ ____________ 

Ǐ Waterpolo  Datum:________ ____________ 

Ǐ Wedstrijd zwemmen  Datum:________ ____________ 

Ǐ Synchroon zwemmen  Datum:________ ____________ 

Ǐ Masterzwemmen  Datum:________ ____________ 

Ǐ Recreatief zwemmen  Datum:________ ____________ 

 

Machtiging 

Ondergetekende gaat akkoord met automatische afschrijving in vier termijnen van de 

jaarlijkse contributie en inschrijfgeld: Ǐ ja Ǐ nee (Aankruisen wat van toepassing is.) 

NB. Indien niet akkoord met automatische afschrijving moet de totale jaarcontributie binnen 1 week na 

ontvangst van de rekening worden voldaan. 

 

Bankrekeningnr. ________________________    Girorekening nr. _____________________ 

 

Het inschrijfgeld wordt bij de eerste afschrijving geïncasseerd.  

Incassodata zijn 1 september, 15 november, 1 februari en 15 april. 

 

Ondertekening 

 

Datum van inschrijving: _________________  Handtekening: __________________________ 


