
De Drietand Pagina 1 

 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 11, nummer 2 oktober 2004 
  

REDACTIONEEL 
 
Zo het seizoen 2004, 2005 is dan eindelijk weer begonnen. De poloërs hebben 
er, op een paar fanatiekelingen na, ongeveer 4 maanden uitgelegen. Je kunt je 
wel voorstellen hoe de eerste trainingen er uit zien. Maar goed daar moet je 
voor naar het bad komen. De zwemmend redders hebben de hele zomer hard 
doorgetraind, wel 1 keer buiten, natuurlijk met een flinke regenbui, zodat het 
een echte buitenoefening werd. Ze zijn nu allemaal klaargestoomd voor het 
examen op 2 oktober. 
Wat vinden we in deze de De Drietand, natuurlijk het bekende wedstrijdrooster 
van de poloërs zodat ook de fans weten wanneer ze kunnen komen kijken.  
Een brief van het SWNZ bestuur over het te kort aan scheidsrechters en 
algemene polozaken voor alle teams. Voor de overige afdelingen zijn er een 
herhaling van de trainingstijden, informatie over de zwemvierdaagse en het 
inschrijfformulier hier voor, nieuwe eisen van het snorkelexamen van 
zwemvaardigheid. 
 

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:  

femke.wilhelm@home.nl of 

drietand@touche.demon.nl 

 
 

Bankrekeningnr ABN AMRO: 4703.09.199 tnv penningmeester Neptunus'58 

Website: www.neptunus58.tk 
 

   kopij inleveren voor 29 oktober 2004 bij een van de 

redactieleden of per E-mail   

mailto:femke.wilhelm@home.nl
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WAAR MOET U ZIJN MET VRAGEN? 
 
BESTUUR  TAAK ADRES  TEL.NR. 
 

Arie de Zwart Voorzitter Tweelingen 13 5498064 
AriedeZwart@home.nl  5482 XN  Schijndel 
 

Jan Mettler Secretaris Past. Dondersstraat 44 5474331 
J.H.G.Mettler@home.nl Ledenadministratie 5482 JW  Schijndel  
 

Maarten Pennings Penningmeester Sassenheimseweg 2 5034015 
martoki@hetnet.nl  5258 HL  Berlicum   

 

Peter vd Weijer Zwemvaardigheidsdipl. Wijboscheweg 73 5493973 
peterlbovandeweijer@home.nl   Zwemopleidingen   5482 EB  Schijndel 
 

Janny vd Sande Waterpolo Tiboschlaan 32 5498981 
broodjeapart@wanadoo.nl 5481 MJ  Schijndel  
 

Vera Hellings Wedstrijdzwemmen Elschotseweg 47 5480209 
christ.vera@hetnet.nl Masterzwemmen 5482 LJ  Schijndel 
 

Femke vd Hoeven Zwemmend Redden Rukven 3 0413-229467 
femke.wilhelm@home.nl Synchroon Zwemmen 5473 VS  Heeswijk 
 
 

VERENIGINGSCONTACTPERSOON / INSCHRIJVINGEN 
 

Sandra van Eijk  Past. v Geldropstraat 4 5479535 
ajvaneijk@home.nl  5482 JS  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 

mailto:peterlbovandeweijer@home.nl
mailto:Femke.wilhelm@home.nl
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 AGENDA OKTOBER / NOVEMBER 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in oktober in november 
maandag 25 - 
dinsdag 26 - 
woensdag 27  - 
donderdag 28 - 
vrijdag 29 - 
zaterdag 23 - 
 

Diplomazwemmen 
11 december  keuzepakketten snorkelen 
3 november   kijkmiddag woensdaggroep 
6 november   kijkmiddag zaterdaggroep 
18 december  broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag 
22 december  broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag 
 

Synchroonzwemmen 
7 november   competitiewedstrijd in Veldhoven 
20 november  diplomazwemmen H, G, F in Roosendaal 
19 december  competitiewedstrijd in Breda 
 

Wedstrijdzwemmen 
17 oktober    Recreantenwedstrijd te Schijndel 
31 oktober   sprintwedstrijd te Eindhoven 
28 november  DII verenigingscompetitie 
12 december  Speedo-wedstrijd 
19 december  Recreantenwedstrijd te Vught 
 

Waterpolo 
De waterpolowedstrijden staan in de rubriek “Onder de Kep”. 
 

Zwemvierdaagse 
25 t/m 29 oktober 
 

Kamp 
10, 11 en 12 juni 2005 
 

Algemene Leden Vergadering 
27 juni 2005 (voorlopige datum) 
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TRAININGSTIJDEN 
 

Trainingstijden in het binnenbad “De Molen Heij”  
 
Vanaf 6 september beginnen de trainingen weer. Kijk goed in de kalender om 
te weten wanneer dat voor jouw afdeling is. 
 
Maandag :  18.00 - 19.00: wedstrijdzwemmen 
 
Dinsdag :    18.00 - 18.45: waterpolo jongens onder 16 en aspiranten 
  21.00 - 22.00:    waterpolo heren selectie en heren jeugd  
  22.00 - 23.00:   waterpolo dames selectie  
 
Woensdag : 17.30 - 18.15: diplomazwemmen 
  18.15 - 19.00: recreatief zwemmen + wedstrijdzwemmen 
  21.00 - 22.00: masterzwemmen 
 
Donderdag :  18.00 - 19.00:    waterpolo dames 3 + heren jeugd  
  21.00 - 22.00: waterpolo dames selectie  
  22.00 - 23.15: waterpolo heren selectie 
 
Zaterdag :  14.30 - 15.30: synchroonzwemmen 
  15.30 - 17.45:  diplomazwemmen 
  16.15 - 17.45:  synchroonzwemmen 
  18.00 - 19.30: zwemmend redden (april - september) 
 
 

Trainingstijden in de “Haagakker” te Boxtel 
 
Vrijdag :  18.15 - 19.15: aspiranten en jongens onder 16  
  20.15 - 21.15: heren 3, 4 en jeugd 
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NIEUWE LEDEN 
 

Peter van Aarle Waterpolo + Wedstrijdzwemmen 

Aniek Bakker Diplomazwemmen 

Fieke Bouwmans Diplomazwemmen 

Yoska Bozelie Diplomazwemmen  

Joëlle van Dijk Diplomazwemmen 

Jeroen van Dinther Diplomazwemmen 

Suzan Groenendaal Diplomazwemmen 

Anouk vd Heuvel Diplomazwemmen 

Daan Hooijberg Diplomazwemmen 

Tim Klerks Diplomazwemmen 

Marijn de Laat Diplomazwemmen 

Camiel Maseland Diplomazwemmen 

Demi van Os Diplomazwemmen 

Tessa van Osch Diplomazwemmen 

Marcel Tibosch Waterpolo 

Chantal Troeijen Diplomazwemmen 

Torben van Voorst Diplomazwemmen 

Kim vd Wijgert Diplomazwemmen 

Wendy vd Zanden Masterzwemmen 

 

SYNCHROONZWEMMEN 
 
Zondag 26 september zijn acht meisjes van het synchroonzwemmen 
uitgenodigd voor een Brabantse training op H en G/F niveau. De bedoeling is 
om het trainingsniveau van de verschillende clubs in Brabant voor de 
aanloopdiploma‟s gelijk te krijgen. Van onze vereniging deze de volgende 
meisjes mee: Sasha vd Berg, Judith van Eijk, Alicia en Carmen Suiker, Wendy 
Groenendaal, Claudia Mettler, Lizzy vd Pol, Martine vd Steen. We hebben 
eerst in een gymzaal de spieren getraind en daarna alle figuren en drijfvormen 
voor de diploma‟s doorgenomen.  
 G-F niveau  H-niveau 
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ZWEM 4 DAAGSE 
 

Dag zwemfans! 
 

Van 25 t/m 29 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 12 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 11 oktober 
is een inschrijfformulier te verkrijgen bij „De Molen Hey‟ tijdens de 
openingsuren. 
De kosten zijn € 6,80 en voor kinderen tot en met 12 jaar € 5,10 en dienen 
voldaan te worden bij de inlevering van het inschrijfformulier. 
 

Ook dit jaar wordt er weer een Spettervierdaagse georganiseerd. Hieraan 
kunnen jonge kinderen (vanaf 4 jaar) 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. 
 

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. 
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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,  
Ronnie van Berlo, Sandra Schellekens en Bernadette van Vlaanderen 
 

 

Toelichting op deelname aan de nationale zwemvierdaagse 
 

 Deelnemers mogen vier avonden zwemmen. De Nationale Zwemvierdaagse vindt 

plaats in de herfstvakantie van maandag tot en met donderdag van 17.30 tot 

19.30 uur en op vrijdag van 17.30 tot 19.00 uur.  

 Inschrijving is mogelijk aan de balie van het zwembad vanaf 1 week voor 

aanvang. Op maandag en dinsdag tijdens de Zwemvierdaagse 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 tot en met 12 jaar of 40 jaar en ouder mogen volstaan met een 

afstand van 250 meter. Dit betekent 10 banen. 

 De deelnemers laten voor de dagelijkse start van de zwemafstand de startkaart 

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. 

 Kinderen zonder A-diploma vanaf 4 jaar (waarvan een of meerdere gezinsleden 

deelnemen aan de Zwemvierdaagse) kunnen meedoen aan de 

Spettervierdaagse. De kinderen moeten eventueel zelf vleugeltjes meebrengen. 

Ook zij ontvangen een medaille. 

 Uit organisatorische en veiligheidsoverwegingen kunnen helaas geen 

toeschouwers in het bad toegelaten worden. 

 

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 25 t/m 29 oktober 2004 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 35 

0 goud 6 0 goud 12 0 goud 18 0 goud 24 0 goud 30 0 goud 36 

 

0 neemt deel aan de Spettervierdaagse (kinderen vanaf 4 jaar zonder A-diploma, 

waarvan een of meerdere gezinsleden deelnemen aan de Zwemvierdaagse). 

 

Voor de deelname is een bedrag van € 6,80 verschuldigd, voor kinderen tot en met 

12 jaar € 5,10 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, ......................................... 2004          Handtekening: ........................... 

 

 

# aankruisen voor welke medaille men wenst te zwemmen 

 

 
RMF NR 
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NIEUWE DIPLOMAEISEN SNORKELEN 
 

De eisen van alle zwemvaardigheidsdiploma‟s zijn veranderd. We gaan dit jaar al 

meteen met de nieuwe eisen van start. Eerst met het snorkelen op 11 december. 

Later dit jaar op 19 maart met het pakket Red je zelf. En ook de eisen van het 

examen van 4 juni (basispakketten) zijn veranderd. Telkens vinden jullie in het 

clubblad de gewijzigde eisen, zodat jullie vast in de badkuip kunnen oefenen, of 

onder de douche, of aan de eettafel, of in bed, of …. 

 

Zwemvaardigheidsdiploma Snorkelen 1 
 

Met zwemvliezen 

1. Te water gaan met kopsprong, direct gevolgd door 25 meter borstcrawl. 
2. Startend vanaf de wand in het water. In maximaal 3 duiken, een rood, een 

geel en een blauw voorwerp, welke zich op een diepte van tenminste 2 
meter bevinden, opduiken van de bodem. 

 

Met snorkeluitrusting 

1. 50 Meter snorkelen, waarbij elke 25 meter twee keer twee draaien worden 
gemaakt om de lichaamslengte-as, beurtelings linksom en rechtsom. De 
snorkel blijft in de mond. 

2. 50 Meter snorkelen, waarbij twee keer een hoekduik wordt gemaakt 
richting bodem, gevolgd door 10 meter onder water zwemmen. 
Gedurende de gehele afstand blijft het gezicht onder water. 

3. Op tenminste 1 meter diepte een oor tegen het uiteinde van een 2 meter 
lange pvc buis drukken. Op de kant wordt door de buis een voorwerp 
genoemd, dat dan door de kandidaat van de bodem gepakt en vervolgens 
naar de oppervlakte gebracht moet worden. 

4. Al zwemmend onder water twee uiteinden van een touwtje aan elkaar 
knopen met een platte knoop. 

5. 25 Meter snorkelen met één zwemvlies. 
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Zwemvaardigheidsdiploma Snorkelen 2 
 

Met zwemvliezen 

1. Te water gaan met schredesprong, direct gevolgd door 25 meter rugcrawl.  
 

Met snorkeluitrusting 

1. Te water gaan met de snorkeluitrusting in de hand, uitrusting aan doen en 
25 meter snorkelen met de dolfijnbeenslag. 

2. Vanuit het water 100 meter snorkelen, waarvan de eerste 25 meter met 
borstcrawl en de laatste 10 meter onder water. 

3. Na 20 meter snorkelen, duiken, een loodblok/loodgordel/zuignap 
vastpakken en 3 verschillend gekleurde voorwerpen pakken uit een 
emmer, die staat op een diepte van tenminste 2 meter. Voorwerpen naar 
de oppervlakte brengen. 

4. Te water gaan met schredesprong, aansluitend 50 meter snorkelen met 
de dolfijnbeenslag. Elke 25 meter wordt de snorkel uit de mond genomen, 
over de rug in de andere hand genomen en weer in de mond genomen. 
Het gezicht blijft steeds onder water. 

5. In maximaal 2 duiken naar de bodem een vierkant monteren met behulp 
van vier korte pvc buisjes voorzien van bochtjes. 

6. 10 Meter snorkelen, een hoekduik maken naar 2 meter diep water, lucht 
uitblazen en 5 seconden stil op de bodem liggen. 

7. 25 Meter snorkelen zonder duikbril. 
 
 

Zwemvaardigheidsdiploma Snorkelen 3 
 

Met zwemvliezen 

1. Te water gaan met rechtstandige sprong, en zonder boven te komen 20 
meter onder water zwemmen. 

2.  50 Meter borstcrawl.  
 

Met snorkeluitrusting 

1. 50 Meter snorkelen met de dolfijnbeenslag. 
2. 50 Meter snorkelen met borstcrawlslag, direct gevolgd door 50 meter 

snorkelen zonder bril, met gezicht in het water. 
3. 20 Meter onder water zwemmen, gevolgd door 25 meter buddy-breathing. 
4. 25 Meter snorkelen, na 5 meter hoekduik naar de bodem, mastworp 

leggen om de snorkel, snorkel weer plaatsen en leegblazen. 
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5. 50 Meter snorkelen, onderweg vier pvc buisjes voorzien van bochtjes 
opduiken en monteren tot een vierkant. 

6. Duiken naar 2 meter, liggend aan loodblok/loodgordel/zuignap met behulp 
van stukje tuinslang een met 1 kg loodblok verzwaard hol voorwerp (bv. 
frisdrankfles) met een inhoud van 1.5 liter, omhoog blazen in maximaal 2 
beurten. 

7. Bril opduiken van de bodem, onder water opzetten en leegblazen. 
8. In rugligging over de bodem zwemmen door 2 hoepels, die op tenminste 2 

meter diepte en tenminste 5 meter uit elkaar staan. 
9. Starten in het water. Duiken door een hoepel, gevolgd door rugwaartse rol 

opnieuw door de hoepel, onder water blijven en dezelfde opdracht 
nogmaals uitvoeren door een tweede hoepel die zich op 5 meter afstand 
bevindt. 

10. Met een geblindeerde bril snorkelen over een afstand van 12 meter naar 
een afgebakend stuk zwembadwand met een lengte van 6 meter. 

 
 
 
 
 

GEEF DE PEN DOOR 
 
Hallo, 
 
Ik ben Gijs Verhagen. Ik ben 10 jaar. Op 10 december word ik 11 jaar. 
Ik woon in Wijbosch.  
Ik zit op diploma zwemmen en op wedstrijd zwemmen.  
Net als mijn broer John en zus Ellen. 
Mijn papa heet ook John en geeft les bij Neptunus. 
Mijn andere hobby is drummen.  
Dat doe ik bij het tamboerskorps St. Lambertus in Gemonde. 
Ik vind dit ook erg leuk.  
Ik heb een hond, dat is een Berner Senner en ze heet Doortje. 
Ze is 3 jaar en ze is heel lief. 
Ik heb ook nog een dwerghamster en die heet Djingo. 
Dit was het dan de groetjes. 
 
Ik geef de pen door aan Olivier Schnitzeler. 
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VERJAARDAGEN 
 

in oktober     in november 
 

1 Sam Goijaerts 3 Saskia van Uden 
 Perry Kemps 4 Jeroen Trimbach 

4 Jan Hellings 5 Kelly Kremers 
9 Ben de Kort  Marga vd Oetelaar 
10 Els Groenedaal 7 Wilhelm vd Wijgert 
11 Mirjam Oosterholt 8 Susanne Hovenier 
12 Curth Swinkels  Romy van Laarhoven 
15 Willem Arts 9 Laura vd Rijt 
16 Linda Spooren 11 Thomas Bolwerk 
20 Jan vd Bersselaar 12 Peter vd Weijer 

 Sabrina Leenders 16 Harold vd Heijden 
 Amber van Zandbeek  Nadia Lahaye 

22 Rick Bijnen  Wim Vermeulen 
 Mark van Dinther 17 Ans Sars 
 Angela Klerkx  Mike Schalkx 

27 Nikki Leeyen 19 Hessel van Liempd 
28 Marieke Korsten 21 Celine Vermeer 

 Bram Verhagen 24 Susan Gerritsma 
30 Robin vd Bergh  Elke Schellekens 

 Carolijn van Uden 25 Farilde Steur 
31 Danny vd Sande 28 Harold van Alebeek 

   Rene Kuipers 
   Roosje van Oss 
  29 Judith van Eijk 
   Manon Musterd 
   Ellen Verhagen 
  30 Antoon vd Boogaard 
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WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Open water zwemmen 11 en 12 september 
 
Zaterdag 11 september stond er in Oosterhout een open water wedstrijd op het 
programma. Van Neptunus '58 deden Mark en Sandra Schellekens hieraan 
mee. Ondanks de slechte weersvoorspellingen bleef het op een enkele drup na 
droog. Helaas liep het programma flinke vertraging op omdat in eerste 
instantie de boeien niet goed lagen en de baan dus te kort was. Na dit 
verholpen te hebben, kon weer verder gegaan met de wedstrijd. 
Sandra begon met de 3000 meter vrije slag. Ze zwom hierbij naar de 34e 
plaats in 53.19.28 
Mark zwom de 500 meter vrije slag. Hij eindigde als 4e in 8.00.79. 
Daarna zwom Sandra nog de 1000 meter vrije slag en eindigde met een tijd 
van 16.28.61 als 35e. 
 
Zondag 12 september stond in Roermond de laatste open water wedstrijd van 
het seizoen op het programma. In de sterk golvende Maasplassen 
vertegenwoordigden Mark en Sandra Schellekens Neptunus '58. Mark zwom 
de 500 meter vrije slag en eindigde als 6e in 8.44.95. In het klassement van 
Brabant en Limburg van dit seizoen eindigde Mark als 3e en mocht hiervoor 
een prachtige beker in ontvangst nemen. Hiervoor moest hij minstens aan 4 
van de 6 wedstrijden deelgenomen hebben en Mark voldeed precies aan die 
eis. 
Sandra zwom de 2000 meter vrije slag en deed er ruim 34 minuten over: 
34.15.33 wat haar een 35e plaats opleverde. Sandra zwom 6 van de 6 
wedstrijden in Brabant en Limburg en kreeg hiervoor ook een aandenken. Ze 
eindigde in het klassement als 9e.  
 
In het verenigingsklassement van Brabant en Limburg eindigde Neptunus '58 
bij de heren op een 19e plaats en bij de dames op een 13e plaats. 
In het landelijke klassement is Sandra op een 98e plaats geëindigd bij de vrije 
slag dames. Linda eindigde als 237e. Er deden in totaal 297 dames mee. In 
het verenigingsklassement vrije slag dames eindigde Neptunus '58 op de 61e 
plaats van 127 verenigingen. 
 
Na alle prijsuitreikingen werd de terugreis aangevangen. Er werd een pauze bij 
een restaurant ingelast en de rietjes daar zorgden nog voor enkele 
lachwekkende taferelen in de auto. 
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ONDER DE KEP 
 

Het poloboekje al gehad? 
Ja hoor hij is aan alle aanvoerders 
afgegeven en de kleur is GEEL. Natuurlijk 
kan het voorkomen dat er een aantal 
foutjes in staan. Laat dit dan even via een 
e-mail aan de redactie weten. Wij zullen dit 
dan aan de juiste persoon doorgeven 
zodat in het volgende boekje dit kan 
worden aangepast. In het volgende boekje 
zullen ongetwijfeld ook delen uit de brief 
komen te staan, die is afgegeven aan de 
aanvoerders van de teams op de 
bijeenkomst voorafgaand aan het seizoen. 
Hierin staat wat de taken van de aanvoerders zijn, en wat er van de teams 
wordt verwacht. Het laatste deel hebben we hieronder afgedrukt. Veel tekst 
maar toch even aandachtig lezen.  
 

Ter informatie, overdragen aan overige teamleden: 
Het deelnemen aan de polocompetitie is een recht wat je simpelweg verworven hebt 

door lid te zijn van een vereniging. Maar een vereniging kan niet bestaan zonder 

“vereende” krachten en samen maken we het mogelijk er een leuk seizoen ballen 

aan over te houden. Dit vraagt echter ook om een aantal inspanningen van jullie 

kant. Vandaar dat elk lid van een seniorenteam of heren-jeugd team verplicht wordt 

om als W-official te gaan fungeren, tenzij die persoon een andere functie binnen de 

vereniging heeft die ook de nodige tijd en inspanning vereist. Daarbij denkend aan 

scheidsrechter, trainer, commissie-lid etc. Diegenen die nog geen gediplomeerd 

official zijn, worden automatisch bij de eerstvolgende cursus ingeschreven. Men 

krijgt 3 keer de mogelijkheid om de cursus te volgen en vervolgens aan het examen 

deel te nemen. Als na de derde keer nog niet is deelgenomen, volgt een schorsing 

van 3 wedstrijden. En laten we wel wezen, dat is het toch niet waard als het 

uiteindelijk gaat om zo‟n 3-5 wedstrijddagen in een seizoen achter de jurytafel plaats 

te nemen. 
 

We willen ook graag onder de aandacht brengen dat het probleem van het niet 

voldoende aanmelden van scheidsrechters ook consequenties heeft voor het aantal 

in te schrijven teams. Niet voldoende scheidsrechters betekent dus dat een aantal 

teams niet kunnen worden ingeschreven. Maar welk team, dat kies je dan als 

bestuur. Vandaar dat we ook daar genoodzaakt zijn een deel van de 

verantwoordelijkheid bij de teams te gaan leggen. Nu is het zo dat niet iedereen zich 

geroepen voelt om scheidsrechter te worden, maar een andere taak op zich wil 

nemen. Vandaar dat we vanaf volgend seizoen de volgende regel gaan toepassen. 

Van elk senioren- of jeugdteam wordt verwacht dat zij minstens 2 functies vervullen 

anders dan W-official, want dat is iedereen volgend jaar! Dus of een commissie-lid, 

of scheidsrechter, of trainer, noem maar op of bedenk zelf eens een taak die je op je 
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wilt nemen. Indien het probleem van de scheidsrechters zich weer voordoet, zal het 

team wat hier niet aan voldoet, niet kunnen worden ingeschreven. De teams die één 

of meerdere scheidsrechters leveren worden zeker ingeschreven. Bij teams zonder 

scheidsrechter wordt gekeken naar de overige functies en aldus een keuze 

gemaakt. 
 

Helaas hebben wij afgelopen seizoenen te maken gekregen met hoge boetes vanuit 

de bond om diverse redenen. Dat is zonde van het geld van de club, maar ook van 

jullie geld. Een correcte afwikkeling is dan ook gewenst. Vanaf nu worden de boetes 

systematischer afgehandeld aangezien vele boetes niet betaald worden, en de 

vereniging voor de kosten opdraait. Dat kan niet de bedoeling zijn. Vandaar dat we 

genoodzaakt zijn de bovenstaande regels strikter te gaan hanteren. Ook worden de 

boetes vanaf nu apart bijgehouden, en worden individuele boetes via de 

aanvoerders op de desbetreffende personen verhaald. De aanvoerder draagt de 

verantwoordelijkheid om boetes van het team, bij het team te incasseren en te 

betalen bij de polocommisie-secretaris. Vanaf nu geldt dat men een briefje krijgt met 

de hoogte van de boete en een betalingstermijn van 14 dagen. 14 Dagen na 

verstrijken van de betalingstermijn een aanmaning. Indien er dan nog geen betaling 

heeft plaatsgevonden, elke 14 dagen uitgestelde betaling een verhoging van 25%. 
 

We hopen dat al deze regels slechts een formaliteit hoeven te zijn. We wensen alle 

teams een bijzonder sportief, gezellig en succesvol nieuw seizoen toe en zien graag 

alle leden deelnemen aan het oliebollen husseltoernooi wat rond de jaarwisseling 

door de vereniging wordt georganiseerd. Meer info hierover volgt.  
 

Bestuur SWNZ 

 

Heren 2 doet het goed in de bekercompetitie 
 

Voor heren 2 zijn de wedstrijden van de bekercompetitie eigenlijk altijd een 
paar extra trainingen maar voor het derde jaar op rij lijkt het erop dat men de 
tweede ronde heeft gehaald. In de eerste ronde hadden de heren moeite met 
Nayade, in het Eindhovense werd verloren met 7-6. Natuurlijk was een 
gelijkspel hier meer op zijn plaats geweest. Voor uitleg over de situatie moet 
de nieuwe keeper van heren 2 Jan Hellings worden geraadpleegd.  
De twee overige wedstrijden, beiden thuis gespeeld, werden gewonnen met 
achtereenvolgens 7-4 tegen Zeester-Meerval en maar liefst 13-6 tegen DZT. In 
de eerste en de laatste wedstrijden werden de heren goed ondersteund door 
invallende jeugd en heren 3 spelers. De invallers konden goed meekomen in 
de wedstrijden en hebben ook hun doelpuntjes kunnen mee pikken. 
 

Uitslagen van de andere teams zijn niet te achterhalen op het internet, maar 
omdat de eerste twee van ieder poule doorgaan lijkt het erop dat heren 2 
wederom het seizoen weer met drie wedstrijden heeft verlengd. Dus in april 
nog volop aan de bak, en nu maar hopen dat dit een goede start is voor de 
competitie en we de stijgende lijn kunnen voortzetten. 
 

           Roy. 
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Wedstrijden 
 
Zaterdag 2-okt-04    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

D2 Eszet 1 - SWNZ De Roerdomp Roermond 17:15 19:15 

H2 SBC-2000 1 - SWNZ De Wisselaar Breda 19:15 20:45 

H1* SWNZ - DWK-XCESS 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 20:15 

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

     

Zondag 3-okt-04    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

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

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

D3# SWNZ - Nuenen 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 

     

Zaterdag 9-okt-04    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

Jong Njord A - SWNZ Den Ekkerman Veldhoven 15:45 17:00 

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

D3 Argo 3 - SWNZ Z.I.B.-Best Best 16:45 17:45 

HJ Nuenen A - SWNZ Ir Ottenbad Eindhoven 17:00 18:15 

H3 Argo 2 - SWNZ Z.I.B.-Best Best 17:30 18:30 

D1 Arethusa 1 - SWNZ Golfbad Oss Oss 19:30 20:15 

Asp* SWNZ - De Rog B De Molen Hey Schijndel --:-- 18:00 

D2 SWNZ - Zuidwesthoek 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

H2# SWNZ - De Warande 3 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 

     

Zondag 10-okt-04    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

H1 De Meer 1 - SWNZ De Meer Culemborg 17:30 19:15 

     

Zaterdag 16-okt-04    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

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

D2 TRB/RES 3 - SWNZ De Drieburcht Tilburg 19:00 20:15 

H2 Arethusa 2 - SWNZ Golfbad Oss Oss 19:45 20:45 

H3* SWNZ - Platella 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:00 

H4 SWNZ - De Rog 3 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

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

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

     

Zaterdag 23-okt-04    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

HJ Arethusa A - SWNZ Golfbad Oss Oss 16:15 17:15 

D3 Gorgo 2 - SWNZ De Beemd Veghel 17:00 17:45 

Asp Arethusa A - SWNZ Golfbad Oss Oss 17:00 18:00 

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

H4 SWNZ - Aquamigos 5 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 
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H3# SWNZ - Waterproof 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 

     

Zondag 24-okt-04    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

D2* SWNZ - De Treffers 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:00 

H2# SWNZ - Gorgo 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

     

Zaterdag 30-okt-04    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

H1 Hellas-Glana 1 - SWNZ De Nieuwe Hateboer Sittard 15:45 17:45 

D3 DIO 1 - SWNZ De Banakker Etten-Leur 16:15 17:45 

Jong Nuenen A - SWNZ Ir Ottenbad Eindhoven 16:30 17:30 

HJ Aquamigos A - SWNZ Sportiom Den Bosch 16:45 17:30 

H3 Zeester-Meerval - SWNZ De Wel Uden 18:00 19:00 

D1 WVZ 1 - SWNZ De Veur Zoetermeer 18:30 20:45 

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

H2 SWNZ - PSV 6 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

D2# SWNZ - Brunssum 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 

     

Zaterdag 6-nov-04    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

Asp De Warande B - SWNZ Arkendonk Oosterhout 14:45 16:00 

D2 De Ganze 1 - SWNZ Sportpunt Zeeland Goes 16:00 18:00 

H2 De Stormvogel 2 - SWNZ Vrijburgbad Vlissingen 17:45 20:15 

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

H3 SWNZ - Lutra 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

D3 SWNZ - Lutra 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 

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

D1# SWNZ - Brandenburg 3 De Molen Hey Schijndel --:-- 21:15 

     

Zaterdag 13-nov-04    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

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

H4 De Punderman 1 - SWNZ De Wiemel Deurne 18:30 19:45 

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

D3 De Punderman 1 - SWNZ De Wiemel Deurne 19:15 20:30 

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

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

H2# SWNZ - Aquamigos 3 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 

     

Zondag 14-nov-04    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

Jong De Rog A - SWNZ De IJzeren Man Weert 17:00 18:30 

H3 DZT 4 - SWNZ De Wiemel Deurne 17:30 18:45 
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VERSLAG ALV VAN 28 JUNI 04 
 

Plaats: J. vd Sande, Molenstraat 8. 

 

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

Vlaanderen, D. vd Steen, M. vd Bersselaar,  D. vd Brand, P. van Lokven,  VAN van 

Liempd, G. vd Meerendonk, D. Hermes, H. van Herpen, J. Verhagen en E. 

Verhagen. 

  

Afwezig: D. vd Sande, F. van Liempd, W. vd Wijgert, D. vd Wijgert, S. vd Wijgert, 

Wyko vd Wijgert, B. vd Wijgert, F. Hovenier, M. de Zwart, R. Bruggeman, C. van 

Heeswijk, S. van Veen, A. Pennings en H. Klerkx (allen met kennisgeving). 

 

Aanwezige bestuursleden: A. de Zwart, J. Mettler, M. Pennings, P. vd Weijer, F. vd 

Hoeven, V. Hellings en J. vd Sande. 

 

 

Opening: 

De voorzitter (Arie) opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

Notulen jaarvergadering 30 juni en 21 juli 2003: 

De notulen zijn afgedrukt in twee clubbladen. Het verslag van 30 juni in De Drietand 

van oktober 2003 en het verslag van 21 juli in De Drietand van september 2003. Er 

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

 

Ingekomen stukken en mededelingen: 

Er zijn 14 afmeldingen binnengekomen. De namen zijn hierboven vermeld. 

 

 

Verslagen diverse afdelingen. 

 

Verslag van de secretaris:  

Het bestuur kwam 10 keer in vergadering bijeen, het dagelijks bestuur 1 keer en er 

zijn 2 bijeenkomsten geweest met het bestuur van Zegenwerp. 

 

Het huidige ledenbestand is 333. In de loop van het seizoen zijn er 61 afmeldingen 

geweest en 69 nieuwe leden hebben zich aangemeld. Naast de leden zijn er nog 8 

personen die hand- en spandiensten verrichten voor de vereniging en als zodanig 

als niet-lid in het bestand zijn opgenomen. 

 

Naar aanleiding van opmerkingen tijdens de ALV van 30 juni 2003 is gestart met het 

registreren van e-mail adressen om het internet als medium in de communicatie op 

te nemen. Er blijkt dat 26% van de leden een e-mail adres heeft. 
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Een overzicht van diverse disciplines en medewerkers: 

 

Medewerkers die niet actief zwemmen   47 

Diplomazwemmen 181 

Wedstrijdzwemmen   41 

Waterpolo   55 

Synchroonzwemmen   27 

Masterzwemmen   33 

Recreatief zwemmen   16 

53 leden doen mee aan 2 disciplines en 4 leden aan 3. 

 

181 leden komen uit Schijndel en 21 uit Wijbosch 

  12 uit St. Michielsgestel 

  13 uit Gemonde 

  15 uit Den Dungen 

  12 uit Heeswijk-Dinther 

  31 uit Berlicum 

  10 uit Middelrode 

    7 uit Eerde 

    7 uit Boxtel 

  32 uit overige plaatsen 

 

Leeftijd op 1 januari 2004 

t/m 11 jaar  143 

12 t/m 16    58 

17 t/m 24    18 

25 t/m 34    29 

35 t/m 49    64 

ouder dan 50    25 

onbekend       4 

 

De zwemvierdaagse in oktober 2003 telde 416 deelnemers. 

 

Er komen geen vragen over het verslag. De voorzitter bedankt Jan voor zijn werk in 

het afgelopen jaar. 

 

Synchroonzwemmen. Femke: 

In het afgelopen seizoen (het achtste) is de afdeling synchroonzwemmen uitgebreid 

met veel nieuwe leden, een nieuw kaderlid en met een extra lestijd. Hierdoor stond 

het seizoen in het kader van het aanleren van de basisbeginselen en het halen van 

blokken en diploma‟s. Ook in het tweede jaar dat er gezwommen werd voor het 

blokkenplan zijn er veel certificaten gehaald (twee sessies, 20 december en 15 mei): 

15 keer certificaat 1, 15 keer certificaat 2, 18 keer certificaat 3, 12 keer certificaat 4, 

4 keer certificaat 5 en 3 keer certificaat 6. Daarnaast hebben een aantal meisjes 

afgezwommen voor de bondsdiploma‟s: 7 keer diploma H en 2 keer diploma G. Al 

deze diploma‟s zijn gehaald tijdens de diplomasessie die wij zelf hebben 

georganiseerd in maart 2004.  
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De wedstrijdploeg bestond soms uit 1, soms uit 2 deelneemsters. Er werd 

deelgenomen aan wedstrijden op het Age 1 niveau. De meisjes zwemmen twee 

verplichte figuren: de overslag voorover en de kiep en twee figuren die twee dagen 

voor de wedstrijd geloot worden. In totaal moeten er 44,00 punten gehaald worden 

om het E-diploma te halen. Zo haalde Sandra Schellekens in de eerste wedstrijd van 

het seizoen het E-diploma. Ze is intussen gepromoveerd naar de categorie Age 2, 

waarin ze het D-diploma kan halen. 

Er zijn dit jaar geen medailleplaatsen gehaald bij de wedstrijden. 

 

Om leden van Neptunus‟58 in te kunnen schrijven voor diplomasessies en 

wedstrijden, moeten ook een aantal functies vervuld worden. Jan Oremans is ons dit 

jaar komen versterken als M. Daar zijn we heel erg blij mee. Farina en Femke 

hebben een aantal keer gefungeerd als jurylid. Als stelregel geldt dat elke 

vereniging per 4 meisjes verplicht 1 jurylid levert.  

 

Het aantal deelneemsters aan het synchroonzwemmen was dit seizoen 38, 

waaronder 4 meisjes van Zegenwerp. De trainingen werden verzorgd door 

Bernadette van Vlaanderen, Farina van Liempd en Femke van der Hoeven. We 

werden regelmatig ondersteund door Arianne vd Steen en Sandra Schellekens. 

 

Het komende seizoen ziet er als volgt uit: 

 Meedoen aan de vier competitiewedstrijden E en D. 

 Er zijn 3 diplomasessies, waarvan 1 in Schijndel. 

 Er zullen weer een heleboel blokcertificaten afgezwommen worden. 

 Vanaf januari willen we gaan trainen voor een synchroonzwemshow, die in 

december 2005 moet gaan plaatsvinden. 

 

Arie bedankt Femke en de andere trainsters. 

 

Diplomazwemmen. Peter: 

Met de afdeling diplomazwemmen bieden wij de zwemmer, de watersportactiviteiten 

die bij de KNZB onder de noemer elementair zwemmen vallen. In het seizoen 

2003/2004 zijn er op woensdag- en zaterdagmiddag ruim 180 kinderen komen 

zwemmen in de leeftijd van 5 tot 20 jaar. Er wordt opgeleid voor de diverse 

certificaten en diploma‟s van de KNZB en de NRZ.   

Aan degenen, die reeds alle te behalen diploma‟s in hun bezit hebben bieden wij, in 

overleg, een swimfitness programma aan. 

De certificaten voor het sterrenplan worden tijdens de lessen afgezwommen. De 

geslaagden voor het sterrenplan:   

  2 kinderen dolfijn 

  3 kinderen vissen 

28 kinderen ster 1 

25 kinderen ster 2 

31 kinderen ster 3 

42 kinderen ster 4 

28 kinderen ster 5 
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Voor het afzwemmen van de zwemvaardigheidsdiploma‟s organiseren we drie keer 

per seizoen een afzwemavond. Deze vinden plaats op zaterdagavond van 18.00 – 

20.00 uur. Dit jaar zijn we met de hogere diploma‟s begonnen. Het resultaat was, dat 

ook de kandidaten van zwemvaardigheid III, meer belangstelling hadden. Dit is dus 

voor herhaling vatbaar. 

Dit seizoen zijn 7 kandidaten afgezwommen voor C. 

 

Op 13 december 2003, 20 maart en 15 mei 2004 is afgezwommen voor de volgende 

diploma‟s: 

 

Zwemvaardigheid                 I   II     III 

basispakket           41  25 4 geslaagden 

kunstzwemmen   17 11 7 geslaagden 

balvaardigheid  48  20 6 geslaagden 

nostalgische zwemslagen   38  11 4 geslaagden 

 

Samen met de afdeling wedstrijdzwemmen zijn er, voor het aankomend kader, een 

paar lessen techniek gegeven. Het is de bedoeling dat deze in het seizoen 

2004/2005 uitgebreid worden. 

 

Linda Leenders – Buuts gaat in het nieuwe seizoen weer mee aan de slag. 

De groep is dit seizoen versterkt door Rachel Coppens, Hans Nieuwenkamp, Ellen 

Verhagen, Simone vd Wijgert en Wilhelm vd Wijgert. 

 

Het volgende seizoen starten we met de vernieuwde diploma‟s van de NRZ. Een van 

de grootste verandering is het introduceren van het gekleed zwemmen (gebaseerd 

op het overlevingszwemmen) en de introductie van de vlinderslag bij ZWV I. 

 

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

2003/2004. 

 

Er zijn geen vragen en Arie bedankt Peter voor zijn werk. 

 

Wedstrijdzwemmen. Vera: 

In het seizoen 2003/2004 heeft de afdeling wedstrijdzwemmen veel successen 

behaald. 

In de verenigingscompetitie zijn we op de 2
e
 plaats geëindigd en gepromoveerd naar 

D II.  

In de recreantencompetitie hebben we eveneens de 2
e
 plaats behaald. 

Er zijn gigantisch veel persoonlijke en clubrecords gezwommen. Tijdens de speedo 

wedstrijden zijn er talloze medailles gewonnen. Er hadden zich 5 zwemmers 

geplaatst voor de kringjaargang finales, die helaas tegelijk met het kamp waren. 

Celine Vermeer en John Verhagen zijn speedo zwemmers van het jaar geworden 

(d.w.z. dat zij hun persoonlijk record met het meeste aantal secondes verbeterd 

hebben in 1 seizoen). 
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Zowel voor de Brabantse winter- als zomerkampioenschappen hadden zich veel 

leden geplaatst. Voor het eerst in de geschiedenis van Neptunus is er een 

Brabantse kampioen.  

John Verhagen is zowel op de 50 m als de 100 m vrije slag, de snelste 

zwemmer van Brabant bij de jongens, geboren in 1992. Hij heeft ook nog het 

Brabants record voor jongens van 12 jaar op zijn naam gezet. Dit record was 

van Pieter vd Hoogenband. Maar John ging nog een stapje verder en is 27 juni, 

tijdens de Nederlandse kampioenschappen,  

2
e
 van Nederland geworden op de 100 m vrije slag in weer een nieuw Brabants 

record.  

Hij werd 11
e
 op de 200 m wisselslag. Hartelijk gefeliciteerd met deze geweldige 

prestaties.  

 

Het aantal vrijwilligers die geholpen hebben tijdens de wedstrijden en de trainingen, 

was ook dit jaar weer ruim voldoende. Iedereen bedankt, zonder jullie hulp hadden 

we niet kunnen bereiken wat we dit seizoen bereikt hebben.  

Ze bedankt ook Helma vd Kleij voor haar werkzaamheden voor ‟t 

wedstrijdsecretariaat. Ook bedankt ze de trainsters Saskia, Sandra, Mieke en Jan vd 

Heijden. 

 

Masterzwemmen. Vera: 

Het aantal masters is ook dit seizoen weer toegenomen. Verder zijn er geen 

bijzonderheden en gaan we volgend seizoen weer op dezelfde voet verder. 

 

Recreanten. Vera:   

Met de recreanten gaan we ook gewoon door. Vera bedankt J. vd Heijden voor het 

toezicht houden bij de eerste groep. 

 

Er zijn geen vragen voor Vera. Arie bedankt ook haar voor al haar werk. 

 

Waterpolo. Janny: 

Er is in het seizoen 2003/2004 gespeeld met 4 herenteams, 3 damesteams, 1 heren 

jeugd, 1 team jongens onder 16 jaar en 1 aspirantenteam onder 14 jaar. 

Heren 3 werd kampioen. 

Voor volledig verslag van de ALV van SWNZ verwijst Janny naar De Drietand.  

Deze vergadering is goed bezocht. 

In het seizoen 2004/2005 starten weer met 10 teams. 

SWNZ is nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Heeft u belangstelling, meld je dan 

aan bij het bestuur. SWNZ moet meer scheidsrechters leveren, anders zijn boetes 

onvermijdelijk. 

Janny bedankt alle medewerkers. 

 

Arie bedankt ook Janny voor haar werk. 
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Zwemmend Redden. Femke:  

In het seizoen 2003 kwamen we uit op 18 lessen. Dit aantal is hard nodig, omdat het 

anders erg moeilijk is om het niveau van de zwemmers voldoende hoog te houden. 

En juist dit jaar kregen we van de bond te horen dat het examenniveau van onze 

kandidaten het hoogste is in Brabant. Het seizoen begon half april en duurde tot 

eind september met uitzondering van de bouwvakvakantie en een aantal vrije dagen. 

Het examen werd gehouden op 27 september. 

 

Alle instructeurs van vorig jaar zijn ook dit jaar weer terug gekomen om les te geven. 

En daarnaast hebben zich zes dames aangemeld als aspirant-instructeur. Zij kregen 

dit seizoen les in het lesgeven door middel van onze eigen cursus “les in het 

lesgeven”.  

 

Het aantal deelnemers voor de brevetten 1 tot en met 6, certificaat brons en zilver en 

diploma A en B Binnenwater is al een aantal jaar stabiel, 53 inschrijvingen. De 

werving van de nieuwe leden gaat door middel van het clubblad maar voornamelijk 

door de gastlessen die bij het diplomazwemmen gegeven worden.   

Er zijn dit jaar 15 nieuwe leden bijgekomen, waarvan er 13 al lid waren van 

Neptunus‟58. 

 

Van de in totaal 53 kandidaten zijn er 52 op examen geweest. 1 kandidaat voor 

brevet 6 is gezakt voor de theorie. Ze mocht nog wel meedoen met het 

praktijkexamen maar om brevet 6 te halen moeten zowel de theorie als de praktijk 

voldoende zijn.  

 

De examenkandidaten werden opgeleid door 11 instructeurs en 6 aspirant-

instructeurs.  

 

Een overzicht van de geslaagden: 

Brevet 1     7 kandidaten 

Brevet 2    5 kandidaten 

Brevet 3  13 kandidaten 

Brevet 4    6 kandidaten 

Brevet 5    3 kandidaten 

Brevet 6     7 kandidaten 

Certificaat brons     3 kandidaten 

Certificaat zilver     4 kandidaten 

Diploma A     1 kandidaat 

Diploma B     3 kandidaten 

 

In het seizoen 2003 hebben we een aantal keer in buitenwater geoefend. Er werd 2 

keer in het verwarmde buitenbad in St. Michielsgestel gezwommen om aan de 

temperatuur van buitenwater te wennen. Hoewel deze lessen in de schoolvakantie 

vielen, werden ze goed bezocht. 

  

De medewerkers voor het seizoen 2003 waren: Marc vd Berg, Ronnie van Berlo, 

Mieke vd Bersselaar, Simone van Doremalen, Leon van Geffen, Femke vd Hoeven, 

Dorinda Jansen, Ina Koomen, Annelieke vd Linde, Mieke Persoon, Ronald Persoon, 

John Verhagen, Dré vd Wijgert en Wilhelm vd Wijgert. De aspiranten waren Rachel 
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Coppens, Mandy Kuijpers, Anne Oremans, Arianne vd Steen, Elina de Vries en Marit 

van Weert.  

 

Allen van harte bedankt! 

 

Pauze 

Maarten deelt de financiële verslagen uit. Deze kunnen bekeken worden, tijdens de 

aangeboden consumptie. 

 

Financieel verslag seizoen 2003/2004: 

Maarten geeft uitleg over de diverse posten.  

 

Ook dit jaar zullen we niet ontkomen aan contributieverhoging, omdat: 

 de subsidie van de gemeente minder wordt; 

 de extra subsidie van de gemeente afgebouwd wordt; 

 er nog niet bekend is hoeveel de badhuur stijgt; 

 de kosten hoger worden. 

 

Er wordt gevraagd of leden zich afmelden vanwege de contributie. 

Dit is moeilijk te beoordelen. Het zijn voornamelijk leden van diplomazwemmen die 

eraf gaan.  

Ook wordt gevraagd of het bad optimaal gebruikt wordt. Soms liggen er maar 3 

poloërs in. Dit is hier niet aan de orde, want poloën is SWNZ. Het is al besproken in 

de ALV van SWNZ.  Men heeft wel gelijk dat het bad zo optimaal mogelijk gebruikt 

moet worden. 

 

Verslag kascommissie: 

Daan Hermes, Roy Bruggeman en Suzan van Veen hebben de kas gecontroleerd. 

Daan doet hier verslag van. Ze hebben de kas keurig in orde bevonden en gaan er 

mee akkoord. Daan bedankt Maarten. 

Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit: Roy Bruggeman, Harrie Verhagen en  

Harrie van Herpen.   

 

Begroting seizoen 2004/2005: 

Maarten heeft berekend dat de contributie met ongeveer 10% omhoog moet. De 

aanwezige leden gaan hiermee akkoord. 

 

De contributie en de bijdrages  voor 2004/2005 zijn: 

 

Leden jonger dan 10 jaar €   87,00 Inschrijfgeld (eenmalig) € 12,50 

Leden tussen 10 t/m 15 jaar € 106,00 Startvergunninghouders € 19,00 

Leden 16 jaar of ouder € 113,00 Polobijdrage € 42,00 

Recreatief zwemmen € 101,00 Extra discipline < 20 jaar €   6,00 

                           > 20 jaar € 20,00 

De leeftijd van 1 juni telt. 

Bijdrage cursus zwemmend redden is afhankelijk van de te volgen cursus en 

lidmaatschap van Neptunus‟58. 

 

De recreanten worden volgend jaar gelijkgesteld met: leden van 16 jaar of ouder. 
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Er is eerder afgesproken dat dit in drie jaar gelijk zou zijn. 

 

Er wordt € 500,00 gereserveerd voor het 50 jarig bestaan in 2008 en als het kan nog 

meer. Er moet dan extra aandacht komen voor Neptunus‟58 en haar leden. 

 

Maarten stelt voor om voor de penningmeester een computerpakket aan te schaffen. 

De vergadering vindt niet alleen een pakket maar ook een computer. Een laptop en 

een printer hebben we al. Maarten zal wel eens informatie inwinnen.  

Arie bedankt Maarten voor het vele en belangrijke werk van het afgelopen jaar. 

 

Verslag stichting SOZ: 

Harrie van Herpen doet verslag. De commissie SOZ bestaat uit Harrie van Herpen, 

Roy Bruggeman en Maarten Pennings (hij verwerkt de financiën). 

De commissie vergadert 6x per jaar + de eigen activiteiten moeten uitgevoerd 

worden. Om nieuwe ideeën op te doen en het werk te verdelen zouden Harrie en 

Roy er graag een persoon bij hebben. 

Plannen voor de toekomst zijn: 

 nieuwe bedrijven benaderen; 

 ACN sponsorbeleid met mobiele telefonie. Hier is nog geen toestemming voor. 

Het doel van de commissie SOZ is het ondersteunen van jeugdactiviteiten, 

opleidingen, het kamp, aanschaf/onderhoud van materialen etc. 

 

Harrie bedankt alle sponsors. 

 

Bestuursverkiezing: 

Peter vd Weijer en Maarten Pennings zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen 

tegenkandidaten. Peter en Maarten worden met applaus weer voor 3 jaar gekozen. 

Ze krijgen de complimenten van de aanwezigen en hen wordt weer veel succes 

toegewenst. 

 

Rondvraag en sluiting: 

 

H. van Herpen: 

Zijn er niet te weinig leden aanwezig, zodat een 2
e
 ALV nodig is? En is er een 2

e
 

presentielijst? 

Dit is inderdaad en een 2
e
 lijst is aanwezig. 

 

De W-official cursus is vandaag voor de 3
e
 keer. Er hebben zich 30 leden van 

SWNZ aangemeld voor deze cursus. 

De eerste keer waren er 17, slechts 1 persoon had zich afgemeld. 

De tweede keer waren er 11 en de derde keer 14, geen afmeldingen. 

Volgende week is het examen. Harrie vindt zo‟n mentaliteit niet passen. Hij zal aan 

Janny de namen doorgeven van degenen, die zomaar weggebleven zijn.  
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H. vd Kleij: 

De verslagen van het wedstrijdzwemmen staan in omgekeerde volgorde in De 

Drietand. 

Dat klopt zegt Femke en dat zal voortaan omgedraaid worden. 

 

M. vd Bersselaar, D. vd Brand en P. van Lokven: 

Komt er volgend seizoen meer duidelijkheid over het diplomazwemmen? 

Peter vd Weijer en Bernadette van Vlaanderen hebben de verantwoording. Peter, 

Femke of Farina moeten zes weken van tevoren gezien hebben hoe de kinderen 

zwemmen anders mogen ze niet op examen. 

 

Worden de nostalgische zwemslagen nog gegeven? 

Dit is nu nog niet bekend. 

 

J. Mettler: 

Jan en Maarten willen het liefst dat alle leden hun contributie in vier termijnen 

automatisch betalen. Degenen, die op rekening betalen moeten per 1 september 

voor het hele jaar ineens betalen. Het huishoudelijk reglement vermeldt dat er geen 

contributie terugbetaald wordt. 

Kan de vergadering hiermee akkoord gaan? 

VAN van Liempd reageert hierop, dat alle leden hierover per brief ingelicht moeten 

worden, voor dit ingevoerd wordt. Andere leden zijn het met hem eens. 

De secretaris (Jan) zal hiervoor zorgen. 

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 21.30 uur. 

 

Om 21.35 uur opent de voorzitter de 2
e
 vergadering. De leden tekenen de 

presentielijst. Iedereen gaat akkoord met wat er in de 1
e
 vergadering besproken en 

besloten is. 

 

De voorzitter bedankt nogmaals de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.40 

uur en wenst iedereen een fijne vakantie. 

 

Notuliste 

E. van Liempd. 
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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: □ man □ 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 

□ Diploma (elementair) zwemmen             □ woensdag 

            □ zaterdag 

Datum:________ ____________ 

□ Waterpolo  Datum:________ ____________ 

□ Wedstrijd zwemmen  Datum:________ ____________ 

□ Synchroon zwemmen  Datum:________ ____________ 

□ Masterzwemmen  Datum:________ ____________ 

□ Recreatief zwemmen  Datum:________ ____________ 
 

Machtiging 

Ondergetekende gaat akkoord met automatische afschrijving in vier termijnen van de 

jaarlijkse contributie en inschrijfgeld: □ ja □ 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.  

De incassodata zijn 1 september, 10 november, 25 Januari en 1 april. 
 

Ondertekening 
 

DATUM VAN INSCHRIJVING: _____________  HANDTEKENING: ___________________ 
 

Formulier inleveren bij de desbetreffende disciplineleider(ster). 


