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 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 11, nummer 6 april 2005 
  

REDACTIONEEL 
 
Zo Pasen is weer geweest en we hebben allemaal de eitjes op laag water 
kunnen zoeken. Voor degene die te veel chocolade-eitjes hebben gegeten is 
het natuurlijk weer zaak de nodige kilootjes kwijt te raken dus dat wordt weer 
zwemmen geblazen. We hebben het heel druk gehad met de 
diplomazwemmers, zij hebben namelijk zeer succesvol afgezwommen met als 
gevolg deze super dikke De Drietand. Het polo seizoen kabbelt gewoon door, 
en omdat we met het ter perse gaan van deze De Drietand nog voor de datum 
van de ALV van SWNZ zitten deze keer iets minder polo nieuws. Dit wordt in 
het volgende nummer wel weer goed gemaakt met een verslag van deze ALV. 
Het zwemmend redden seizoen staat weer voor de deur en er wordt al druk 
geoefend op het redden van de zinkende medemens. Dat we daar we goed in 
zijn getuigd de eerste plaats bij de EHAD-wedstrijd te Goirle. Wie weet wat 
deze afkorting betekend kan dit mailen aan de redactie. 
De dames van het synchroonzwemmen hebben dit jaar zonder heren 
afgezwommen hun afwezigheid ten spijt was het dit jaar wederom een succes 
maar er zijn nog plaatsen over voor volgend seizoen. 
We willen alleen nog even zeggen….. 

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 22 april 2005 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 APRIL/MEI 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in april in mei 
maandag - 2 
dinsdag - geen training 
woensdag - 4 
donderdag - geen training 
vrijdag - geen training 
zaterdag 30 - 
 

Diplomazwemmen 
13 april   kijkdag woensdaggroep 
16 april   kijkdag zaterdaggroep 
4 juni    afzwemmen basispakketten zwemvaardigheid I, II en III 
8 juni    broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag 
11 juni   broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag 
 

Synchroonzwemmen 
12 juni   competitiewedstrijd in Veldhoven 
26 juni   afzwemmen voor diploma‟s H, G en F in Eindhoven 
 

Wedstrijdzwemmen 
3 april   Speedowedstrijd 
10 april   DII-competitie in Oss 
17 april   limietwedstrijd in Tilburg 
4 en 5 juni   kring Speedofinales 
 

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

Zwemmend Redden 
April: 23 
Mei: 7, 14, 21, 28 
Juni: 18, 25 
Juli: 2, 9, 16 

Augustus: 20, 27 
September: 3, 10, 17, 24 
Oktober: 1 (examen!) 

 

18 en 19 juni EHaD wedstrijd te Rosmalen 
 

Kamp 
10, 11 en 12 juni 2005 
 

Algemene Leden Vergadering 
4 juli 2005 (definitieve datum) 
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NIEUWE LEDEN 
 

Noud van Boven Diplomazwemmen 

Niall Carroll Masterzwemmen 

Alex de Laat Wedstrijdzwemmen 

Kai van de Zanden Diplomazwemmen 

 
Er wordt gezocht naar aspirant jeugd leden tot 14 jaar en jongens onder de 16 
om de bestaande waterpoloteams aan te vullen. Dit is een mooie gelegenheid 
om van je favoriete bezigheid zwemmen een echte hobby te maken. Natuurlijk 
gebeurt dit alles in teamverband. Ben je geïnteresseerd en wil je wel eens wat 
anders dan alleen baantjestrekken van de ene kant van het zwembad naar de 
andere dan is dit echt een goed moment om een paar proef trainingen bij te 
wonen. De aspiranten trainen twee maal per week op dinsdag van 18.00-18.45 
in de Molenhey te Schijndel en op vrijdag van 18.15 –19.15 te Boxtel. De 
jongens onder 16 trainen op dezelfde dagen en tijden. Op zaterdagavond 
worden de competitiewedstrijden gezwommen. Je kunt je op de 
trainingsavonden vooraf bij de trainer melden voor een proeftraining. De 
voorwaarde is natuurlijk wel dat je minimaal je b-diploma hebt.  
Ook als je ouder bent dan 16 en zin hebt om te poloën, ben je natuurlijk van 
harte welkom. Neem voor meer informatie contact op met Janny vd Sande 
(073-5498981). 
  

VAN HET BESTUUR 
 

Prijzenkast  
 
Neptunus‟58 en SWNZ hebben een prachtige prijzenkast. Alhoewel, het was 
eigenlijk een mooie prijzenkast. Maar hij heeft wat onderhoud nodig, voordat 
we de prijzenkast in de hal van het zwembad kunnen hangen. Daarom zijn we 
op zoek naar een aantal mensen die de vereniging een handje willen helpen. 
We zoeken iemand die kan timmeren en iemand die kan schilderen. Als je dat 
kunt en je wilt ons helpen, bel dan even met Jan Mettler (073-5474331). 
Verder zijn we op zoek naar iemand die goed met een poetsdoek overweg kan 
om de zilveren bekers op te poetsen. Als je daar een kei in bent (of wat 
minder, dat mag ook) dan kun je contact opnemen met Vera Hellings (073-
5480209).  
Hoe sneller de werkzaamheden uitgevoerd zijn, hoe sneller we weer allemaal 
kunnen genieten van de mooie bekers die Neptunus‟58 en SWNZ hebben 
binnengehaald. 
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GEEF DE PEN DOOR 
 
Hallo, 
 

Ik ben Claudia Mettler. Ik ben 15 jaar en woon in Schijndel. Ik zit in de  

tweede VMBO op het Elde College. Ik heb een broertje en een  zusje, Jodi 13  
en Cynthia 11. Mijn hobby's zijn keyboard spelen, zwemmen en ik ben lid van  
het  BMT (Brabants Muziek Theater). 
 
Groetjes, Claudia 
 

                            ik geef de pen door aan Wendy Groenendaal 

 
 

KAMP 
 

Ahoy !! 
 
Het kamp is in zicht !!!! 
 
Het lekkere weer moet nog komen, maar het kamp is al gepland namelijk op 
10, 11 en 12 juni! 
Het kamp van vorig jaar was een groot succes en dit kamp wordt vast ook 
weer SUPER!!  
Ook dit jaar is het kamp weer op Camping De Bergen in Wanroij. 
In 2004 was alles in het thema „Olympische spelen‟, dit jaar hebben we iets 
anders voor jullie bedacht: 

PIRATEN!!!  
 

We hopen dan ook iedereen terug te zien!! Je kunt  
je opgeven door het inschrijfformulier in te vullen  
en in te leveren bij de kapiteins John of Saskia?  
Het is natuurlijk wel de bedoeling dat onze  
zeerovers in stijl komen!! Aye?! 
 

Dus hijs je zeilen en schrijf je in!! 

 
We hebben een tekort aan tenten, dus als jullie of iemand die jullie kennen een 
tent zou kunnen missen voor dit weekend, zou dat reuze fijn zijn!!! Je kunt dit 
doorgeven aan John Verhagen of Saskia Vermeer? 
 
Groetjes, 
 Ellen Verhagen 
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Postbus 85 ï 5480 AB ï Schijndel 

 

NONONONONONONONONONONONONONONO 
 

 

INSCHRIJFFORMULIER ZWEMKAMP 
Alle leden van Neptunus ô58 kunnen zich inschrijven. 

 
Ç Ja, ik ga mee op kamp !!! 
  Naam: 

  Geboortedatum: 
 
Ç Ja, wij hebben een tent voor …. personen ter beschikking. 
 
Ç Ja, ik ben bereid om als begeleider mee te gaan. 

  Naam: 
 Tel: 

 
Ç Ja, ik ben bereid om jullie te helpen bij het opbouwen en afbreken  
  van de tenten. 
 Naam: 

 Tel: 
 
Ç Ja, wij zijn bereid om de kinderen te brengen op vrijdagavond. 
 Naam: 
 Tel: 

 
Ç Ja, wij zijn bereid om de kinderen te halen op zondagmiddag. 
 Naam: 
 Tel: 

 

Dit inschrijfformulier voor 18 MEI inleveren bij John Verhagen of Saskia 

Vermeer. 
 

 

NONONONONONONONONONONONONONONO 
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ZWEMMEND REDDEN 
 

Snelle Reddingactie Neptunusô58 
 
In het weekend van 19 en 20 maart, heeft een EHaD wedstrijd plaatsgevonden 
in Goirle. EHaD staat voor Eerste Hulp aan Drenkelingen. Aan deze wedstrijd 
hebben twee teams van vier deelnemers van Neptunus‟58 meegedaan. 
 
Bij deze wedstrijd krijgen de deelnemers de taak om mensen te redden, maar 
niet zo maar. Ze kregen van tevoren al de nodige oefeningen. Wie moet er 
leiden? Wie belt er 112? Wie zorgt voor hulp- en reddingmiddelen? Dit hadden 
de deelnemers van tevoren al geoefend.  
 
En zaterdag avond 19 maart was het zo ver. De wedstrijd. Aan zo‟n wedstrijd 
doen meerdere ploegen mee. Eerst moesten we wachten in de wachtruimte. 
En iedere groep mocht om de beurt naar het zwembad gaan. Zodra ze het 
zwembad inliepen begon de tijd. Er waren twee drenkelingen. Een vrouw lag in 
het water maar zat ook nog vast aan haar fiets. En een andere vrouw zat in 
haar kano maar was haar peddel kwijtgeraakt. Beide dames moesten naar de 
kant gehaald worden. De leider begon met vragen: Wat is er gebeurd? Waar 
hebben jullie pijn? Met hoeveel zijn jullie? Want wie weet ligt er nog iemand op 
de bodem. Dat mag je als redder ook niet vergeten. Toen kon de beller met de 
juiste informatie 112 bellen. Niet echt, maar er staat wel een echte telefoon en 
je krijgt ook iemand anders aan de andere kant van de lijn. Ondertussen zat de 
rest van het team zeker niet stil. Ze hadden al reddingmiddelen verzameld en 
ze waren in het water gegaan. De fietser werd als eerste losgemaakt, want die 
was in de meest bedreigende situatie. En de kano werd ook naar de kant 
gebracht. Beide slachtoffers werden netjes op de kant gezet met een warme 
deken erom heen. De slachtoffers waren klaar voor vervoer.  
 
Voor alle handelingen 
krijg je punten: worden 
alle belangrijke punten 
doorgegeven bij het 
bellen? Gaan de 
deelnemers goed te 
water? En je kreeg 
ook punten als je de 
ongevalsituatie binnen 
de 3 minuten opgelost 
had.  
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Het eerste team redde het niet binnen de tijd. Maar het tweede team (dat als 
laatste aan de beurt was) is het wel gelukt om binnen de tijd klaar te zijn. En 
met een zeer goed resultaat. Lest best zeggen ze, deze uitspraak klopte zeker. 
Ze werden eerste met 186 punten!!! Een zeer goede prestatie. Het andere 
team heeft ook goed gepresteerd. Ze werden 14e met 111 punten.  
Goed gedaan dames en heer. Op naar de volgende EHaD wedstrijd, en hopen 
dat we weer zo kunnen presteren.  
 
Team 1 bestond uit Simone vd Wijgert (leider); helpers Lies vd Bersselaar, 
Mark van Heeswijk en Marian Krielaart.  
Het “winning team” bestond uit Tessa van Roosmalen (leider); helpers Jet vd 
Bersselaar, Boukje vd Bruggen en Amy vd Heuvel.  
 
Rachel 
 
 

 

EHaD weekend te Goirle 
 
Rondom een EHaD wedstrijd wordt altijd een heel gezellig weekend 
georganiseerd. 19 maart werden we al vroeg in de middag in Goirle verwacht. 
Begeleid door een heleboel ouders, reden de twee teams van Neptunus‟58 en 
hun begeleiders naar Goirle toe. Het was al meteen een vrolijke boel toen we 
de slaapspullen in orde brachten en we de teams van vorig jaar tegenkwamen. 
 
Rond 17.00 uur begonnen we vanuit Goirle met een loop- en speurtocht die 
moest eindigen bij zwembad Stappegoor in Tilburg. Dat was althans de 
bedoeling, dat we daar aankwamen. Maar het Neptunus 2 team had in het 
begin het eerste spel al niet gezien. We hebben toen gauw het Neptunus 1 
team gebeld om te zeggen waar ze het spel moesten zoeken. We vonden het 
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een gezellige wandeltocht, maar wel erg lang. En de spelletjes die we 
onderweg te doen kregen, waren niet altijd duidelijk. Toen we bijna aan het 
einde van de tocht waren, begonnen we te twijfelen of we niet verkeerd zaten. 
We zagen namelijk geen zwembad verschijnen. Het Neptunus 1 team werd 
even later met een auto opgehaald, vanaf halfweg de looproute. Zij mochten 
pas als allerlaatste starten en als ze niet gehaald waren, waren ze 
waarschijnlijk na de wedstrijd aangekomen. En dat zou jammer geweest zijn, 
want ZIJ zijn EERSTE geworden. 
 
Over de zwemwedstrijd ga ik hier niets schrijven, want dat heeft Rachel al 
gedaan. Na de zwemwedstrijd die van 19.00 tot 21.00 duurde, mochten we vrij 
zwemmen. Het recreatiebad van het Stappegoorbad heeft een giga vette 
glijbaan.  
 
Met natte haren werden we in een overvolle huifkar met traktor teruggereden 
naar de sporthal. Om te slapen, zeiden ze. Die zijn gek, om te slapen, dat 
hadden ze mooi mis. Toen we allemaal in bed lagen en we vonden dat de 
reddingsbrigade uit Rosmalen wel heel erg stil werd, begonnen we te zingen 
“Het is stil aan de overkant…”. En zo ging dat de hele nacht door. Gelukkig 
was het zondagochtend programma niet zo zwaar. Het was een spellencircuit 
met vier spellen: 
trefbal met zachte ballen die toch wel hard aankwamen, als je ze niet 
verwachtte 
een moordenaarsspel, beide teams zitten door elkaar in een grote kring, een 
speler in de moordenaar die met een knipoog iemand kan doden, een andere 
speler is de detective en moet zo snel mogelijk zien te achterhalen wie de 
moordenaar is.  
voetbal 
een soort honkbal met een slecht oplettende scheids 
Er speelden telkens twee teams tegen elkaar. Aan het einde van elk spel kreeg 
je een aantal hints waarmee een moord opgelost kon worden. Een soort 
Cluedo, maar dan anders. Het winnende team kreeg telkens twee hints meer 
dan het verliezende team.   
Het viel ons op dat er bij de andere teams zo weinig begeleiders echt 
meespeelden. Wij wel natuurlijk!!! 
 
Wilhelm 
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ZOMERCURSUS ZWEMMEND REDDEN 
 

De hele zomer zwemmen ! 
 

Heb jij ook zin om te leren zwemmend redden, kom dan vanaf zaterdag 23 
april wekelijks de lessen volgen (het zijn er 16 in totaal). Er wordt gezwommen 
van 18.00 uur tot 19.30 uur in zwembad "De Molen Hey". Wat de begintijd is 
hangt af van het diploma waarvoor je je inschrijft:  

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

We zwemmen op de volgende dagen: 23 april; 7, 14, 21 en 28 mei; 18, 25 juni, 
2, 9, 16 juli; 20, 27 augustus; 3, 10, 17, 24 september. Het examenzwemmen 
is op 1 oktober. Zoals je ziet zwemmen we niet in de bouwvakvakantie. Op 9 
en 16 juli wordt er in buitenwater gezwommen. Alle andere dagen zijn in het 
zwembad in Schijndel. 
 

Net als vorig jaar moet je een minimum aantal lessen gevolgd hebben om 
op examen te mogen ! Dit aantal is vastgesteld op 12 lessen.  
 

Vorig jaar is de diplomastructuur een beetje gewijzigd. Die verandering wordt 
doorgezet: de certificaten brons, zilver en goud kunnen gehaald worden tussen 
de brevetten door. Dit hangt met name af van de leeftijd en ook van de kennis 
en vaardigheid van de kandidaat. Ook als je vorig jaar brevet 6 hebt gehaald 
en je nu nog geen E.H.B.O.-diploma hebt, kun je nu meedoen met het 
certificaat zwemmen.  
 

Je kunt jezelf opgeven door het inschrijfformulier in te vullen. Dit lever je 
zaterdag 23 april of de week erna bij ons in. Je schrijft je eerst in voor een 
brevet, certificaat of diploma en meteen daarna beginnen de lessen. 
 

Neem bij het inschrijven de volgende dingen mee: 
¶ Zwemspullen;  
¶ Het bijgevoegde inschrijfformulier; 

¶ Een pasfoto; 
¶ Het zakboekje als je dat al hebt.  

We zullen het inschrijfgeld (dit is het examengeld en het lesgeld samen) 

innen door middel van een eenmalige afschrijving van de bank- of 

girorekening. Het gaat om de volgende bedragen: 

 Neptunus'58 leden Niet Neptunus'58 leden 
Brevet a, b, 1 en 2 € 28,00 € 52,50 

Brevet 3 t/m 6 en Certificaten € 33,00 € 52,50 

Diploma Binnenwater A, B € 36,00 € 57,50 
 

Als je je voor de eerste keer inschrijft heb je een zakboekje nodig van € 3,00 
waarin steeds de behaalde diploma's worden bijgeschreven.  
Als je verder nog vragen hebt: vanaf zaterdag 23 april is altijd iemand van ons 
aanwezig op het zwembad. Ook op de kijkdagen zullen we aanwezig zijn. 
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Neptunus ó58 

INSCHRIJFFORMULIER  
 

Gegevens deelnemer:  
 

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

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

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

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

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

E-MAIL adres :  .......éééééééééé.éé..@...ééé........ééééééé. 
 

Lid van Neptunus ô58  ja/nee    
 

Inschrijfgeld:  Neptunus'58 leden  Niet Ne ptunus'58 leden  
Brevet a, b, 1, 2  ú 28,00 ú 52,50 
Brevet 3, 4, 5, 6  ú 33,00 ú 52,50 
Certificaat Brons, Zilver, Goud ú 33,00 ú 52,50 
Diploma Binnenwater A, B ú 36,00 ú 57,50 
 

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

Dit gedeelte zal door ons ingevuld worden. 
 
¹ Inschrijfgeld  ú      ,     (afhankelijk van het diploma waarvoor je je  

  inschrijft)  
¹ Zakboekje  ú    3,00 (eenmalig als je begint)  
¹ Leerboek  ú  17,00 (eenmalig en alleen vanaf brevet 6) 
 

TOTAAL ú      ,      
 

 

Begin juni wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven. 
 

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

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

 

Zwemmend Redden 

Schijndel  
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SYNCHROONZWEMMEN 
 

5 diplomaôs H gehaald 
 
Zondag 13 maart werd er in zwembad de Molen Hey in Schijndel 
afgezwommen voor de aanloopdiploma's van het synchroonzwemmen: H, G en 
F. Bij het synchroonzwemmen is H namelijk het laagste en makkelijkste 
diploma en is A het moeilijkste. Uit heel Brabant waren in totaal 70 meisjes 
naar Schijndel afgereisd om te proberen één van de drie diploma‟s te behalen. 
In een vol zwembad kon het publiek genieten van verschillende figuren, met 
namen als de flamingo, balletbeen, zeilboot en duikboot. Ook werd er uiteraard 
op muziek gezwommen en moesten de meisjes verschillende vormen van 
wrikken aan de juryleden tonen. Voor de diploma‟s zijn in totaal 11 punten te 
behalen. Het minimum om het diploma te behalen is 9 punten. 
 
Voor Neptunus '58 deden 6 meisjes mee, die allemaal probeerden om het H-
diploma te behalen. De meiden lieten verschillende onderdelen zien, zoals het 
wrikken, zwemmen op muziek, eggbeaten en figuren (zeilboot, gehurkte draai 
en salto achterover gehurkt). Helaas behaalde een van de meisjes te weinig 
punten voor de figuren, waardoor ze het diploma niet behaald heeft. In juni zal 
ze het weer mogen proberen.  
 
De andere 5 meisjes zijn wel geslaagd:  

- Judith van Eijk met een prachtige maximale 11 punten 

- Alicia Suiker met 10,5 punten, 

- Sasha vd Bergh met 10 punten 

- Hanneke van Weert met 10 punten 

- Carmen Suiker met 9,5 punten. 

 
Prachtige resultaten voor 
deze 5 meisjes die nog niet 
zo heel lang bezig zijn met 
het synchroonzwemmen.  
 
Gefeliciteerd meiden !!! 
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 GESLAAGDEN DIPLOMAZWEMMEN 
 

Afzwemmen diplomaôs overlevingszwemmen 
 
Op zaterdag 19 maart 2005 was het diploma afzwemmen. Het diploma dat de 
kinderen konden halen was het zwemvaardigheidsdiploma 
“Overlevingszwemmen”. 
Overlevingszwemmen is heel zwaar om te zwemmen. Dit komt doordat je 
kleding en laarzen aan hebt tijdens het zwemmen. 
 
Je hebt 3 diploma‟s met steeds moeilijker eisen. Tijdens de zwemlessen 
worden situaties nagebootst waarvoor de kinderen de oefeningen nodig 
zouden kunnen hebben. Door deze situaties leren ze zichzelf maar ook andere 
mensen te redden. Een voorbeeld: bij examen voor overlevingszwemmen 1, 
moet je twee koprollen voorover en twee koprollen achterover maken en 
vervolgens naar één bepaald punt zwemmen. Hierdoor word je compleet 
gedesoriënteerd. Dit kun je vergelijken met een situatie waarbij je in een 
stroomversnelling komt en je door elkaar wordt getold. Je moet dan ook zorgen 
dat je je naar één vast punt kunt oriënteren. 
 
Er gingen 49 kinderen op voor diploma 1, 5 kinderen voor diploma 2 en 10 
kinderen voor diploma 3. Bijna iedereen is geslaagd voor het diploma 
waarvoor ze opmochten. De examinators waren Peter vd Weijer en Farina van 
Liempd. De mensen van het diplomateam van woensdag- en zaterdag hebben 
meegeholpen om er een geslaagde avond van te maken voor de kinderen. 
Ik vond het een leuke avond.  
 
Susanne Hovenier. 
 
 
Hieronder staan de geslaagden voor de sterdiploma‟s en de 
zwemvaardigheidsdiploma‟s overlevingszwemmen, die afgelopen maand zijn 
afgezwommen. 
 

Ster 1 
Noud van Boven 
Fieke Bouwmans 
Guus Braam 
Joëlle van Dijk 
Macs vd Doelen 
Martijn Eijkmans 
Veerle van Grinsven 
Amy Heeren 
Anouk vd Heuvel 

Wilem vd Hofstad 
Nienke vd Krabben 
Marijn de Laat 
Lena Muller 
Tessa van Osch 
Kelsi van Rozendaal 
Lisanne Schouten 
Kai vd Zanden 
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Ster 3 
Bart van Bergen 
Jeroen van Dinther 
Samantha Nieuwenkamp 
Demi van Os 
Madelieve Schnitzeler 
 

Ster 5 
Amy vd Heuvel 
Nadia Lahaye 
Yannick Lahaye 
Femke vd Langenberg 
Marco Mathon 
Sanne Schalkx 
Nikki Vlessert 
 

Zwemvaardigheid 

zwemmend redden 1 
Aniek Bakker 
Rosie vd Berg 
Sasha vd Bergh 
Berry vd Berk 
Thomas Bolwerk 
Nick Bos 
Mark van Dinther 
Melanie van Dinther 
Judith van Eijk 
Inez van Gulick 
Pasquale Haasbroek 
Zoë Hellings 
Anouk van Helvoirt 
Jenny vd Heijden 
Frank Hoeven 
Peter Hoeven 
Bo vd Hofstad 
Daan Hooijberg 
Nikki Klerks 
Romy van Laarhoven 
Kim de Laat  
Marleen de Laat 
Vera de Laat 
Elke van Liempd 
Femke van Liempd 
Loek vd Linden 

Anouk van Lokven 
Camiel Maseland 
Jurgen vd Meerendonk 
Claudia Mettler 
Kevin Minkels 
Rowie vd Oever  
Mathijs van Os 
Kim den Otter 
Rianne vd Rijt 
Adelinde Schnitzeler 
Olivier Schnitzeler 
Pepijn Schnitzeler 
Lisa Smits 
Mark Smits 
Demelsa vd Steen 
Siebe van Veen 
Lara vd Ven 
Kevin Verhagen 
Manita Vermeer 
David Vink 
Britt vd Wijgert 
Rowi vd Wijgert 
 

Zwemvaardigheid 

zwemmend redden 2 
Esra Pennings  
Mark Schellekens 
Adelinde Schnitzeler 
John Verhagen 
Celine Vermeer 
 

Zwemvaardigheid 

zwemmend redden 3 
Jan vd Bersselaar 
Sophie Braam 
Susan Gerritsma 
Nikki Klerks 
Sabrina Leenders 
Mark Schellekens 
Farilde Steur  
Carolijn van Uden 
Saskia van Uden 
John Verhagen 
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DIPLOMAZWEMMEN INFORMATIE 
 
Zoals in elk clubblad, geven we ook in dit clubblad informatie over de afdeling 
diplomazwemmen. We gaan het hebben over de eisen van ster 3, over de 
vernieuwde eisen van de basispakketten zwemvaardigheid.  
We hebben ook begrepen dat er behoefte bestaat aan duidelijkheid over de regels 
voor het diplomazwemmen. Ook daarin komen we u tegemoet doormiddel van dit 
schrijven. 
 

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

ademhalen. 
 
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. Noteer het aantal meters 

gezwommen in 2 minuten. 
 
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:  
 

¶ 1e 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. 

¶ 2e 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.   

 

De eisen van de basispakketten zwemvaardigheid 
 
Dit jaar en in de komende twee jaar worden de eisen van alle 
zwemvaardigheid basispakketten en keuzepakketten gewijzigd. In december 
hebben we al met de nieuwe eisen van het keuzepakket snorkelen gewerkt. 
Het keuzepakket overlevingszwemmen van afgelopen maand is nog gehouden 
aan de hand van de oude eisen, omdat de nieuwe eisen nog niet bekend 
waren, toen we voor de pakketten konden gaan oefenen. Voor het afzwemmen 
van de basispakketten zwemvaardigheid, die in juni afgezwommen worden, 
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gaan we wel werken met de nieuwe eisen. Die zijn nu al bekend en dus 
hebben we net voldoende tijd om alles aan te leren. 
 
Maar zoals jullie hieronder zullen zien, zijn de pakketten behoorlijk zwaar 
geworden. Vroeger kon ik alle eisen op anderhalve pagina kwijt. Nu heb ik 
daar bijna 5 pagina‟s voor nodig!!! Het staat nu al vast dat de examens van juni 
lang zullen duren.  
Voor elk van de basispakketten (1, 2 en 3) is er een stuk zwemmen met 
kleding toegevoegd. Het kledingpakket is gelijk aan het kledingpakket voor het 
zwemdiploma B van het Zwem-ABC, dat wil zeggen: 
¶ badkleding  
¶ T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen  
¶ lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet 

toegestaan)  
¶ schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen 

zonder echte zool zijn niet toegestaan)  
De eisen van het met kledingzwemmen zijn helemaal nieuw, voor de 
basispakketten 1, 2 en 3. Het is erg leuk om deze oefeningen te zwemmen, 
maar ze vergen wel veel trainingstijd (de koprollen voorover en achterover 
bijvoorbeeld!). 
Daarnaast zijn ook de eisen voor het zwemmen in zwemkleding enorm 
uitgebreid, met onder andere een vlinderslag vanaf het eerste diploma, een 
uitgebreid gedeelte synchroonzwemmen en waterpolo (met ongelijkzijdig 
watertrappen). 
 

Doordat de diplomaeisen zozeer uitgebreid en verzwaard zijn, moeten we 

spreken van een nieuwe diplomareeks. Daardoor heeft de afdeling 

Diplomazwemmen besloten dat alle deelnemers opgaan voor hetzelfde 

diploma als vorig jaar, alleen nu volgens het nieuwe eisenpakket.  

In een schema ziet er dat als volgt uit: 
- Ik heb ster 5 gehaald   > ik ga nu oefenen voor basispakket 1  

           nieuwe eisen 
- Ik heb basispakket 1 oude eisen  > ik ga nu oefenen voor basispakket 1 

           nieuwe eisen 
- Ik heb basispakket 2 oude eisen > ik ga nu oefenen voor basispakket 2  

           nieuwe eisen 

- Ik heb basispakket 3 oude eisen > ik ga nu oefenen voor basispakket 3  
          nieuwe eisen 

 

Basispakketten zwemvaardigheid 1 
 
Gekleed zwemmen 

1.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met sprong naar 
keuze (helemaal onder water gaan); na het boven komen aansluitend  
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1.2 al watertrappend, van een (meegenomen of toegeworpen) plastic zak 
een drijfmiddel maken en hiermee 30 seconden blijven drijven (benen 
passief), aansluitend 

1.3 proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen. 
 
2.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een kopsprong, 

direct gevolgd door (zonder boven te komen) 
2.2 onder water oriënteren en onder water zwemmen door een gat in een 

verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 meter van de (start-)kant 
bevindt, na het bovenkomen aansluitend 

2.3 50 meter enkelvoudige rugslag, 2 keer onderbroken door een koprol 
achterover, 

2.4 50 meter schoolslag, 2 keer onderbroken door: 
2.4.1 onder een vlot in de lengte (minimaal 1,5 meter) door zwemmen 
2.4.2 vervolgens er op klimmen en aan de tegenoverliggende kant er af gaan 
2.4.3 wederom onder het vlot door zwemmen 
2.5 proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen. 
 
3.1 Tweetallen. Deelnemer A ligt watertrappend in het water, deelnemer B 

trekt deelnemer A vanaf de kant met behulp van een flexibeam of 
lesplankje naar de kant. 

 

In badkleding 

4.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een sprong naar 
keuze, onmiddellijk gevolgd door 150 meter schoolslag, waarbij 
minimaal 2 keer een correct keerpunt wordt gemaakt (met beide handen 
aantikken, afzetten met beide voeten, in borstligging).  

5.1 Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok), gevolgd 
door 25 meter samengestelde rugslag. 

6.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een startsprong, 
gevolgd door 25 meter borstcrawl. 

7.1 Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok), met 
wedstrijdstart, gevolgd door 25 meter rugcrawl. 

8.1 Starten in het water door afzet van de kant, gevolgd door 8 meter 
vlinderslag (met dolfijnslag). 

9.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok, met een sprong naar 
keuze, een aantal slagen schoolslag zwemmen, onmiddellijk gevolgd 
door het maken van een hoekduik en daarna het aantikken van drie 
pionnen, die op een onderlinge afstand van 2 meter minimaal 2 meter 
onder het wateroppervlak zijn opgesteld. 

10.1 In het water, rugligging, handen bij de heupen, 5 meter wrikken (stuwen) 
in de richting van het hoofd, proef afronden met een gehurkte draai. 

11.1 In het water, tweetallen, 4 x de bal werpen (vangen hoeft niet, afstand is 
minimaal 2 meter). 

12.1 Starten in het water, 10 meter polocrawl zwemmen. 
13.1 30 Seconden ongelijkzijdig watertrappen. 
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Basispakketten zwemvaardigheid 2 
 
Gekleed zwemmen 

1.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een sprong 
voorwaarts, (helemaal onder water gaan); na het boven komen 
aansluitend 

1.2 al watertrappend, van een (meegenomen of toegeworpen) plastic zak 
een drijfmiddel maken en hiermee 1 minuut blijven drijven, aansluitend  

1.3 proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen. 
 
2.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een kopsprong 

direct gevolgd door (zonder boven te komen) 
2.2 onder water oriënteren en onder water zwemmen door een gat in een 

verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 meter van de (start-)kant 
bevindt, waarna (zonder boven te komen) een pion op 12 meter (van de 
startkant) wordt aangetikt, na het bovenkomen aansluitend 

2.3 50 meter enkelvoudige rugslag, 1 keer onderbroken door 
achtereenvolgens 2 keer voorover en 2 keer achterover rollen, 

2.4 50 meter schoolslag, waarbij 1 keer het volgende onderdeel wordt 
uitgevoerd met tweetallen: 

2.4.1 deelnemer A en B zwemmen naar elkaar toe, deelnemer A legt de 
handen op de schouders van deelnemer B en duwt deze even onder 
water terwijl hij/zij er overheen zwemt. Deelnemer B zwemt onder 
deelnemer A door; 

2.5 proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen. 
 
3.1 Tweetallen. Deelnemer A ligt watertrappend in het water, deelnemer B 

springt vanaf de kant met een hurksprong te water met een flexibeam of 
lesplankje in de hand, pakt vervolgens de kant vast, strekt de flexibeam 
of lesplankje uit naar deelnemer A en trekt deelnemer A naar de kant. 

 

In badkleding 

4.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een sprong naar 
keuze, onmiddellijk gevolgd door 175 meter schoolslag, waarbij 
minimaal 2 keer een correct keerpunt wordt gemaakt (met beide handen 
aantikken, afzetten onder de waterspiegel met beide voeten, gevolgd 
door een hele cyclus (armbeweging tot heupen, 1 beenslag) onder 
water).  

5.1 Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok), gevolgd 
door 50 meter samengestelde rugslag. 

6.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een startsprong, 
gevolgd door 50 meter borstcrawl (aantikken, keren en verder gaan).. 

7.1 Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok), met 
wedstrijdstart, gevolgd door 50 meter rugcrawl (aantikken, keren en 
afzetten op de rug) 
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8.1 Starten in het water door afzet van de kant, gevolgd door 10 meter 
vlinderslag (met dolfijnslag). 

9.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok, met een sprong naar 
keuze, een aantal slagen schoolslag zwemmen, onmiddellijk gevolgd 
door het maken van een hoekduik en daarna onder water door 2 staande 
hoepels zwemmen die op een onderlinge afstand van 2 meter minimaal 
1,5 meter onder het wateroppervlak zijn opgesteld. 

10.1 In het water, rugligging, handen bij de heupen, 5 meter wrikken (stuwen) 
in de richting van de voeten, proef afronden met een gehurkte draai 
rechtsom, uitstrekken en aansluitend een draai linksom. 

11.1 In het water, tweetallen, 4 x de bal werpen (vangen hoeft niet, afstand is 
minimaal 4 meter). 

12.1 Starten in het water, 10 meter zwemmen met de bal met de polocrawl. 
13.1 30 Seconden ongelijkzijdig watertrappen, op signaal 3 keer omhoog 

komen. 
 

Basispakketten zwemvaardigheid 3 
 
Gekleed zwemmen 

1.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een sprong 
voorwaarts, (helemaal onder water gaan); na het boven komen 
aansluitend 

1.2 al watertrappend, van een (meegenomen of toegeworpen) plastic zak 
een drijfmiddel maken en hiermee 30 seconden blijven drijven, daarna 
onder water gaan, de plastic zak legen, weer boven komen en opnieuw 
met lucht vullen en 30 seconden drijven, 

1.3 proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen. 
 
2.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een kopsprong 

direct gevolgd door (zonder boven te komen) 
2.2 onder water oriënteren en onder water zwemmen door een gat in een 

verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 meter van de (start-)kant 
bevindt, waarna (zonder boven te komen) een pion op 15 meter wordt 
aangetikt, na het bovenkomen aansluitend 

2.3 50 meter enkelvoudige rugslag, 
2.4 50 meter schoolslag, onderbroken door: 
2.4.1 een hoekduik, onder water door een poortje heen, een halve draai om de 

lengte-as maken naar rugligging en zo boven komen, 
2.5 proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen. 
 
3.1 Tweetallen. Deelnemer A ligt watertrappend in het water, minimaal 10 

meter vanaf de kant. Deelnemer B springt met een hurksprong vanaf de 
kant te water met een flexibeam of lesplankje in de hand, strekt de 
flexibeam of lesplankje uit naar deelnemer A en trekt deelnemer A 10 
meter in rugligging naar de kant. 
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In badkleding 

4.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een sprong naar 
keuze, onmiddellijk gevolgd door 200 meter schoolslag, waarbij 
minimaal 3 keer een correct keerpunt wordt gemaakt (met beide handen 
aantikken, afzetten onder de waterspiegel met beide voeten, gevolgd 
door een hele cyclus (armbeweging tot heupen, 1 beenslag onder 
water)). 

5.1 Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok), gevolgd 
door 75 meter samengestelde rugslag. 

6.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een startsprong, 
gevolgd door 75 meter borstcrawl, waarbij minimaal 1 tuimelkeerpunt 
wordt gemaakt (voorover tuimelen en afzetten in borst- of in zijligging). 

7.1 Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok), met 
wedstrijdstart, gevolgd door 75 meter rugcrawl, waarbij minimaal 1 
keerpunt wordt gemaakt (op borst draaien, voorover tuimelen en (onder 
water) afzetten in rugligging). 

8.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met een startsprong, 
gevolgd door 15 meter vlinderslag (met dolfijnslag). 

9.1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok, met een sprong naar 
keuze, een aantal slagen schoolslag zwemmen, onmiddellijk gevolgd 
door het maken van een hoekduik en daarna onder water een hoepel 
van de bodem optillen (deze bevindt zich horizontaal op de bodem, 
minimaal 2 meter diep), er doorheen gaan (uitvoering vrij) en vervolgens 
weer boven komen. 

10.1 In het water, rugligging, handen bij de heupen, 5 meter wrikken (stuwen) 
in de richting van het hoofd, aansluitend een salto achterover gehurkt. 

11.1 Starten in het water, 10 meter zwemmen met de bal met de polocrawl, 
met z'n tweeën naast elkaar, de bal twee keer naar elkaar overspelen. 

12.1 30 Seconden ongelijkzijdig watertrappen, waarbij de bal minimaal 3 keer 
wordt overgegeven van de ene naar de andere hand, ruim boven het 
wateroppervlak. 
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REGELS voor het afzwemmen van DIPLOMAS 
 

Sterdiplomaôs 

 

Welke zijn het? Ster dolfijn, vis, 1, 2, 3, 4 en 5 

Wanneer worden ze 
gezwommen? 

Tijdens de zwemles 

Mag ik komen kijken? Ja, dat vinden we leuk 

Hoe weet ik dat mijn kind op 
mag? 

Met de kinderen wordt afgesproken wanneer 
het sterdiploma afgezwommen wordt. Vaak 
krijgt uw kind ook een uitnodigingsbriefje. 

 

Zwemvaardigheidsdiplomaôs 

 

Welke zijn het? Basispakket 1, 2 en 3 
Snorkelen 1, 2 en 3 
Kunstzwemmen 1, 2 en 3 
Balvaardigheid 1, 2 en 3 
Zwemmend Redden 1, 2 en 3 
Nostalgische zwemslagen 1, 2 en 3 

Wanneer worden ze 
gezwommen? 

3x per jaar wordt er afgezwommen voor de 
zwemvaardigheidsdiploma‟s. Elke keer wordt 
een ander diploma gezwommen. De data 
worden aan het begin van het seizoen via het 
clubblad en op de zwemkalender bekend 
gemaakt. De diploma‟s worden altijd 
afgezwommen op zaterdagavond van 18.00 tot 
20.00 uur. De diploma‟s worden aan het einde 
uitgereikt. 

Mag ik komen kijken? Ja, dat vinden we leuk 

Hoe weet ik dat mijn kind op 
mag? 

Vanaf 6 weken voor het examen worden de 
onderdelen getest waarbij voor elk onderdeel 
een voldoende gehaald moet worden. Uiterlijk 1 
week voor het examen, krijgen de kinderen een 
uitnodigingsbriefje mee voor het examen. 
Zonder briefje wordt er geen examen 
gezwommen. 

 
 
Femke 
namens de afdeling diplomazwemmen 
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VERJAARDAGEN 
 

 in april     in mei 
 

1 Ria Verhagen 1 Danielle van Boven 
 Pieter de Vries  Lisa Smits 

2 Bob van Creij 6 Glenn vd Hurk 
5 Rick vd Wetering  Jan van Kaathoven 
6 Ronnie van Berlo 7 Miranda Koolen 
7 Rosanne Klerkx  Monique vd Pluym 
 Sharon van Veghel 9 Geraltine van Esch 

8 Leonie vd Boogaard 10 Noud van Boven 
 J.M. Hairwassers-Goossens  Jan vd Heijden 
 Madelieve Schnitzeler 12 Bart van Zoggel 

11 John Kerkhoff 13 Berry vd Berk 
12 Pasquale Haasbroek  Rob van Heeswijk 

 Pepijn Schnitzeler  Femke van Liempd 
 Vera de Laat 15 Casper Middag 

13 Peter van Aarle 17 Rick Hooijberg 
 Kenny Steenbakkers 20 Aniek Pennings 

14 Kim Hobbelen 21 Eric Jansen 
16 Manita Vermeer 22 Dora Sengers 
18 Jan Willem Steenbergen 24 Corvin Kamphorst 
19 Emile vd Aa 25 Lena Muller 
20 Virgilius van Liempd 28 Puskas vd Wiel 

 Kai vd Zanden 29 Boukje vd Bruggen 
21 Stefan vd Heijden  Veerle van Grinsven 
22 Frank Hovenier 31 Anja vd Hoogenhof Goossens 
24 Daan Hooijberg  Daisy Rombout 

 Shannen Verhagen  Rob Werst 
25 Jeroen van Dinther   
26 Lizzy vd Pol   
27 Steffy van Kronenburg   

 Loes van Schijndel   
29 Mandy Kuypers   

 Robin Nieuwenkamp   
30 Moniek vd Boogaard   
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SCHIJNDELSE KAMPIOENSCHAPPEN 
 

Zondag 6 maart werden in Schijndel de Open Schijndelse Kampioenschappen 

gehouden. De middag startte om 13.00 uur en was pas zo‟n 5 uur lang waterpret 

afgelopen. De middag bestond uit de strijd om de titel “Schijndels Kampioen” op de 

25/50 meter schoolslag en de 25/50 meter vrije slag. Tevens stonden er een aantal 

spellen op het programma. In teams van 4 werden er onder andere muntjes 

opgedoken, van de glijbaan gegleden, zover mogelijk onder water gezwommen en 

bekertjes water naar de overkant gebracht. Deze strijd werd uiteindelijk gewonnen 

door Elke, Linda, Mark en Sandra Schellekens, die het team van Susanne Hovenier, 

Tanja Passier en Danny vd Sande, Kenny Steenbakkers nipt voorbleven. De middag 

werd echter gestart door een wedstrijd tussen het bestuur van Neptunus ‟58 en John 

Verhagen, die op 30 januari Nederlands Kampioen op de 100 meter vrije slag werd. 

Het bestuur wilde wel eens weten of John echt zo snel was, en na de wedstrijd (25 

vrij) was duidelijk dat John inderdaad sneller is dan het bestuur. Door de 

wedstrijdzwemmers van Neptunus ‟58 werden er in totaal 39 persoonlijke records 

gezwommen. Verder verbeterde Linda Schellekens haar eigen clubrecord op de 50 

meter schoolslag tot 0.38.96. 

 

De volgende zwemmers en zwemsters mogen zich een jaar lang Schijndels 

Kampioen noemen: 

25 school: Nienke vd Krabben, Bente van Bergen, Fenna Braam en Kevin 

Verhagen 

50 school: Anouk van Lokven, Romy Hellings, Pepijn Schnitzeler, Elke Schellekens, 

Rob van Heeswijk, Bob van Creij, Roel vd Kleij, Linda Schellekens en Frank 

Hovenier 

25 school masters:  Vera Hellings, John van Dinther en Folkert Konijnenberg 

25 vrij: Bente van Bergen, Fieke Konijnenberg en Kevin Verhagen 

50 vrij: Esra Pennings, Romy Hellings, Mark van Dinther, Jet vd Bersselaar, John 

Verhagen, Renzo van Dijk, Roel vd Kleij, Linda Schellekens en Frank Hovenier 

25 vrij masters: Vera Hellings, Theo Swinkels en John Verhagen. 

 

Uitslag: 

25 school mix 1998 en later: 

1. Nienke vd Krabben 0.34.09  

2. Lisanne Schouten 0.35.95  

3. Amy Heeren 0.36.24  

3. Shannen Verhagen 0.36.42  

3. Joelly van Dijk 0.47.37  

3. Rosalin Kleijn 0.51.97  

3. Aukje vd Krabben 0.59.78  

3. Ticho Hellings 1.14.28  

  

25 school meisjes 1996-1997 wedstr.grp.: 

1. Bente van Bergen 0.23.77 PR 

2. Aniek Pennings 0.24.84 PR 

3. Zoë Hellings 0.26.11  

4. Lara vd Ven 0.26.62 PR

  

25 school m 1996-1997 

1. Fenna Braam 0.27.23  

2. Demi van Os 0.28.79  

3. Fieke Konijnenberg 0.29.19  

4. Madelieve Schnitzeler 0.29.28  

5. Kim Hobbelen 0.29.78  

6. Jente Bax 0.32.03  

7. Moniek van Aarle 0.33.45  

8. Vera Simons 0.34.86  

9. Fleur Kooijmans 0.37.91  

10. Floor van Esch 0.39.51  

  

25 school j 1996-1997: 
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1. Kevin Verhagen 0.27.32  

2. Chiel Brouwers 0.27.55  

3. Luuk van Helvoirt 0.28.59 PR 

4. Jeroen van Dinther 0.28.71  

5. Alex de Laat 0.33.81 PR 

6. Niels van Lokven 0.38.59  

  

50 school m 1994-1995 wedstrijdgroep:  

1. Anouk van Lokven 0.47.58  

2. Esra Pennings 0.49.73 PR 

3. Lies vd Bersselaar 0.53.13 PR 

4. Anouk van Helvoirt 0.54.44 PR 

5. Vera de Laat 1.04.79  

  

50 school m 1994-1995: 

1. Romy Hellings 1.03.24  

2. Rowena Schellekens 1.06.27  

  

50 school j 1994-1995: 

1. Pepijn Schnitzeler 0.50.54 PR 

2. Mark van Dinther 0.50.84 PR 

3. Bart van Bergen 0.53.85  

4. Stan Brouwers 0.54.96 PR 

5. Jeroen Trimbach 0.55.56  

6. Mark van Heeswijk 0.56.96 PR 

  

50 school m 1991-1992-1993: 

1. Elke Schellekens 0.49.16 PR 

2. Jet vd Bersselaar 0.51.94  

3. Kimberly Mauriks 0.56.28  

  

50 school j 1992-1993 wedstrijdgroep: 

1. Rob van Heeswijk 0.39.26  

2. Jeroen Krielaart 0.39.94  

3. John Verhagen 0.40.33 PR 

4. Mark Schellekens 0.41.21 P  

5. Olivier Schnitzeler 0.49.73  

6. Gijs Verhagen 0.49.83 PR 

 

  

 50 school j 1992-1993: 

1. Bob van Creij 0.54.97  

2. Renzo van Dijk 0.59.44  

3. Jurgen vd Meerendonk 1.00.21  

4. Kevin Minkels 1.01.99 PR 

  

50 school j 1989-1990- l991: 

1. Roel vd Kleij 0.39.55  

2. Danny vd Sande 0.41.23  

3. Andrej Moc 0.42.92 PR 

4. Jan vd Bersselaar 0.45.19 PR 

5. Bram van Geffen 0.56.34  

6. Cub Michiels 1.01.72  

7. Joeri Laghuwitz 1.04.27  

8. Jesper de Rouw 1.07.75  

  

50 school m 1989 en eerder: 

1. Linda Schellekens 0.38.96 PR+CR 

2. Ellen Verhagen 0.43.70 PR 

3. Sandra Schellekens 0.44.91 PR 

4. Tanja Passier 0.49.04  

5. Susanne Hovenier 0.51.20  

  

50 school j 1988 en eerder: 

1. Frank Hovenier 0.36.25  

2. Ronnie Wiersma 0.39.81  

3. Martijn Vloet 0.42.16 PR 

4. Kenny Steenbakkers 0.43.32  

  

25 school dames masters: 

1. Vera Hellings 0.22.47  

2. Helma vd Kleij 0.22.82  

3. Marian van Helvoirt 0.23.36  

4. Dorien Verhagen 0.24.02  

5. Anja Pennings 0.24.98  

  

25 school heren masters t/m 40 jaar: 

1. John van Dinther 0.19.63  

2. Henri Verhagen 0.19.78  

3. Theo Swinkels 0.20.06  

4. Arno van Os 0.21.49  

5. Jan van Helvoirt 0.24.21  

6. John vd Ven 0.24.58  

  

25 school heren masters 40+: 

1. Folkert Konijnenberg 0.19.17  

2. John Verhagen 0.20.59  

3. Christ Hellings 0.20.69  

4. Maarten Pennings 0.23.80  

5. Marios vd Bersselaar 0.24.39  

6. Eric de Laat 0.26.05  

  

25 vrij m 1996-1997 wedstrijdgroep: 

1. Bente van Bergen 0.17.29 PR 

2. Aniek Pennings 0.19.09 PR 

3. Zoë Hellings 0.22.09  

4. Lara vd Ven 0.24.00 PR 
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25 vrij m 1996-1997: 

1. Fieke Konijnenberg 0.19.00  

2. Fenna Braam 0.25.02  

3. Moniek van Aarle 0.27.64  

4. Demi van Os 0.29.37  

5. Kim Hobbelen 0.30.40  

6. Jente Bax 0.38.03  

7. Fleur Kooijmans 0.38.17  

8. Floor van Esch 0.45.28  

9. Vera Simons 0.46.98  

  

25 vrij j 1996-1997: 

1. Kevin Verhagen 0.19.84  

2. Jeroen van Dinther 0.24.38  

3. Chiel Brouwers 0.28.74  

4. Luuk van Helvoirt 0.29.99 P  

5. Alex de Laat 0.31.59 P  

6. Niels van Lokven 0.41.70  

  

50 vrij m 1994-1995 wedstrijdgroep: 

1. Esra Pennings 0.40.61 P  

2. Anouk van Lokven 0.42.02 P  

3. Vera de Laat 0.43.80  

4. Lies vd Bersselaar 0.44.91  

5. Anouk van Helvoirt 0.46.72 PR 

  

50 vrij m 1994-1995: 

1. Romy Hellings 0.53.16  

2. Rowena Schellekens 1.12.29  

  

50 vrij j 1994-1995: 

1. Mark van Dinther 0.38.31 P  

2. Jeroen Trimbach 0.41.26 P  

3. Pepijn Schnitzeler 0.43.11 P  

4. Bart van Bergen 0.50.47  

5. Mark van Heeswijk 0.52.85  

6. Stan Brouwers 0.58.00  

 

50 vrij m 1991-1992-1993: 

1. Jet vd Bersselaar 0.39.59 P  

2. Elke Schellekens 0.41.06  

3. Kimberly Mauriks 0.45.94  

  

50 vrij j 1992-1993 wedstrijdgroep: 

1. John Verhagen 0.29.07  

2. Jeroen Krielaart 0.30.25  

3. Rob van Heeswijk 0.33.89  

4. Mark Schellekens 0.33.94  

5. Gijs Verhagen 0.35.39 P  

6. Olivier Schnitzeler 0.42.96  

  

50 vrij j 1992-1993: 

1. Renzo van Dijk 0.45.94  

2. Kevin Minkels 0.46.48 PR 

3. Jurgen vd Meerendonk 0.48.09  

4. Bob van Creij 0.56.91  

  

50 vrij j 1989-1990-1991: 

1. Roel vd Kleij 0.28.57  

2. Danny vd Sande 0.30.81  

3. Jan vd Bersselaar 0.36.25 PR 

4. Andrej Moc 0.38.59  

5. Cub Michiels 0.47.00  

6. Bram van Geffen 0.50.67  

7. Joeri Laghuwitz 0.56.94  

8. Jesper de Rouw 1.05.41  

  

50 vrij m 1989 en eerder: 

1. Linda Schellekens 0.30.59  

2. Sandra Schellekens 0.33.32  

3. Ellen Verhagen 0.34.56  

4. Tanja Passier 0.36.33  

5. Susanne Hovenier 0.45.81  

  

50 vrij j 1988 en eerder: 

1. Frank Hovenier 0.27.74 PR 

2. Kenny Steenbakkers 0.29.24  

3. Martijn Vloet 0.30.25  

4. Ronnie Wiersma 0.30.54  

  

25 vrij dames masters: 

1. Vera Hellings 0.17.32  

2. Dorien Verhagen 0.18.75  

3. Helma vd Kleij 0.18.99  

4. Anja Pennings 0.21.91  

5. Marian van Helvoirt 0.23.04  

 

25 vrij heren masters t/m 40 jaar: 

1. Theo Swinkels 0.14.92  

2. John van Dinther 0.17.15  

3. Arno van Os 0.17.56  

4. Henri Verhagen 0.17.81  

5. Jan van Helvoirt 0.19.37  

6. John vd Ven 0.22.35  

 

25 vrij heren masters 40+: 

1. John Verhagen 0.15.17  

2. Christ Hellings 0.16.06  
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3. Folkert Konijnenberg 0.16.37  

4. Maarten Pennings 0.17.62  

5. Marios vd Bersselaar 0.23.23  

6. Eric de Laat 0.24.49  

  

Uitslag spel-estafettes:  

1. Team 12 147 punten 

2. Team 26 142 punten 

3. Team 20 131 punten 

4. Team 3 en team 24 126 punten 

6. Team 15 116 punten 

7. Team 25 115 punten 

8. Team 7 109 punten 

9. Team 10 107 punten 

10. Team 2 106 punten 

11. Team 11 103 punten 

12. Team 1, team 4, team 9 94 punten  

15. Team 8 en team 21  93 punten  

17. Team 13 91 punten  

18. Team 14 79 punten  

19. Team 5 77 punten  

20. Team 23 73 punten  

21. Team 6 65 punten  

22. Team 16 21 punten  

23. Team 17 en team 22 53 punten  

25. Team 19 49 punten  

 

 WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Merlet Multi Meet 19 en 20 februari in Cuijk 
 
Zaterdag 19 en zondag 20 februari werd in Cuijk de Merlet Multi Meet gehouden. 
Van Neptunus ‟58 deden daar zaterdag 5 zwemmers (8 starts) en zondag  met 6 
zwemmers (12 starts) aan meegedaan. De 1e dag begon al meteen goed. John 
Verhagen zwom voor het eerst in zijn leven de 100 vlinder tijdens een wedstrijd 
en bleef slechts 0,27 boven de limiet voor de Nederlandse Kampioenschappen. 
John zwom 1.14.77, wat natuurlijk ruim binnen de Brabantse limiet (1.28.00) was. 
Daarna volgden Linda en Sandra Schellekens op de 100 vrij. Linda zwom bijna 2 
seconden van haar pr af en veroverde met haar 1.08.80 ook het clubrecord. 
Sandra zwom iets boven haar pr en kwam uit op 1.10.70. Roel vd Kleij liet daarna 
zien dat ook hij naar de Nederlandse Kampioenschappen wil en zwom op de 100 
vrij 1.00.86, waar de Nederlandse limiet 1.00.80 is. Een reservelimiet dus voor 
hem. Tijdens de Brabantse Kampioenschappen mag hij zeker starten, want 
daarvoor is de limiet 1.05.00. Mark Schellekens voelde waarschijnlijk zijn ruim 60 
banen van de dag ervoor nog (LAC-wedstrijd 1500 vrij) en bleef met 1.14.16 
driekwart-tel boven zijn pr steken. De 200 wissel aan het einde van het 
programma leverde nog 2 persoonlijke records op. Linda zwom 2.55.48, maar 
liefst 7 seconden van haar pr af. De tijd was goed voor het clubrecord bij de 
dames, wat al op haar naam stond. Sandra zwom precies 14 maanden geleden 
voor het laatst een 200 meter wisselslag en zwom toen 3.06.81. Nu stond de klok 
stil na 3.02.04, een pr voor haar dus. Roel was de laatste die in actie kwam deze 
dag. Met de 100 vrij van die dag (en wellicht ook nog de 400 wissel van de dag 
ervoor) in de armen en benen bleek hij niet in staat zijn pr te verbeteren en 
eindigde na 2.36.67. Op de 2e dag was er zo mogelijk nog groter succes dan op 
de 1e dag. John Verhagen behaalde goud op zowel de 50 vrij,  als de 100 rug bij 
de jongens geboren in 1993 en 1992. Beide tijden waren goed voor nieuwe 
persoonlijke records en clubrecords. De 0.26.86 die John op de 50 vrij zwom, 
was teven goed voor de limiet voor de NK sprint. Ook Roel vd Kleij en Frank 
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Hovenier verbeterden zich op deze afstand. Op de 200 vrij zwom Roel ruim 17 
seconden van zijn pr af en zwom zo binnen de Brabantse limiet. Mark 
Schellekens verbeterde zich op deze afstand met ruim 5 seconden. Op de 100 
rug waren er tenslotte ook nog pr‟s voor Frank Hovenier en Ellen Verhagen. 
 
Uitslagen: 
100 vlinder heren: 

8. John Verhagen  1.14.77 PR+CR+Brabantse Limiet  
      

100 vrij: 

10. Linda Schellekens 1.08.80 PR+CR  

17. Sandra Schellekens 1.10.70  

8. Roel vd Kleij  1.00.86 PR+Brabantse Limiet+res. Ned.  

34. Mark Schellekens 1.14.16   
      

200 wissel: 

14. Linda Schellekens 2.55.48 PR+CR  

21. Sandra Schellekens 3.02.04 PR      

8. Roel vd Kleij  2.36.67   
 

50 vrij: 

7. Linda Schellekens 0.30.21  

41. Ellen Verhagen  0.34.36  

5. John Verhagen  0.26.86 PR+CR+limiet NK sprint 

7. Roel vd Kleij  0.27.42 PR 

11. Frank Hovenier  0.27.95 PR 

38. Mark Schellekens 0.33.67  
     

100 rug: 

16. Linda Schellekens 1.21.81  

32. Ellen Verhagen  1.26.76 PR 

6. John Verhagen  1.11.36 PR+CR 

14. Frank Hovenier  1.16.22 PR 
     

200 vrij: 

11. Roel vd Kleij  2.20.32 PR + limiet BK 

30. Mark Schellekens 2.42.25 PR 

 

Recreantencompetitie 20 februari in Boxtel 
 
In Boxtel werd zondag de laatste ronde van de recreantencompetitie 
gezwommen. Neptunus '58 eindigde deze wedstrijd als 1e en in het totaal 
klassement als 2e, achter Zegenwerp (Sint-Michielsgestel) maar voor de 
Dommelbaarzen (Vught) en Argo (Sint-Oedenrode). Deze wedstrijd werden er 
met 33 zwemmers 32 persoonlijke records en 1 clubrecord gezwommen. Dit werd 
gedaan door de 10-jarige Anouk van Lokven, die op de 50 school met 0.47.57 
onder het oude record van 0.48.05 bleef. Andere opmerkelijke prestaties: Alex de 
Laat zwom zijn 1e wedstrijd, na altijd geroepen te hebben dat zwemmen niet leuk 
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is en dat voetballen veel leuker is. Alex heeft dus eindelijk verstand gekregen en 
is toch gaan zwemmen. Jan vd Bersselaar zwom op de 50 school tegen Sandra. 
Vooraf was Sandra nog 1 honderdste sneller, maar na vandaag is Jan ruim 0,6 
seconde sneller. Doordat Jan en Sandra tegelijk moesten zwemmen, kon de 
strijd meteen „uitgevochten‟ worden. Na de wedstrijd werden er ook weer de 
standaardjes uitgereikt voor de beste 3 zwemmers/-sters per slag per 
leeftijdscategorie van alle wedstrijden in deze competitie.Neptunus '58 mocht 
maar liefst 41 standaardjes in ontvangst nemen: 14 op de vrije slag, 11 op de 
schoolslag en 16 op de rugslag. 
 
Uitslag deze wedstrijd: 
1. Neptunus '58 met 90 ptn 
2. Zegenwerp met 89 ptn 
3. De Dommelbaarzen met 83 ptn 
4. Argo met 58 ptn. 

De Totaaluitslag: 
1. Zegenwerp met 332 ptn 
2. Neptunus '58 met 330,5 ptn 
3. De Dommelbaarzen met 325,5 ptn 
4. Argo met 294 ptn 

 
Uitslag: 
25 school  

3. Shannen Verhagen 0.34.68 PR 

3. Bente van Bergen 0.24.32  

4. Aniek Pennings 0.25.87  

1. Zoë Hellings 0.25.06 PR 

8. Lara vd Ven 0.26.81 PR 

6. Kevin Verhagen 0.25.79 PR 

8. Siebe van Veen 0.27.50  

1. Ivo van Bruggen 0.26.24 PR 

6. Luuk van Helvoirt 0.28.78 PR 

10. Alex de Laat 0.34.06 PR 

  

50 school: 

2. Anouk van Lokven 0.47.57 PR+CR 

4. Elke Schellekens 0.50.16  

7. Esra Pennings 0.51.93 PR 

3. Lies vd Bersselaar 0.54.64  

5. Femke van Liempd 0.55.50 PR 

6. Anouk van Helvoirt 0.55.52 PR 

3. Gijs Verhagen 0.50.81  

4. Mark van Dinther 0.51.73 PR 

1. Pepijn Schnitzeler 0.51.68 PR 

2. Jeroen Trimbach 0.54.23  

3. Bart van Bergen 0.54.85 PR 

5. Stan Brouwers 0.57.09 PR 

6. Mark van Heeswijk 0.59.20  

7. Kevin Minkels 1.03.37  

1. Manissa vd Brand 0.49.99  

5. Elke van Liempd 0.52.21  

6. Jet vd Bersselaar 0.52.91  

1. Rob van Heeswijk 0.39.55  

2. Andrej Mioc 0.45.20 PR 

9. Olivier Schnitzeler 0.49.93  

10. Vigilius van Oostenbrugge 0.50.91 

PR 

1. Jan vd Bersselaar 0.45.22 PR 

3. Sandra Schellekens 0.45.87 PR 

  

25 rug: 

5. Shannen Verhagen 0.38.97 PR 

2. Bente van Bergen 0.21.06  

4. Aniek Pennings 0.23.38 PR 

1. Lara vd Ven 0.27.30 PR 

8. Zoë Hellings 0.27.22  

2. Kevin Verhagen 0.22.54 PR 

5. Siebe van Veen 0.24.26  

1. Ivo van Bruggen 0.24.21  

4. Luuk van Helvoirt 0.28.03  

13. Alex de Laat 0.38.65 PR 

  

50 rug:  

2. Elke Schellekens 0.45.77  

2. Femke van Liempd 0.47.77 PR 

3. Anouk van Helvoirt 0.48.22 PR 

4. Anouk van Lokven 0.50.25 PR 

5. Esra Pennings 0.50.29  

7. Lies vd Bersselaar 0.52.40  

1. Gijs Verhagen 0.43.16 PR 

2. Mark van Dinther 0.47.60  

1. Jeroen Trimbach 0.49.40  

2. Pepijn Schnitzeler 0.50.60 PR 

4. Bart van Bergen 0.54.31  
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5. Kevin Minkels 0.55.62  

6. Mark van Heeswijk 1.01.62  

8. Stan Brouwers 1.07.48  

2. Manissa vd Brand 0.48.93  

3. Jet vd Bersselaar 0.49.53  

4. Elke van Liempd 0.51.34  

1. Rob van Heeswijk 0.40.09 PR 

3. Andrej Mioc 0.41.43 PR 

9. Vigilius van Oostenbrugge 0.46.69 PR 

11. Olivier Schnitzeler 0.47.34  

2. Jan vd Bersselaar 0.45.40  

1. Sandra Schellekens 0.39.59 

 

4x 25 vrij mix min 4 el: 

4. Kevin Verhagen, Zoë Hellings, Siebe v Veen en Lara vd Ven   1.32.74 

5. Luuk v Helvoirt, Bente v Bergen, Ivo v Bruggen en Aniek Pennings 1.33.29 

  

4x 25 vrij mix min 6 el: 

1. Anouk v Helvoirt, Esra Pennings, Mark v Dinther en Gijs Verhagen 1.15.29 

4. Kevin Minkels, Pepijn Schnitzeler, Jeroen Trimbach en Bart v Bergen 1.20.38 

6. Femke v Liempd, Mark v Heeswijk, Lies vd Bersselaar en Anouk v Lokven  1.25.18 

  

4x 25 vrij mix jun 2 el: 

1. Olivier Schnitzeler, Vigilius v Oostenbrugge,Rob v Heeswijk en Andrej Mioc1.09.06 

5. Elke Schellekens, Elke v Liempd, Manissa vd Brand en Jet vd Bersselaar 1.19.07 

  

4x 25 vrij mix jun 3 ee: 

2. Sandra Schellekens, Jan vd Bersselaar, Rob v Heeswijk en Gijs Verhagen 1.04.54 

 

Speedowedstrijd 27 februari in Vlijmen 
 
Zondag 27 werd in Vlijmen de 3e Speedowedstrijd van het seizoen 
gezwommen. Neptunus ‟58 was bij deze wedstrijd voor kinderen tot 12 jaar 
aanwezig met 19 zwemmers die in totaal 40 keer aan de start kwamen. 28 
keer resulteerde een start in een persoonlijk record. Er werden 9 medailles 
mee naar huis genomen: Gijs Verhagen behaalde als enige goud: op de 50 
meter vlinderslag. Zilver was er voor Bente van Bergen op de 50 vlinder in een 
nieuw clubrecord, Pepijn Schnitzeler op de 50 school en Jeroen Trimbach op 
de 50 rug. Brons was er voor Bart van Bergen op de 50 school, Bente van 
Bergen op de 100 rug in wederom een clubrecord, Mark van Dinther op de 100 
vrij en voor Femke van Liempd en Pepijn Schnitzeler op de 50 rug. Verder 
waren er nog opvallende prestaties van Anouk van Lokven en Esra Pennings, 
die een zwaar programma hadden met de 100 rug, 200 wissel en 100 vrij. De 
200 wissel zwommen de meiden voor het eerst maar deden het fantastisch. De 
100 rug en 100 vrij resulteerden in flinke verbeteringen van hun pr‟s. Mark van 
Dinther zwom behalve naar het brons op de 100 vrij ook nog eens naar een pr 
op de 100 rug van 5 seconden. Ook de 50 school en 50 rug waren goed voor 
flinke verbeteringen. Zo verbeterde Siebe van Veen zich op de 50 school met 
ruim 3 seconden en deden Aniek Pennings en Bart van Bergen dat met 2,5 
seconde. Op de 50 rug verbeterden Aniek Pennings en Lies vd Bersselaar zich 
met ruim 2 seconden. De oudste zwemmers zwommen de 100 school en 100 
of 50 meter vlinderslag. Gijs Verhagen en Celine Vermeer konden een pr laten 
noteren op de 100 school van bijna 1 seconde. Elke Schellekens zwom voor 
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het eerst de zware 100 vlinder, maar eindigde in een keurige tijd. Gijs en 
Celine konden op de halve afstand hun pr niet verbeteren. Een fantastische 
prestatie van deze jonge zwemmers waar de trainers ontzettend trots op zijn.  
 
Uitslag: 
100 rug j min 5: 

6. Mark van Dinther 1.39.33 PR

  

100 rug m min 5: 

7. Esra Pennings 1.41.35 PR 

8. Anouk van Lokven 1.46.60 PR 

  

50 school j min 3-4: 

11. Kevin Verhagen 0.59.92  

13. Siebe van Veen 1.00.56 PR 

  

50 school m min 3-4: 

4. Aniek Pennings 0.56.53 PR 

  

100 school j min 6: 

5. Gijs Verhagen 1.50.69 PR 

  

100 school m min 6: 

5. Celine Vermeer 1.45.08 PR 

8. Elke Schellekens 1.46.91  

  

50 vlinder m min 3-4: 

2. Bente van Bergen 0.43.88 PR+CR 

 

50 school j min 5: 

2. Pepijn Schnitzeler 0.51.06 PR 

3. Bart van Bergen 0.52.32 PR 

4. Jeroen Trimbach 0.46.11  

5. Stan Brouwers 0.57.05 PR 

6. Mark van Heeswijk 0.58.24 PR 

  

50 school m min 5: 

5. Lies vd Bersselaar 0.53.14 PR 

6. Femke van Liempd 0.54.81 PR 

10. Vera de Laat 1.05.71  

  

50 school j min 6: 

4. Kevin Minkels 1.02.09 PR 

  

200 wissel m min 5: 

4. Esra Pennings 3.36.41 PR 

6. Anouk van Lokven 3.40.75 PR 

  

50 rug j min 3-4: 

5. Kevin Verhagen 0.50.52 PR 

RE. Siebe van Veen  

  

50 rug m min 3-4: 

5. Aniek Pennings 0.52.36 PR

   

50 vlinder j min 6: 

1. Gijs Verhagen 0.47.17  

  

100 vlinder m min 6: 

6. Elke Schellekens 1.50.21 PR 

  

50 vlinder m min 6: 

4. Celine Vermeer 0.56.06  

  

100 rug m min 3-4: 

3. Bente van Bergen 1.37.50 PR 

  

50 rug j min 5:  

2. Jeroen Trimbach 0.48.78  

3. Pepijn Schnitzeler 0.52.25  

4. Bart van Bergen 0.52.98  

6. Mark van Heeswijk 0.59.07  

8. Stan Brouwers 1.03.89  

  

50 rug m min 5: 

3. Femke van Liempd 0.47.45 PR 

4. Vera de Laat 0.47.86 PR 

6. Lies vd Bersselaar 0.49.16 PR 

  

50 rug j min 6: 

4. Kevin Minkels 0.54.52 PR 

  

100 vrij j min 5: 

3. Mark van Dinther 1.24.46 PR 

  

100 vrij m min 5: 

7. Esra Pennings 1.35.82 PR 

10. Anouk van Lokven 1.38.86 PR 
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D2 ronde 4, 13 maart in Best  
  
Zondag 13 maart werd de 4e ronde in de D2-competitie gezwommen. Met 29 
zwemmers werd afgereisd naar Best. In totaal zijn er 43 persoonlijke records 
en 6 clubrecords gezwommen. De clubrecords kwamen op naam van Bente 
van Bergen (50 vrij), Anouk van Lokven (100 school), Roel vd Kleij (50 school), 
John Verhagen (100 vlinder) en Linda Schellekens (50 rug en 100 wissel. 
Verder heeft John binnen de limiet op de 100 vlinder voor de Nederlandse 
Kampioenschappen gezwommen. Linda en Mark Schellekens zwommen 
beiden binnen de Brabantse limiet op de 50 rug. Verder waren er nog wat 
opvallende pr-verbeteringen: Op de 100 vrij verbeterde Maud Schreuders haar 
pr met ruim 7 seconden, Esra Pennings, Anouk van Lokven en Gijs Verhagen 
deden dat allen met ruim 3 seconden. De grootste verbetering kwam echter op 
naam van Mark van Heeswijk: ruim 28 seconden verbeterd ten opzichte van de 
vorige keer. Bij de 50 rug zwom Jet vd Bersselaar naar een pr van bijna 4 
seconden. Mark Schellekens slaagde er in eerste instantie net niet in op 
binnen de Brabantse limiet te zwemmen, maar kreeg later in een hogere 
leeftijdscategorie een herkansing, waarbij het net wel binnen de limiet zwom. 
Linda Schellekens zwom op diezelfde 50 rug binnen de Brabantse limiet en 
zwom op de 100 wissel bijna 3,5 seconden van haar pr af, waardoor ze ook op 
deze afstand in de buurt van de Brabantse limiet komt. Jet vd Bersselaar zwom 
op deze afstand ruim 7,5 seconden van haar oude toptijd af en Manissa vd 
Brand deed dat met 9 seconden. Gijs Verhagen en Olivier Schnitzeler 
verbeterden zich met respectievelijk 5,5 en 9 seconden. Op de 100 vlinder 
slaagde John Verhagen erin om binnen de limiet voor de NJK te zwemmen. 
Een aantal weken geleden zwom hij deze afstand voor het eerst en bleef toen 
nipt boven de limiet. Nu liet hij zien dat hij de 100 vlinder goed aankan en 
zwom ruim binnen de limiet. Bij de 100 school waren er ook weer grote 
verbeteringen: Maud Schreuders verbeterde zich met ruim 10 seconden en 
Vera de Laat met bijna 7,5 seconden. Anouk van Lokven was echter het beste 
op dreef en zwom met een pr van bijna 5 seconden het oude clubrecord uit de 
boeken. Bij de jongens liet Gijs Verhagen een pr van 5 seconden noteren en 
Mark van Heeswijk een pr van 10 seconden. De 200 vrij betekende voor Ellen 
Verhagen en Elke Schellekens de eerste keer dat ze deze afstand zwommen, 
maar lieten keurige tijden noteren. Danny vd Sande verbeterde zich op deze 
afstand met bijna 20 seconden. Jan vd Bersselaar zwom naar een pr van ruim 
5 seconden op de 100 school. Prachtige prestaties dus van deze ploeg 
zwemmers.  
 
Uitslag:  
100 vlinder: 

2. Sandra Schellekens 1.28.41 PR  

2. Kenny Steenbakkers 1.09.87  

4. John Verhagen  1.12.19 PR 

    +CR+LIMIET NJK 

5. Frank Hovenier  1.14.38 PR 

 

50 rug: 

6. Jet vd Bersselaar 0.45.84 PR 

7. Manissa vd Brand  0.48.37  

10. Elke van Liempd  0.49.99 PR 

1. John Verhagen 0.34.34  
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2. Mark Schellekens  0.37.62  

5. Rob van Heeswijk  0.40.63  

8. Olivier Schnitzeler  0.45.86 PR 

3. Linda Schellekens  0.35.69 PR 

    +CR+LIMIET BZK  

6. Sandra Schellekens 0.40.34  

10. Tanja Passier  0.43.73  

3. Frank Hovenier  0.33.38 PR  

4. Kenny Steenbakkers  0.35.22 PR  

5. Mark Schellekens  0.37.48 PR 

   +LIMIET BZK 

 

25 school: 

1. Bente van Bergen 0.23.91 

2. Aniek Pennings 0.25.95  

3. Zoë Hellings 0.26.50  

4. Siebe van Veen 0.27.83  

 

 

 

50 school: 

5. Ellen Verhagen  0.44.22  

9. Celine Vermeer  0.49.20  

2. Roel vd Kleij  0.38.38 PR 

    +CR 

4. Rob van Heeswijk  0.39.47  

6. Danny vd Sande  0.40.62 PR 

8. Jan vd Bersselaar  0.44.09 PR 

 

100 school: 

1. Anouk van Lokven  1.43.19 PR   

   +CR  

3. Maud Schreuders  1.46.25 PR  

4. Celine Vermeer  1.47.77  

6. Esra Pennings  1.51.69 PR  

12. Vera de Laat  2.16.23 PR  

2. Gijs Verhagen  1.45.71 PR  

8. Bart van Bergen  2.02.55 PR  

10. Mark van Heeswijk  2.07.47 PR  

SL. Pepijn Schnitzeler  1.52.68 PR  

1. Linda Schellekens  1.34.65  

3. Rob van Heeswijk  1.31.91  

6. Jan vd Bersselaar  1.38.33 PR  

 

50 vrij : 

1. Bente van Bergen  0.38.87 PR 

    +CR  

2. Aniek Pennings  0.45.35  

5. Siebe van Veen  0.52.73  

6. Zoë Hellings  0.53.09  

 

 

100 vrij: 

2. Maud Schreuders  1.24.59 PR 

4. Celine Vermeer  1.28.46  

5. Elke Schellekens  1.28.56 PR 

7. Vera de Laat  1.31.12 PR 

8. Esra Pennings  1.32.31 PR 

9. Anouk van Lokven 1.35.62 PR 

1. Gijs Verhagen  1.14.98 PR 

8. Pepijn Schnitzeler  1.33.10 PR 

12. Bart van Bergen  1.40.36 PR 

13. Mark van Heeswijk  1.53.28 PR 

 

200 vrij: 

5. Ellen Verhagen  2.58.94 PR  

9. Elke Schellekens  3.22.75 PR  

1. John Verhagen  2.18.45     

2. Roel vd Kleij  2.18.84 PR  

7. Danny vd Sande  2.40.87 PR  

 

100 wissel: 

5. Jet vd Bersselaar  1.34.40 PR  

10. Manissa vd Brand  1.42.52 PR  

13. Elke van Liempd  1.51.13  

1. Mark Schellekens  1.21.42 PR  

4. Gijs Verhagen  1.30.48 PR  

5. Olivier Schnitzeler  1.37.46 PR 

2. Linda Schellekens  1.17.78 PR 

   +CR 

2. Roel vd Kleij  1.12.87 

 

 

4x100 wissel dames:  2. Ellen (1.25.48 - PR), Tanja, Linda en Sandra  5.41.50 

 

4x50 vrij j jun 4 el: 1. Danny (0.30.05 - PR), Roel, Mark S en John  1.59.15 

 

4X50 WISSEL M JUN 2 EL: 2. CELINE (0.45.66), 

MANISSA, ELKE S EN MAUD  3.02.30  
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ONDER DE KEP 

 
We weten ff niet hoe het zit 
 

We hebben in deze onder de kep niet veel 
ruimte meer, gezien de dikte van deze De 
Drietand. Maar toch moeten we nog even 
wat kwijt. Het poloseizoen nadert zijn einde 
en we weten nog niet hoe het met de 
buiten trainingen zit in Gestel. Deze zullen 
ongetwijfeld wel komen en misschien kun 
men ons dit op de ALV al wel vertellen 
maar we hadden het toch al graag in deze 
De Drietand gepubliceerd.  
Zoals altijd bij het begin van het einde van 
het seizoen komen er de gebruikelijke dingen boven water, of ze blijven er 
onder. Hoe zit het met de teamindeling, wie spelt waar, maar nog belangrijker 
wie gaat door en wie stopt. De natuurlijke gang voor een poloër is via de 
pupillen naar de aspiranten naar jongens onder 16. Vervolgens de heren-jeugd 
en daarna een herenteam en dan bij voorkeur natuurlijk naar heren 1. Maar om 
dit vol te kunnen houden, moet er natuurlijk aan de onderzijde wel aanwas zijn. 
In de vorige De Drietand is al melding gemaakt voor een dames team voor het 
seizoen van 2023. 
Maar zoals je al in deze De Drietand hebt kunnen lezen, zijn allen die denken 
dat waterpolo best wel leuk is welkom voor een proeftraining. Maar pas op! Je 
zult merken dat het erg verslavend is, dus wees bereid om vervolgens als 
poloër door het leven te gaan. Wij zijn opzoek naar: 
 

Nieuwe (jeugd)pololeden 
Ben je geïnteresseerd en wil je wel eens wat anders dan alleen 
baantjestrekken van de ene kant van het zwembad naar de andere dan is dit 
echt een goed moment om een paar proeftrainingen bij te wonen. De 
aspiranten trainen twee maal per week op dinsdag van 18.00-18.45 in de 
Molenhey te Schijndel en op vrijdag van 18.15 –19.15 te Boxtel. De jongens 
onder 16 trainen op dezelfde dagen en tijden. Op zaterdagavond worden de 
competitiewedstrijden gezwommen. Je kunt je op de trainingsavonden vooraf 
bij de trainer melden voor een proeftraining. De voorwaarde is natuurlijk wel 
dat je minimaal je b-diploma hebt.  
Ook als je ouder bent dan 16 en zin hebt om te poloën, ben je natuurlijk van 
harte welkom. Neem voor meer informatie contact op met Janny vd Sande 
(073-5498981). 
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Rooster tot einde competitie 
 

Zaterdag 9-apr-05    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

H3 Hellas-Glana 4 - SWNZ De Nieuwe Hateboer Sittard 14:15 16:15 

Jong Merlet A - SWNZ De Kwel Cuijk 16:45 18:15 

D1 De Warande 1 - SWNZ Arkendonk Oosterhout 17:00 18:15 

H1 De Schelde 1 - SWNZ De Honte Terneuzen 17:00 19:30 

D3 Nayade 2 - SWNZ Studentensportc. Eindhoven 19:15 20:15 

H4 Nautilus 1 - SWNZ De Beemd Veghel 20:45 21:30 

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

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

H2 SWNZ - De Vennen 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 

D2# SWNZ - Argo 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 20:15 

     

Zaterdag 16-apr-05    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

H2 DIO 1 - SWNZ De Banakker Etten-Leur 14:45 16:15 

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

Jong Eszet A - SWNZ De Roerdomp Roermond 17:15 19:15 

D2 Arethusa 2 - SWNZ Golfbad Oss Oss 19:00 20:00 

D3* SWNZ - PSV 4 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:00 

H4 SWNZ - Aegir 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

H3 SWNZ - Brunssum 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 

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

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

     

Zaterdag 23-apr-05    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

H1 MNC Dordrecht - SWNZ Aquapulca Dordrecht 18:15 20:00 

D1 De Vennen 1 - SWNZ De Vennen Dongen 19:15 20:30 

     

Zondag 24-apr-05    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

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

H2 SWNZ - Zuidwesthoek 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

H3# SWNZ - Spio 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 
 

Natuurlijk worden er ook nog bekerwedstrijden gespeeld door het heren 2 team 
de spelers van dit team krijgen via hun aanvoerder door wanneer deze 
wedstrijden worden gehouden. 
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 SWNZ SWNZ zoekt waterpolotrainers dames 1 en heren 1 

 

SWNZ is een startgemeenschap tussen Neptunus ô58 uit Schijndel 

en Zegenwerp uit Sint Michielsgestel. Het is een enthousiaste en 

gezellige club die bestaat uit 5 herenteams, 3 damesteams en 3 

jeugdteams. Per september 2005 zijn wij op zoek naar een 

waterpolotrainer/coach voor zowel dames 1 als heren 1. Beide teams draaien al 

geruime tijd mee op landelijk bondsniveau en willen dit voorlopig blijven 

handhaven. Vanwege het vertrek van beide trainer/coaches zijn er momenteel 2 

vacatures.  
 
 

Takenpakket: 

Wij zoeken een ervaren trainer/coach die trainingen kan verzorgen voor de 
herenselectie, bestaande uit het 1ste en 2de herenteam alsmede de 
aankomende jeugd uit het herenjeugd team. Daarnaast het 1ste herenteam 
coachen en enthousiasmeren bij de wedstrijden om op het landelijke niveau te 
kunnen blijven presteren.  
Verder zoeken we een trainer/coach voor de damesselectie, bestaande uit het 
1ste en 2de damesteam, waarbij ook aanstormende jeugd centraal staat om in 
te stromen in de damesteams. Beide teams trainen twee keer in de week op 
dinsdag- en donderdagavond in Schijndel aansluitend na elkaar. 
 
 

Wij bieden: 

SWNZ is een hechte vereniging die voornamelijk geniet van de lol in het spel, 
maar ook op prestatieniveau regionaal zeer goed meedraait. Daarnaast 
beschikken we door de hoeveelheid teams over een zeer grote 
verscheidenheid aan niveau, waardoor er voor elk wat wils is, maar er ook 
ruimte is om te schuiven in de indeling en de jeugd gedegen te kunnen 
voorbereiden op het spelen op hoger niveau. Wat betreft de vergoeding staan 
wij open voor onderhandeling. Daarnaast bestaat de mogelijkheid relevante 
aanvullende cursussen te volgen. 
 
Is uw interesse gewekt en bent u nieuwsgierig geworden, neem dan contact op 
met:  

Mevrouw J. van de Sande, voorzitter, 073-5498981 

Mevrouw D. van Grinsven, polo-secretariaat, 073-5511320 

 
Of kom eens kijken bij onze trainingen op dinsdag- en donderdagavond in 
zwembad “de Molenhey” te Schijndel. Voor meer informatie kunt u ook onze 
websites www.zegenwerp.nl/swnz of websitemakerkennisnet.nl/neptunus58 
bezoeken. 

 

http://www.zegenwerp.nl/swnz%20of%20websitemakerkennisnet.nl/neptunus58

