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 D E  D R I E T A N D  
 
 

Jaargang 12, nummer 1 september 2005 
  

REDACTIONEEL 
 

Wel een beetje raar zo voor de vakantie bezig zijn aan het eerste nummer van de 
De Drietand voor het volgende seizoen. Als je wilt weten, in welke groep je 
volgend jaar zwemt, blader dan snel door naar de pagina’s met de 
groepsindeling. 
Vanaf dit jaar kunnen we jullie zelfs de geboorte van twee nieuwe rubrieken 
aankondigen: de zusjes Jut en Jul schrijven er op los. En ook wordt er dit jaar 
veel aandacht besteed aan de vrijwillers van onze vereniging. In elk clubblad 
wordt er eentje uitgelicht en compleet doorgelicht door onze speciale nieuwe 
verslaggever, die voor zijn eigen veiligheid voorlopig incognito wil blijven.  
Verder belichten we het succes van John Verhagen nog eens. Want dat zijn jullie 
na de vakantie vast al weer vergeten en dat mag niet gebeuren!  
Alle afdelingen laten van zich horen in dit blad: het zwemmend redden vertelt 
over de laatste EHAD-wedstrijd, het synchroonzwemmen over de laatste 
wedstrijd en diplomasessie, het waterpolo over de wijzigingen in de spelregels, 
de kookstaf van het kamp bedankt alle sponsors en nog veel meer. 
Voor dit seizoen rekenen we natuurlijk weer op jullie medewerking voor het 
aanleveren van verslagen, weetjes en rare gebeurtenissen in, rond en om de 
zwembaden. Je kunt de verslagen mailen naar drietand@touche.demon.nl of 
femke.wilhelm@home.nl. 
 

WE WACHTEN MET SPANNING AF, voor nu, 
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 16 september bij een van de redactieleden of per E-mail   

mailto:drietan@touche.demon.nl
mailto:femke.wilhelm@home.nl
mailto:femke.wilhelm@home.nl
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WAAR MOET U ZIJN MET VRAGEN? 
 

BESTUUR  TAAK ADRES  TEL.NR. 
 

Arie de Zwart Voorzitter Wagenaarsstraat 21 5498064 
AriedeZwart@home.nl  5481 PP  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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 VAN HET BESTUUR 
 

Contributie seizoen 2005-2006 
Neptunus ’58 heeft te kampen met hogere kosten vooral veroorzaakt door de verhoging 

van de huurprijzen van het zwembad maar ook door de hogere kosten bij deelname 

aan wedstrijden en de verhoging van de KNZB contributie en competitie bijdrages. 

Daarnaast is er ook een inkomstenvermindering die vooral veroorzaakt wordt door een 

dalend ledental en, hoewel voorzien, ook door een vermindering van de extra subsidie 

die door de gemeente is verleend om de verhoging van de verenigingslasten ten 

gevolge van de grote huurstijging van 2004 geleidelijker te laten verlopen. 

 

Door verschillen in aantal uren zwembadgebruik, competitiebijdrages, wedstrijdkosten 

etc. zijn de kosten bij de verschillende disciplines niet gelijk. Het bestuur heeft daarom 

gemeend dat een grote evenredige procentuele verhoging niet op zijn plaats is maar 

dat verhogingen daar gelegd moeten worden waar de kosten gemaakt worden. Dit 

resulteerde in een algemene verhoging van ongeveer 3 procent en naast de reeds 

bestaande toeslag voor waterpolo ook in een toeslag voor wedstrijdzwemmen en 

synchroonzwemmen. 

Het is wenselijk de drempel om over te stappen van diplomazwemmen naar een 

wedstrijdsport zo klein mogelijk te houden ten einde opgeleide leden als 

wedstrijdsporter bij Neptunus ’58 te behouden. Vandaar lagere toeslagen voor junioren 

en geen toeslag voor aspiranten. 

 

Bovenstaande overwegingen leidden tot onderstaande contributiestructuur en 

toeslagen. Tijdens de algemene ledenvergadering die op 4 juli 2005 is gehouden, 

hebben de aanwezige leden hiermee ingestemd. 

 
 

Contributie 2005-2006 
Aspiranten  

(Jonger dan 10 
jaar*) 

Junioren 
(10 t/m 15 jaar*) 

Senioren 
(16 jaar en ouder*) 

Inschrijfgeld (eenmalig) €    12,50 €      12,50 €      12,50 

Basis contributie €    90,00 €    109,00 €    116,00 

Toeslag startvergunning €    20,00 €      20,00 €      20,00 

Toeslag diploma (elementair) zwemmen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Toeslag waterpolo €      0,00 €      25,00 €      50,00 

Toeslag wedstrijd zwemmen €      0,00 €      14,00 €      28,00 

Toeslag synchroon (kunst) zwemmen €      0,00 €        5,00 €      10,00 

Toeslag master zwemmen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Korting recreatief zwemmen n.v.t. n.v.t. €       6,00 

Toeslag voor deelname aan meer dan een discipline.  t/m 20 jaar* €       6,00 

Per extra discipline  21 jaar of ouder* €     20,00 

*leeftijd die op 1 juni is bereikt    

 

Naast de contributie verhoging heeft het bestuur ook nog eens goed naar de kosten 

gekeken. Hierbij is geconstateerd dat door het dalend ledenaantal bij het recreatief 

zwemmen op woensdagen van 18.15 uur tot 17.00 uur slechts 3 ! recreanten 

overbleven. Hierdoor blijven, bij dit onderdeel, de contributie inkomsten ver achter bij 
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de kosten (huur instructiebad). Het bestuur heeft daarom besloten deze activiteit op te 

heffen en de drie betreffende leden te vragen zich aan te sluiten bij het recreatief 

zwemmen om 21.00 uur eveneens op woensdag. 

 

In de wiskundelessen hebben we vroeger allemaal geleerd dat als je een grote 

aardbeientaart moet verdelen met tien personen, dat de punt taart die je dan krijgt 

groter is dan wanneer er twaalf personen mee-eten aan de aardbeientaart. Zo werkt 

dat nu ook ongeveer met de contributieverhoging. Als er meer leden zijn, die de 

contributieverhoging dragen, dan wordt de contributieverhoging voor elk afzonderlijk lid 

minder.  

Als we nu voor volgend jaar een contributieverhoging willen voorkomen, dan zouden er 

zo’n 30 nieuwe leden bij de vereniging moeten komen.  

Als iedereen een beetje reclame maakt voor de vereniging bij vrienden, vriendinnen, 

papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, buren, overburen, …. dan werken we er met zijn 

allen aan om de contributieverhoging van volgend seizoen zo laag mogelijk te houden. 

Doen jullie mee? 

 

Regels Neptunus ’58 

Aan het begin van het jaar wil het bestuur graag dat een aantal zaken duidelijk zijn voor 

iedereen. 

¶ Tijdens de trainings- en wedstrijduren mag er alleen gezwommen worden in de 

baden waar getraind wordt of waarin de wedstrijd gehouden wordt. Het is NIET 

toegestaan in de andere baden te zwemmen of te pootje baden. Deze baden zijn 

dan niet gehuurd en de vereniging neemt de verantwoordelijkheid, als er wat mis 

gaat, niet op zich. 

¶ Na het gebruik van het zwembad en de omkleedruimtes moeten deze optisch 

schoon achtergelaten worden. Dat houdt in: doorspuiten en droogtrekken van de 

gebruikte kleedlokalen door de laatste zwembadgebruikers. 

¶ Ook wordt er van ons verwacht dat we het materialenhok netjes achterlaten 

(minstens zo netjes als het door de gemeente is achtergelaten !) 

¶ Informatie over onze vereniging en het aanmelden van nieuwe leden gebeurt bij 

 Sandra van Eijk 

    Past. Van Geldropstraat 4 

    5482 KS  SCHIJNDEL 

   073-5479535 

  email:  ajvaneijk@home.nl 

¶ Alle afmeldingen en wijzigingen in adres, rekening nummer enz. moeten schriftelijk 

bij Jan Mettler aangeleverd worden. Dit kan op het volgende adres: Jan Mettler 

(secretaris) 

   Past. Dondersstraat 44 

   5482 JW  SCHIJNDEL 

of via de mail:  J.H.G.Mettler@home.nl 

¶ Het lidmaatschap wordt in vier termijnen betaald. Voor dit jaar gelden de volgende 

streefdata voor het innen van de betalingstermijnen: 1 september, 10 november, 25 

januari en 1 april. Bij betaling per rekening wordt de totaal verschuldigde 

jaarcontributie ineens in rekening gebracht. De rekening hiervoor wordt rond 1 

september verstuurd en die moet binnen 2 weken na ontvangst zijn voldaan. 

Teruggave van betaalde contributie bij afmelden als lid is niet mogelijk. 
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Hoewel het bestuur streeft naar automatische incasso in vier termijnen zijn er op dit 

moment nog een aantal leden die twee termijnen en aantal die alles ineens via 

automatische incasso betalen. Het bestuur hoopt dat deze leden ook 

overschakelen op automatische incasso in vier termijnen. Als zij dit willen dan 

gaarne via e-mail of met een briefje kenbaar bij Jan Mettler. 

¶ Gedurende het jaar wordt een heleboel informatie doorgegeven via het clubblad 

“De Drietand”. De Drietand verschijnt ongeveer om de vijf weken. De meeste leden 

krijgen De Drietand thuis bezorgd. De leden die buiten Schijndel wonen, krijgen De 

Drietand op het zwembad. Vraag ernaar bij uw disciplineleider!  

¶ Aanvullende informatie is te vinden op het informatiebord in de hal van het 

zwembad. Dat hangt na de toegangsdeur van zwembad De Molen Hey direct aan 

de linkerkant tegen de muur.  

 

Wij zoeken, jullie vinden… 
Door Tom van Heeswijk, de vader van Rob en Mark, is de prijzenkast van de 

vereniging is opgeknapt. Hij heeft een mooie nieuwe jasje gekregen en mag daardoor 

in de hal van het zwembad hangen. Op dit moment is die prijzenkast nog leeg. Dat 

komt niet omdat we nog nooit bekers hebben gehaald, maar omdat de bekers eerst 

netjes gepoetst moeten worden, voordat ze in onze glimmende prijzenkast mogen 

staan. 

 

Wij zijn dus op zoek naar een paar mensen die dat werkje voor ons willen klaren. Het is 

een karweitje van een avond! Tenzij we niemand kunnen vinden die ons daarmee wil 

helpen en we in het huidige tempo van bekers verzamelen doorgaan, dan staan er over 

een tijdje zo’n 800.000 bekers die gepoetst mogen worden. Wacht dus niet te lang, en 

neem onmiddellijk contact op met Vera Hellings (073-5480209) voor een avondje 

gezelligheid.  

 

Wij hopen dat u ons helpt om vanaf het begin van het seizoen een mooie volle 

prijzenkast te kunnen bewonderen. Doen hoor!! 

 

Internet site Neptunus’58 
Neptunus’58 heeft de beschikking over een paar internet sites. Tussen haakjes staat de 

naam van de webmaster.  

Een algemene site en een speciale site voor het wedstrijdzwemmen, die beiden door 

Sandra Schellekens beheerd worden: 

 http://websitemaker.kennisnet.nl/neptunus58/  

 http://neptunus58.web-log.nl/ 

En een speciale site voor het zwemmend redden die door Ronald Persoon beheerd wordt: 

 http://members.home.nl/knbrd.schijndel/ 

Op deze sites staat van allerlei interessante informatie over onze vereniging: 

- algemene informatie over onze vereniging 

- uitslagen van wedstrijden waterpolo, wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen 

- informatie over de overige activiteiten bij Neptunus’58 

- veel foto’s van deze activiteiten 

TRAININGSTIJDEN 
 

http://www.neptunus58.tk/
http://www.neptunus58.tk/
http://www.neptunus58.tk/


Pagina 6 De Drietand 

 

Trainingstijden in het binnenbad “De Molen Hey”  
Vanaf 22 augustus 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 aspiranten en heren jeugd 

  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: wedstrijdzwemmen 

  21.00 - 22.00: masterzwemmen + recreatief zwemmen 

 

Donderdag :  18.00 - 19.00:    waterpolo aspiranten en heren jeugd  

  21.00 - 22.00: waterpolo dames selectie  

  22.00 - 23.15: waterpolo heren selectie 

 

Zaterdag :  12.30 - 13.30: wedstrijdzwemmen 

  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: dames 3  

  20.15 - 21.15: heren 3, 4 en 5 

 

 

DE PEN 
 

Hallo ik ben wendy groenendaal en ben 12 jaar. Ik zit in de eerste klas van het vmbo. 

Ik heb 2 broers Bart van 15 en Tom van 14, zij zitten in de vwo en havo. 

Mijn ouders heten Jan en Riet Groenendaal. 

Mijn hobby's zijn Synchroon zwemmen en dansen. 

Ik heb verder nog een hond en een kat. 

  

Groetjes, 

              wendy groenendaal  

  

ik geef de pen door aan Rowie vd Oever 
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AGENDA AUGUSTUS / SEPTEMBER 
 

Wanneer beginnen we weer? 
Vanaf maandag 22 augustus beginnen de trainingen weer. 

 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in september in oktober 

maandag - 17 

dinsdag - 18 

woensdag - 19  

donderdag - 20 

vrijdag - 21 

zaterdag -  15 

 

Diplomazwemmen 
8 oktober kijkmiddag zaterdaggroep 

12 oktober kijkmiddag woensdaggroep 

 

Synchroonzwemmen 
2 oktober   competitiewedstrijd in Veldhoven  

 

Wedstrijdzwemmen 
6 augustus   Open waterzwemmen in Strijen 

21 augustus   Open waterzwemmen in Eersel 

27 augustus   Jeugdzwemmarathon in Werkendam 

27 augustus   Open waterzwemmen in Tilburg 

10 september  Open waterzwemmen in Oosterhout 

11 september  Open waterzwemmen in Roermond 

2 oktober   DII competitiewedstrijd in Schijndel 

9 oktober   Speedowedstrijd 

16 oktober    recreantenwedstrijd in Vught 

30 oktober:    Sprintwedstrijd in Eindhoven 

 

Zwemmend Redden 
Augustus: 20, 27 

September: 3, 10, 17, 24 

Oktober: 1 (examen!) 

 

Zwemvierdaagse 
17 t/m 21 oktober 

 

Kamp 
16, 17 en 18 juni 2006
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JAARPROGRAMMA DIPLOMAZWEMMEN 
 

Voorlopige data afzwemmen voor diploma’s 
19 november 18.00 tot 20.00 keuzepakket balvaardigheid en kunstzw. 

18 maart 18.00 tot 20.00 keuzepakketten snorkelen 

10 juni basispakketten zwemvaardigheid I, II en III  

14.30 –15.45 zwemvaardigheid I 

15.45 –16.45 zwemvaardigheid II 

16.45 –17.45 zwemvaardigheid III 

Alles nog onder voorbehoud, wij informeren jullie over de exacte 

dag en tijden, via het clubblad en de informatieborden. 

 

Kijkdagen 
8 oktober kijkmiddag zaterdaggroep 

12 oktober kijkmiddag woensdaggroep 

28 januari kijkmiddag zaterdaggroep 

1 februari kijkmiddag woensdaggroep 

1 april kijkmiddag zaterdaggroep 

5 april kijkmiddag woensdaggroep 

 

Speciale dagen 
17 december broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag 

21 december broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag 

6 mei broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag 

10 mei broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag 

 

 

Inhalen diploma’s 
Als je niet kunt op de dag dat de diploma’s afgezwommen worden, dan kun je dat NIET 

inhalen.  

 

Kijk dus goed in bovenstaande lijst en reserveer de dagen vast in je agenda (en die 

van je vader en moeder, opa en oma enz.) Het afzwemmen voor diploma’s is altijd van 

18.00 tot 20.00 uur, tenzij anders aangegeven.  

 

Pas na afloop van het diplomazwemmen worden de diploma’s uitgereikt.  



De Drietand           Pagina 9 

 

JAARPROGRAMMA WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Dit is een algemeen overzicht van alle wedstrijden. Voor de wedstrijden die voor jou 

van belang zijn, krijg je voor elke wedstrijd nog een uitnodigingskaartje. De meeste van 

jullie zullen wel weten aan welke wedstrijden ze altijd mee doen. Hou dus deze data 

vast vrij. Wij hopen op niet al te veel afzeggingen, zodat we tijdens de wedstrijden net 

zulke goede resultaten kunnen halen als vorig jaar.  

 

DII competitie (verenigingszwemcompetitie) 
2 oktober   Schijndel 

27 november   Breda 

15 januari   Schijndel 

19 maart   Veghel 

9 april    Breda 

 

Recreantencompetitie 
16 oktober    Vught 

11 december   Oss 

22 januari   Schijndel 

12 februari   Boxtel 

12 maart   St Oedenrode 

 

Speedowedstrijden 
9 oktober   Tijden en plaatsen volgen nog 

18 december   Tijden en plaatsen volgen nog 

5 februari   Tijden en plaatsen volgen nog 

3 april    Tijden en plaatsen volgen nog 
 

Overige wedstrijden  
27 augustus   Jeugdzwemmarathon in Werkendam 

30 oktober:    Sprintwedstrijd in Eindhoven 

7 en 8 januari:   Brabantse Winterkampioenschappen 

7 mei:    Brabantse Lange Afstands Kampioenschappen 

13 en 14 mei:   Brabantse Zomerkampioenschappen lange baan 

20 en 21 mei:   Brabantse Zomerkampioenschappen lange baan 

10 juni:    Kring Speedo Finale dag 1 

11 juni:    Kring Speedo Finale dag 2 in Uden 

1 en 2 juli:    Internationale wedstrijd in Eindhoven 

 

Verder zijn er nog limietwedstrijden voor diegenen die kans maken om een limiet voor 

de Brabantse kampioenschappen te zwemmen. Hier krijg je ook een uitnodiging voor. 

 

Verder gelden dezelfde regels als voorgaande jaren. Het volgende is heel belangrijk: 

¶ Kom op tijd! 

¶ Meld je zo snel mogelijk af als je niet kunt. 
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Ga je rechtstreeks naar de wedstrijd geef dit dan door aan Helma of aan Vera. 

Zorg zelf voor vervoer, probeer met een paar man te regelen dat jullie ouders om de 

beurt rijden. Heb je geen vervoer kunnen regelen, laat dit dan tijdig weten zodat wij nog 

iets kunnen proberen te regelen. 

 

Hebben jullie nog vragen bel ons dan gerust op. 

 

Helma vd Kley  073-5514773 

Vera Hellings  073-5480209 

 

 

JAARPROGRAMMA SYNCHROONZWEMMEN 
 

Afzwemmen synchroonzwemcertificaten 

Januari 2006 Tijdens één van de synchroonzwemlessen zal er afgezwommen 

worden voor de blokcertificaten. De trainsters spreken in overleg 

met de deelneemsters een datum af.  

10 juni 13.30 – 14.30 worden er voor alle deelnemers aan het 

synchroonzwemmen de blokcertificaten afgenomen. De lessen 

gaan niet door.  

Datum en tijd nog onder voorbehoud, wij informeren jullie over de 

exacte dag en tijden, via het clubblad en de informatieborden. 
 

Afzwemmen voor diploma basishouding, zeilboot, 
balletbeen, spagaat, barracuda 
De aanloopdiploma’s bij het synchroonzwemmen zijn veranderd met ingang van dit 

seizoen. We zwemmen voortaan voor het basishoudingdiploma, het zeilbootdiploma, 

het balletbeendiploma, het spagaatdiploma en het barracudadiploma. Als je nu het H-

diploma hebt gehaald kun je verder gaan met het balletbeendiploma. Als je het G-

diploma hebt, ga je verder met het spagaatdiploma en na het F-diploma volgt het 

barracudadiploma. 

De afzwemdagen voor de diploma’s zijn op dit moment nog niet bekend. Maar zullen 

later via het clubblad bekend gemaakt worden. 

 

Competitiewedstrijden 
2 oktober   in Veldhoven  

6 november   in Veldhoven  

18 december  in Veldhoven  

11 juni   in Rosmalen  

 

Tijdens deze competitiewedstrijden zal er gezwommen op de niveau’s van diploma E, 

D, junioren en senioren. En ook zullen er op die dagen wedstrijden zijn op het niveau 

van alle aanloopdiploma’s. 

NIEUWE LEDEN 
 



De Drietand           Pagina 11 

 

Tess van Alebeek Diplomazwemmen 

Tim Bakker Diplomazwemmen 

Laura de Bie Diplomazwemmen  

Henny Bozelie Masterzwemmen 

Luuk Keetels Wedstrijdzwemmen 

Aukje vd Krabben Diplomazwemmen 

Thom van Lieshout Diplomazwemmen 

Jade van Schooneveld  Diplomazwemmen 

Rick Schouten Diplomazwemmen 

Menno vd Spank Diplomazwemmen 

 

 

HET ZWEMKAMP 
 

De kookstaf heeft het ook dit jaar met het kamp weer erg naar zijn zin gehad. Paul heeft na 

5 jaar kookstaf besloten dat dat lang genoeg was, en Marian heeft ons dit jaar versterkt dus 

wij zijn weer met voldoende man/vrouw kracht om het volgende kamp tegemoet te treden. 

 

We willen ook dit jaar weer onze sponsoren bedanken: 

Havox voor de lekkere soep en saté en gehaktballen. 

De Hema voor alle tompoezen en appelflappen. 

Heinz voor alle sauzen. 

Curt Swinkels voor de kleine flesjes frisdrank. 

Herberg de Gouden Leeuw in Berlicum voor het beschikbaar stellen van (bijna) de hele 

keuken uitrusting. 

Van Os Sonnevelt voor het beschikbaar stellen van de koelkast. 

 

Verder willen we natuurlijk de deelnemers bedanken dat ze het aangedurfd hebben om het 

door ons gekookte eten op te eten.  

Jullie hebben met zijn allen dit weekend onder andere 250 eieren, 4 kilo ontbijtspek, 300 

kipnuggets, 120 drumsticks, 480 sneeën brood, 200 broodjes, 40 liter warme chocomel, 40 

liter ijsthee, 15 liter sap, 21 liter cola en sinas, ongeveer 5 emmers met ranja opgegeten en 

gedronken. Dan hebben we het nog niet over alle andere dingen en de vele snoepzakken 

die jullie hongerige monden gevonden hebben. 

 

Wij zullen volgend jaar weer ons best doen om wat lekkers op tafel te zetten en hopelijk 

wordt alles dan weer net zo goed gegeten.   

 

Paul, Addy, Marian, Arie en Anja 

 



Pagina 12 De Drietand 

 

VERJAARDAGEN 
 

 In augustus    en nog in augustus 
 

2 Addy Jansen Nijbroek 22 Rio van Rozendaal 

 Hanneke van Weert  Chantal Troeijen 

5 Suzan Groenendaal   Elina de Vries 

 Daisy Hanegraaf 25 Frank Hoeven 

6 Femke vd Langenberg 27 Nick Bos 

 Matej Mioc 28 Olivier Schnitzeler 

7 Mariëtte vd Donk 29 J.J. van Veghel 

 Peter Hoeven 31 Jet vd Bersselaar 

8 Mark van Heeswijk  Marian de Laat van Grinsven 

 Anouk van Helvoirt  Maarten Pennings 

9 Esra Pennings   

10 Marc vd Berg in september 

12 Rianne van Nuland   

 Carina Schellekens 1 Mieke vd Bersselaar 

 Toos van Veghel v Kasteren 2 Lisa vd Boogaard 

 Shirley Voets 6 Moniek Jansen 

 Daphne Voets 8 J.H. van Veghel 

 George vd Vorle 11 Stan Brouwers  

14 Torben van Voorst  Jolien Gerritsen 

16 Martijn Vloet 12 Sandra van Eijk 

17 Mark Smits 13 Marios van den Bersselaar 

19 Amy vd Heuvel  15 Inez van Gulick 

 Linda Leenders 19 Marieke vd Sman 

 Marcel Tibosch 20 Lisanne Schouten 

 Nikki Vlessert 22 John Verhagen 

20 Maartje Braam 25 Suzanne van Veen-Buss 

 Roos Braam 28 H.J.C. van Veghel-v.d. Laar 

 Tico Hartman 29 Farina van Liempd 

 Milly vd Veerdonk 30 Wil van Stiphout 

21 Sharon Hoeven  Marleen van Zoggel 
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INDELING DIPLOMAZWEMMEN 
 

Voorlopige indeling diplomazwemmen  informatiebalie 
woensdag:  17.30 – 18.15  uur   Karin van Vlaanderen 

      algehele leiding 
      Bernadette van Vlaanderen 

     
     

baan 1  baan 2  baan 3 

Frank Hovenier 
 
Hetty Hoeze  Linda Spooren 

     

beginners  ster 3/4  ster 4/5 

     

Tess van Alebeek  Robin vd Bergh  Yosca Bozelie 
Thom van Lieshout  Jeffrey Doll  Sam Goijaerts 
+ nieuwe leden  Martijn Eickemans  Moniek Jansen 
  Marsha Hellings  Marijn de Laat 
  Steffy van Kronenburg  Brigitte Quekel 
  Chantal Troeijen  Daisy Rombout 
     
     

     
     
     

baan 4  baan 5  baan 6 
Sandra Schellekens  Bernadette v Vlaanderen  Marc vd Berg 

     

zwemvaardigheid 2/3  zwemvaardigheid 1/2  zwemvaardigheid 1/2 
     

Tim Bakker  Aniek Bakker  Pasquale Haasbroek 
Anouk van Helvoirt  Sasha vd Bergh  Rosanne Klerkx 
Angela Klerkx  Nick Bos  Camiel Maseland 
Jurgen vd Meerendonk  Fenna Braam  Brechje Rijkers 
Mark Schellekens   Ivo van Bruggen  Bram Verhagen 
Lara vd Ven  Rob Habraken   
John Verhagen  Kim Hobbelen   
  Christian Rijkers   
  Kevin Verhagen   
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Voorlopige indeling diplomazwemmen  ìnformatiebalie 
zaterdag: 15.30 – 16.15  uur     Karin Brouwers 

 Christie van Dinther 
     

baan 1  baan  2  baan 3 
Anne Oremans 
Hans Nieuwenkamp  

 Saskia Vermeer  Marc vd Berg 
Linda Leenders 

     

ster 2  zwemvaardigheid 1/2  zwemaardigheid 2/3 

     

Laura de Bie  Bart van Bergen  Sophie Braam  
Guus Braam   Bente van Bergen  Bo vd Hofstad 
Joëlle van Dijk  Laura vd Boogaard  Sabrina Leenders 
Macs vd Doelen  Judith van Eijk  Claudia Mettler 
Veerle van Grinsven  Fieke Konijnenberg  Rowie vd Oever 
Amy Heeren  Loek vd Linden  Esra Pennings 
Lena Muller  Michelle Megens  Demelsa vd Steen 
Torben van Voorst   Robin Nieuwenkamp  Celine Vermeer 
  Aniek Pennings   
Begeleiding  Kim Scheutjens   
Peter vd Weijer     

     

baan 4  baan 5  baan 6 
Farina van Liempd  John Verhagen 

Susanne Hovenier 

 Sandra Schellekens 

     

gevorderden  zwemaardigheid 2/3  ster 5 / zwemv. 1 

     
Leonie vd Boogaard  Jet vd Bersselaar  Jeroen van Dinther 
Lisa vd Boogaard  Lies vd Bersselaar  Samantha Nieuwenkamp 
Moniek vd Boogaard  Manissa vd Brand  Demi van Os 
Marloes Braam  Mark van Dinther  Tessa van Osch 
Meike Keetels  Vera de Laat  Madelieve Schnitzeler 
Marjolein Leenders  Anouk van Lokven   
Adelinde Schnitzeler  Pepijn Schnitzeler   
Ellen Verhagen  Olivier Schnitzeler   

Simone vd Wijgert  Lisa Smits   
  Siebe van Veen   

     

Instructiebad  Maartje Braam  Mark van Heeswijk 
Arianne vd Steen  Roos Braam  Miranda Koolen 
Femke vd Hoeven  Stan Brouwers  Carolijn van Uden 

zwemvaardigheid 2+  Melanie van Dinther   
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Voorlopige indeling diplomazwemmen  ìnformatiebalie 
zaterdag: 16.15 – 17.00  uur   Christie van Dinther   
        Karin Brouwers 
 

     

baan 1  baan 2  baan 3 
John Verhagen  
Simone vd Wijgert 

 Frank Hovenier 
Ellen Verhagenx 

 Saskia Vermeer  

     

beginners  zwemvaardigheid 1+  zwemvaardigheid 2 

     

Aukje vd Krabben  Daan Hooijberg  Rosie vd Berg 
Rick Schouten  Gert van Lokven  Thomas Bolwerk 
  Kevin Minkels  Bob van Creij 
+ nieuwe leden  Raomi van Rozendaal  Kim de Laat  
(geboren in 97 of later)  Jade van Schooneveld  Elke van Liempd 
  Roel vd Veerdonk  Femke van Liempd 
  Sjors van Weert  Mathijs van Os 
  Britt vd Wijgert  Mark Smits 
  Rowi vd Wijgert   
     
     

     
     
     
     

baan 4  baan 5  baan 6 
Peter vd Weijer  Linda Leenders  Susanne Hovenier 
    Hans Nieuwenkamp 

     

zwemvaardigheid 1/2/3  ster 4/5  ster 2/3 

     

Paul vd Donk  Stefan vd Heijden   Noud van Boven 
Jenny vd Heijden  Willem vd Hofstad  Fieke Bouwmans 
Jamie Leeyen  Kevin Leenders   Anouk vd Heuvel 
Nikki Leeyen  Jorn Mauriks  Nienke vd Krabben 
Kim vd Wijgert  Bas Smits  Thomas Lammers 
Wyko vd Wijgert  Rick vd Wetering  Laura Pijnappels 
  Bart van Zoggel   Kelsi van Rozendaal  
  Niels van Zoggel  Lisanne Schouten 
    Menno vd Spank 
    Kai vd Zanden 
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Voorlopige indeling diplomazwemmen  ìnformatiebalie 
zaterdag: 17.00 – 17.45  uur     Rick Hooijberg   

  
     

baan 1  baan 2  baan 3 
Femke vd Hoeven  Peter vd Weijer  Peter vd Weijer 
Susanne Hovenier     
     

ster 3   gevorderden  gevorderden 

     

Danielle van Boven  Jan vd Bersselaar  Roosje van Oss 
Daisy Hanegraaf  Susan Gerritsma  Tanja Passier 
Sharon Hoeven  Rick Hooijberg  Sandra Schellekens 
  Frank Hovenier  Arianne vd Steen 
+ nieuwe leden   Corvin Kamphorst  Martine vd Steen 
(geboren in 94 of eerder)  Johan Kamphorst  Farilde Steur 
  Nikki Klerks   Roeland Steur 
  Marleen de Laat   Saskia van Uden 
  Anne Oremans  Janine van Vught 
     
     

     
     
     
     

baan 4  baan 5  baan 6 
John Verhagen  Rachel Coppens  Farina van Liempd 
Ronnie van Berlo  Ellen Verhagen   

     

zwemvaardigheid 2+  zwemvaardigheid 1+  zwemvaardigheid 1/2 
     

Boukje vd Bruggen  Nadia Lahaye  Bart vd Bruggen 
Frank Hoeven  Yannick Lahaye  Inez van Gulick 
Romy van Laarhoven  Femke vd Langenberg   Zoe Hellings 
Rianne vd Rijt  Marco Mathon  Amy vd Heuvel 
Sharon Schaepkens  Daphne Voets  Peter Hoeven 
Maarten Zomers  Shirley Voets  Tim Klerks 
  Rob Werst  Kim Timmermans  
    Nikki Vlessert 
    Marleen van Zoggel 
  begeleiding   
  Wilhelm vd Wijgert   
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INDELING SYNCHROONZWEMMEN 
 

 

Voorlopige indeling synchroonzwemmen zaterdag: 
 
14.30 uur - 15.30 uur  16.15 uur ï 17.00 uur  17.00 uur ï 17.45 uur 

     

Baan 1-6  instructiebad  instructiebad 
Femke vd Hoeven  Femke vd Hoeven  Bernadette van 

Vlaanderen Farina van Liempd  Farina van Liempd  
     

Balletbeengroep  Balletbeengroep  Zeilbootgroep 

Melanie van Dinther  Sasha vd Bergh  Anouk van Helvoirt 
Wendy Groenendaal  Judith van Eijk  Mijke de Jong 
Claudia Mettler  Miranda Koolen  Marian Krielaart 
Rowie vd Oever  Carmen Suiker  Brechje Rijkers 
Esra Pennings  Alicia Suiker   
Adelinde Schnitzeler   Milly vd Veerdonk    
Demelsa vd Steen  Hanneke van Weert   
     

     

Spagaat-barracuda 

groep 

 Basishoudinggroep   

Leonie vd Boogaard  Laura vd Boogaard   
Lisa vd Boogaard  Bo vd Hofstad   
Moniek vd Boogaard  Femke vd Langenberg   
Martine van Geene  Yosca Bozelie   
Marjolein Leenders  Michelle Megens   
Jolien Gerritsen  Kim Scheutjens   
Lizzy vd Pol     
Martine vd Steen     
     

Wedstrijdgroep     

Anne Oremans     
Sandra Schellekens     
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DIPLOMAZWEMMEN INFORMATIE 
 

Zoals in elk clubblad, geven we ook in dit clubblad informatie over de afdeling 

diplomazwemmen. Omdat dit het eerste clubblad van het jaar is, brengen we de regels voor 

het afzwemmen voor diploma’s nog even aan de orde. In de andere clubbladen van dit jaar 

vertellen we jullie wat de eisen van de sterdiploma’s en de zwemvaardigheidsdiploma’s zijn. 

En ook hoe de afdeling diplomazwemmen is georganiseerd. Als je dan nog vragen hebt, 

kom dan aan het einde van de les even naar ons toe. 

 

Femke 

namens de afdeling diplomazwemmen 

 

REGELS voor het afzwemmen van DIPLOMAS 
 

Sterdiploma’s 
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. 

 

Zwemvaardigheidsdiploma’s 
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 meestal 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. 
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GESLAAGDEN DIPLOMAZWEMMEN 
 

Afzwemmen Diplomazwemmen  
Zaterdag 4 juni werd er voor de 1e keer afgezwommen voor de nieuwe basispakketten van 

de zwemvaardigheidsdiploma’s. Omdat deze veel uitgebreider zijn dan de oude, is 

besloten om 4 juni alleen voor Basispakket 1 af te zwemmen. Twee weken later (18 juni) 

werd er voor de Basispakketten 2 en 3 afgezwommen.  

Omdat pas later in het seizoen duidelijk werd dat we zoveel tijd meer nodig hadden voor 

het afnemen van de examens, zijn we dit maal erg flexibel omgegaan met de afmeldingen. 

Als kinderen wel op de ene en niet op de andere datum konden zwemmen, mochten ze op 

de datum zwemmen dat ze konden.  

Zo zijn er in totaal 50 kinderen voor 1 opgeweest, 22 voor 2 en 16 voor 3. 

 

Alle kinderen die op geweest zijn, zijn geslaagd: PROFICIAT !!!! 

 

En er zijn ook nog een aantal sterdiploma’s afgezwommen in de laatste weken van het jaar. 

Een overzicht van alle geslaagden vinden jullie hieronder: 

 

Basispakket 1 
Aniek Bakker 

Rosie vd Berg 

Bart van Bergen 

Bente van Bergen 

Laura vd Boogaard 

Maartje Braam 

Roos Braam 

Bart vd Bruggen 

Boukje vd Bruggen 

Bob van Creij 

Melanie van Dinther 

Inez van Gulick 

Rob Habraken 

Mark van Heeswijk 

Jenny vd Heijden 

Zoë Hellings 

Anouk van Helvoirt 

Amy vd Heuvel 

Frank Hoeven 

Peter Hoeven 

Daan Hooijberg 

Tim Klerks 

Angela Klerkx 

Miranda Koolen 

Romy van Laarhoven 

Nadia Lahaye 

Yannick Lahaye 

Femke vd Langenberg 

Loek vd Linden 

Gert van Lokven 

Marco Mathon 

Michelle Megens 

Claudia Mettler 

Kevin Minkels 

Aniek Pennings 

Rianne vd Rijt 

Sanne Schalkx 

Kim Scheutjens 

Jade van Schooneveld 

Kim Timmermans 

Carolijn van Uden 

Lara vd Ven 

Kevin Verhagen 

Nikki Vlessert 

Sjors van Weert 

Britt vd Wijgert 

Kim vd Wijgert 

Rowi vd Wijgert 

Marleen van Zoggel 

Maarten Zomers 

 

Basispakket 2 

Jet vd Bersselaar 

Lies vd Bersselaar 

Thomas Bolwerk  

Sophie Braam 

Mark van Dinther 

Bo vd Hofstad 

Nikki Klerks 

Kim de Laat 

Vera de Laat 

Sabrina Leenders 

Anouk van Lokven 

Rowie vd Oever 

Mathijs van Os 

Esra Pennings 

Pepijn Schnitzeler 

Olivier Schnitzeler 

Mark Smits 

Demelsa vd Steen 

Saskia van Uden 

Siebe van Veen  

Celine Vermeer 

Wyko vd Wijgert 

 

Basispakket 3 
Jan vd Bersselaar 

Leonie vd Boogaard 

Lisa vd Boogaard 

Moniek vd Boogaard 

Marloes Braam 

Frank Hovenier 

Meike Keetels 

Marjolein Leenders 

Mark Schellekens 

Sandra Schellekens 
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Adelinde Schnitzeler 

Arianne vd Steen 

Roeland Steur 

Ellen Verhagen 

John Verhagen  

Simone vd Wijgert 

 

Ster 2 
Robin vd Bergh 

Danielle van Boven 

Jeffrey Döll 

Martijn Eickemans 

Suzan Groenendaal 

Daisy Hanegraaf 

Marsha Hellings 

Sharon Hoeven 

Steffy Kronenburg 

Marijn de Laat 

Femke vd Langenberg 

Femke van Liempd 

Marco Mathon 

Chantal Troeijen 

Ron Werst 

 

Ster 3 
Yosca Bozelie 

Sam Goyaerts 

Stefan vd Heijden 

Luuk van Helvoirt 

Femke vd Langenberg 

Kevin Leenders  

Elke van Liempd 

Femke van Liempd 

Marco Mathon 

Jorn Mauriks 

Tessa van Osch 

Brigitte Quekel 

Daisy Rombout 

Bas Smits 

Daphne Voets 

Shirley Voets 

Rick vd Wetering 

 

Ster 4 
Bart van Bergen 

Jeroen van Dinther  

Demi van Os 

Samantha Nieuwenkamp  

Madelieve Schnitzeler

 

 

SYNCHROONZWEMMEN 
 

Sandra haalt D-diploma 

Zondag 12 juni stond de 1e competitiewedstrijd van het seizoen bij het synchroonzwemmen 

op het programma. Sandra Schellekens deed mee in de categorie AGE II. Haar figuren 

waren de Ariana, Eiffeltoren, Zijzwaluwstaart spagaat en de Albatros Spin Down 180. 

 

Doordat Sandra het hele weekend in Wanroij op kamp was geweest, waren de 

verwachtingen niet zo heel hoog. Sandra behaalde echter een totaal van 45,043 punten, 

waar 45,000 punten nodig zijn om het diploma te behalen, waardoor ze nu ook het D-

diploma behaald heeft. Dit is het 5e diploma bij het synchroonzwemmen. Er wordt 

begonnen bij het H-diploma (het laagste) en het loopt terug tot A (het hoogste diploma). 

Haar punten waren goed voor een 25e plaats mee in een deelnemersveld van 35 meisjes. 

 

Blokkenplan  
Op de allerlaatste zwemdag van dit seizoen, konden er weer veel blokdiploma’s gehaald 

worden bij het synchroonzwemmen. Het afzwemmen voor een blokdiploma duurt bijna een 

uur en dus hadden de trainsters, die het examen afnamen, de examenkandidaten in twee 

groepen verdeeld. Elk aan een eigen kant van het zwembad. De zwemsters die alle 

blokken al eerder hadden gehaald en de zwemsters die liever niet meededen, mochten 

zwemmen op muziek.  

Al met al was het dus een drukte van jewelste in het bad. Helaas hebben niet alle 

kandidaten het blokdiploma gehaald. Het gaat erom dat je voldoende punten haalt om 

verder te mogen naar het volgende blok en dat lukt niet altijd. Maar oefening baart kunst en 

we zien volgend jaar of het wel lukt. Ook in het seizoen 2005-2006 wordt er weer twee keer 

afgezwommen voor de blokdiploma’s.  
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4 diploma’s bij afzwemmen in Veldhoven 

Zondag 26 juni werd in Veldhoven afgezwommen voor de synchroonzwemdiploma's H, G 

en F. Dit zijn de eerste diploma’s bij het synchroonzwemmen, aangezien H het 

gemakkelijkste diploma is en A uiteindelijk het moeilijkste. Ruim 50 meisjes uit heel Brabant 

waren afgereisd naar Veldhoven want zij wilden allemaal hun diploma halen. Dit was de 

laatste kans, omdat er vanaf volgend seizoen compleet nieuwe diploma’s komen. 

 

Voor elk diploma moeten de deelneemsters aan een aantal eisen voldoen. Ze moeten 

allereerst de verschillende zwemslagen goed beheersen, zoals de borstcrawl, rugcrawl, 

schoolslag en de zijslag. Verder moeten ze verschillende drijfvormen laten zien, waarbij 

hoofd, romp en benen netjes aan het wateroppervlak liggen. Voor het H-diploma zijn de 

drijfvormen wat eenvoudiger dan voor het G-diploma, maar de meisjes voor H zijn ook nog 

niet zo lang met synchroonzwemmen bezig. 

 

Het echte synchroonzwemmen wordt getoond bij de figuren; de meisjes gaan één voor één 

voor de jury liggen om een bepaald figuur zo netjes mogelijk uit te voeren. Voor het H-

diploma werden een gehurkte draai, de salto achterover gehurkt en de zeilboot beurtelings 

getoond. De meiden voor G lieten een balletbeen, een flamingo en een gehoekte houding 

voorover zien.  

 

Het mooiste onderdeel is de minishow waarbij de meisjes op muziek een aantal 

zwemslagen, figuren, ongelijkzijdig watertrappen en drijfvormen tonen. 

 

Van Neptunus '58 mochten 4 meiden laten zien wat ze geleerd hadden en alle vier 

slaagden ze. Het minimum aantal punten om te slagen is 9 en het maximaal aantal te 

behalen punten is 11. 

 

Milly vd Veerdonk behaalde met 10,5 

punten het H-diploma. 

De overige 3 meiden, Leonie en Lisa vd 

Boogaard en Martine van Geene, 

behaalden het G-diploma. Leonie en 

Martine kregen beiden 9,5 punten en 

Lisa kreeg er 10. 

 

 

Alle geslaagden op een rij en een 

aantal trainsters ook erbij. 

 

 

 



Pagina 22 De Drietand 

 

GESLAAGDEN SYNCHROONZWEMMEN 
 

Blok 2 
Yosca Bozelie 

Bo vd Hofstad 

Femke vd Langenberg 

Michelle Megens 

Brechje Rijkers 

Kim Scheutjens 

 

Blok 3 
Anouk van Helvoirt 

Marjolein Leenders 

Anne Oremans 

Blok 4 
Sasha vd Bergh 

Marian Krielaart 

Marjolein Leenders 

Anne Oremans 

Alicia Suiker 

Carmen Suiker 

Milly vd Veerdonk 

Blok 5  
Claudia Mettler 

 

Diploma H 
Milly vd Veerdonk 

 

Diploma G 
Leonie vd Boogaard 

Lisa vd Boogaard 

Martine van Geene 

 

Diploma D 
Sandra Schellekens 

 

 

ZWEMMEND REDDEN 
 

EHaD wedstrijd te Rosmalen 
 

In het weekend van 18 en 19 juni, heeft een EHaD wedstrijd plaatsgevonden in het 

buitenwater van locatie de Zandbergen in Rosmalen. EHaD staat voor Eerste Hulp aan 

Drenkelingen. Aan deze wedstrijd hebben twee teams van drie of 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.  

Een EHaD wedstrijd gaat altijd gepaard met een hartstikke leuk weekend. En zo 

vertrokken we op zaterdagmiddag al naar Rosmalen met een gedeelte van onze 

delegatie. De anderen zouden op zondagochtend komen. Het was namelijk 

proefwerkweek de week erna en dus moesten sommigen van onze zwemmers vroeg 

naar bed op zaterdag. En dat kan natuurlijk op een zwemkamp niet. 

Voor diegenen die wel op zaterdag al afreisden naar Rosmalen had de organisatie een 

hele middag vol leuke dingen in het vooruitzicht. Een heuse speurtocht door 

Maliskamp, een springkussen op het tentenkamp en een lekkere barbecue.  

Nadat er niet zoveel geslapen was en de overige deelnemers en begeleiders intussen 

gearriveerd waren, werden op zondagochtend de teams ingedeeld. Er moest nog even 

besproken worden, wie welke taak kreeg toebedeeld want er bleken maar 7 

deelnemers te zijn in plaats van 8.  

 

De situatie 

Zodra het team aan het water kwam, begon de situatie meteen. 

Help, kan iemand ons komen helpen?  
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Wat is er gebeurd? We waren met tijdens het schoolkamp met een vlottenspel bezig en 

toen is alles misgegaan.  

Met hoeveel zijn jullie? Met twee. 

Wat mankeert jullie? Mij niks, maar hem wel. 

Wat is er dan met hem? Dat weet ik niet, hij zegt niet meer zoveel. 

De leider van de groep weet voldoende, hij stuurt snel een redder het water erin met 

een reddingsboei. Een ook de tweede redder stuurt hij alvast het water in. Hun taak is 

om zo snel mogelijk naar de twee slachtoffers te zwemmen en hen naar de kant te 

halen. Terwijl de redders aan het zwemmen zijn, blijven ze aan een stuk door met de 

slachtoffers praten om informatie van hen te krijgen en hen gerust te stellen. 

Ondertussen heeft de leider ook nog de melder weggestuurd die 112 gaat bellen om uit 

te leggen wat er aan de hand is en om een ambulance naar de Zandbergen te krijgen. 

Als de redders en drenkelingen aan de kant zijn, worden ze snel op de kant gebracht 

en worden er warme dekens om hen heen geslagen. Dan is de situatie afgelopen en 

zijn er hopelijk nog geen 3 minuten voorbij.  

 

Het publiek kreeg deze situatie 44 keer te zien, want zoveel teams deden ermee aan 

deze EHaD wedstrijd. Een jury beoordeelde de teams op een heleboel punten: Hoe de 

leider te werk ging? Hoe de communicatie tussen de teamleden verliep? Of er aan de 

eigen veiligheid werd gedacht? Of er reddingmiddelen werden gebruikt? Of er 

voldoende informatie aan de slachtoffers werd gevraagd? Hoe ging het aanroepen en 

geruststellen? Hoe ging het vervoer en de verzorging van de drenkelingen? Hoe was 

de informatie aan 112?  

 

Neptunus 2 mocht als 6
e
 starten. Het team 

bestond uit leider Nikki Klerks, helpers Lies 

vd Bersselaar en Marc van Heeswijk en 

melder Boukje vd Bruggen. Zowel het 

levendige als het bewusteloze slachtoffer 

werden naar de kant gehaald binnen de drie 

minuten. Onze helpers hadden daarvoor 

heel slim een reddingsboei meegenomen. 

Je kon de helpers aan de kant horen 

spreken met de slachtoffers. Team 2 haalde 

maar liefst 119 punten, wat goed was voor 

de 28
e
 plaats.  

Neptunus 1 mocht als 38
e
 starten en 

haalde met 143 punten de 21
e
 plaats. Dit 

team had de handicap dat ze met zijn 

drieën waren. Wyko vd Wijgert was de 

leider, Marian Krielaart de eerste helper en 

Jet vd Bersselaar had een dubbele rol: 

eerst melden en daarna tweede helper zijn. 

Omdat Marian als eerste bij de vlotten 

aankwam, moest ze een heel belangrijke 

keuze maken. Zou de eerst de levendige 

drenkeling redden die op de vlotten zat? Of 

zou de eerst het bewusteloze drenkeling 

naar de kant brengen. Ze koos voor de 
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bewusteloze drenkeling, omdat die de meeste en het snelst hulp nodig had. En dat was 

een hele slimme keus. Toen Jet klaar was met het melden, kon ze snel het andere 

slachtoffer naar de kant halen. Team 1 was niet helemaal binnen de tijd klaar maar 

heeft het ook heel netjes gedaan. 

 

Alle deelnemers vonden het weer een fantastisch weekend en hebben heel veel 

geleerd. Want nadat ze zelf hadden gezwommen, mochten ze naar de andere teams 

kijken. En daar waren hele goede prestaties bij maar ook teams die helemaal niet 

durfden. Het allerleukste waren de teams, waarbij de teamleden onderling een beetje 

ruzie maakten over wie er nu in het water moest. Ze dachten dat het water koud was!!! 

Maar ja, wat doe je nu bij een zwemmend redden wedstrijd als je niet wil zwemmen??? 

 

Volgende jaar zijn er weer twee EHaD wedstrijden, in maart in Goirle en in juni in 

Rosmalen. Heb je brevet 3 al gehaald en heb je zin om mee te doen, laat ons dat dan 

even weten. 

 

WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Voor de uitslagen van alle wedstrijd verwijzen we u naar de volgende site: 

http://neptunus58.web-log.nl/ 
 

Ook voor de limietwedstrijd van 8 mei in Uden, de Masterwedstrijd van 8 mei in 

Oosterhout, de limietwedstrijd van 16 mei in Eindhoven verwijzen wij u naar de web-

log. 
 

Brabantse Zomerkampioenschappen 
21, 22, 28 en 29 mei werden in het 50-meterbad in Breda de Brabantse zomer 

Kampioenschappen 2005 gehouden. Neptunus ’58 was daarbij aanwezig met 6 

zwemmers die in totaal 38 keer aan de start verschenen. 
 

Dag 1, zaterdag 21 mei: 

Linda Schellekens zwom op de 50 rug naar 0.36.74, ongeveer 1 seconde boven haar 

pr in een 25-meterbad, maar een hele goede tijd voor een 50-meterbad. Ze werd er 

16e mee.  

Gijs Verhagen volgde op de 50 vlinder. Dit was voor hem zijn allereerste start ooit op 

de Brabantse Kampioenschappen en hij was vooraf ook behoorlijk zenuwachtig. Hij 

zwom naar een pr van bijna een seconde: 0.40.64, goed voor de 20e plaats. 

Daarna volgden John Verhagen, Mark Schellekens en Rob van Heeswijk bij de junioren 

1 en 2 op diezelfde afstand. De 3 heren van Neptunus ’58 moesten het opnemen tegen 

zowel leeftijdsgenoten als jongens die een jaar ouder zijn. John gaf iedereen het 

nakijken door zijn pr aan te scherpen van 0.32.03 tot 0.29.90, een heel dik pr en 

clubrecord. Verrassing was echter ook dat dit een gouden medaille betekende voor 

hem. De als 6e geplaatste John bleef Mehmet Demirci van BZV en eeuwige rivaal 

Yorick Massink van DZT ’62 voor.  

Mark en Rob zwommen in de achterhoede naar redelijke tijden, ongeveer 1 seconde 

boven hun pr’s. Mark werd 35e in 0.38.52 en Rob 36e in 0.39.92.Bij de jongens 

junioren 3 en 4 mocht Roel vd Kleij starten. Als 19e ingeschreven zwom hij naar een 

17e tijd van 0.32.25, nipt boven zijn pr van 0.32.08. 

http://neptunus58.web-log.nl/
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Toen mocht Gijs Verhagen weer aan de start verschijnen. De zenuwen waren nu een 

stuk minder maar zwom er niet minder hard door. Zijn 1.14.00 was een verbetering van 

zijn pr met bijna een volle seconde, terwijl hij die tijd pas slechts 2 weken geleden in 

een 25-meterbad had gezwommen! Hij behaalde er de 15e plaats mee. Later die dag 

mocht Gijs weer aantreden, nu voor de 100 meter rugslag. Na zijn 2 pr’s van eerder de 

middag, zette hij die goede lijn voort en zwom met 1.26.02 (goed voor een 8e plaats) 

bijna 2 seconden van zijn pr. 
 

De laatste afstand voor de zwemmers van Neptunus ’58 was de 200 meter wisselslag. 

Bij de junioren 1 verschenen John Verhagen en Mark Schellekens aan de start. Nadat 

Mark met 2.59.13 (8e plaats en net boven zijn pr) had laten klokken, kon de strijd om 

de medailles losbarsten. Het bleek een grote onderlinge strijd tussen John, Yorick 

Massink, Donny van Alphen van Zeester-Meerval en Jeroen Krielaart van Zegenwerp. 

Lange tijd lagen John en Yorick ongeveer gelijk. Halverwege de schoolslag zwom John 

echter voorbij Yorick en kon het daarna met de borstcrawl vrij eenvoudig afmaken. 

John zwom wederom naar de Brabantse titel. Zijn 2.36.15 was een verbetering van zijn 

pr van iets meer dan een seconde. Yorick zwom vervolgens naar het zilver, hoewel 

Donny nog gevaarlijk dicht in de buurt kwam. Yorick kwam aan het einde echter net iets 

beter uit dan zijn concurrent. Jeroen zwom vervolgens naar de meest ondankbare 

plaats: de 4e. 

Als laatste mocht Roel vd Kleij bij de junioren 3 aan de start verschijnen. Zijn 2.40.41 

was goed voor een 7e plaats, maar was wel 7 seconden boven zijn pr.  
 

Dag 2, zondag 22 mei: 

Als eerste stond deze dag de 50 school bij de jongens op het programma. Bij de 

junioren 1 en 2 waren er 3 Neptunussers die aan de start mochten verschijnen. Geen 

medailles op deze afstand, maar wel 3 goede eindtijden, met 2 persoonlijke records. 

Rob van Heeswijk werd 11e in 0.39.06, een pr van 0,12 seconden. John Verhagen 

werd 16e in 0.39.62, een pr van 0,11 seconden. Mark Schellekens bleef dan wel boven 

zijn pr, maar doordat in een 50-meterbad gezwommen werd, was zijn 0.42.16 (25e 

plaats) toch een keurige tijd. 

Daarna volgden de meisjes met de 50 meter vrije slag. Bij de dames zwom Linda 

Schellekens met 0.29.95 voor het eerst binnen de 30 seconden in een 50-meterbad. 

Het betekende een 17e plaats voor haar. 

Vervolgens mochten de jongens weer aan de start verschijnen voor de schoolslag, 

alleen ging het dit keer om de dubbele afstand: 100 meter. 

Bij de junioren 1 zwom John naar een prachtige zilveren medaille. De strijd met de 

uiteindelijke winnaar Kevin Janssen van Merlet Vivalo was een spannende, maar 

hoewel John goed terugkwam tijdens de laatste meters, moest hij met 1.23.79 

genoegen nemen met het zilver. Dit betekende een flink pr van 2.5 seconden en het 

clubrecord bij de jongens t/m 15 jaar. Mark zwom met 1.29.38 slechts een halve 

seconde boven zijn pr naar een prachtige 6e plaats. Rob zwom naar 1.30.22, goed 

voor een 8e plaats. Bij de junioren 3 mocht Roel vd Kleij aan de start verschijnen. Hij 

bleef met 1.24.67 iets meer dan een halve seconde boven zijn pr en eindigde als 12e. 

Als laatste stond het koningsnummer van het zwemmen op het programma: de 100 

meter vrije slag. Bij de junioren 1 waren er 2 deelnemers van Neptunus '58: Mark en 

John. Mark zwom in een goede race naar een 13e plaats in 1.14.43, ongeveer een 

seconde boven zijn pr. 

In de snelste serie was er zoals verwacht een grote strijd tussen John en Yorick 

Massink van DZT '62. Na een mindere start lag John al snel achter op zijn concurrent 
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uit Deurne, maar maakte deze achterstand vrij snel goed. De laatste 15 meter ging de 

'diesel' van John weer aan en finishte uiteindelijk ongeveer een halve seconde voor 

Yorick. Doordat Jeroen Krielaart van Zegenwerp 3e werd, leverde deze 100 vrij precies 

hetzelfde podium op als in januari tijdens de Brabantse korte baan kampioenschappen. 

Met 0.59.57 zwom John voor het eerst onder de minuut in een 50-meterbad. 

Bij de junioren 3 volgde daarna Roel vd Kleij op diezelfde afstand. hij zwom met 

1.01.91 1,5 seconde boven zijn pr en behaalde daarmee een keurige 9e plaats. 
 

Dag 3, zaterdag 28 mei: 

Zaterdag 28 mei werd in Breda de 3e dag van de Brabantse Kampioenschappen 

gehouden. Terwijl buiten de mussen bijna van het dak vielen, werd in het zwembad 

wederom gestreden om de Brabantse titels. 

Er werd begonnen met de 50 rug bij de jongens. Bij de junioren 1 en 2 waren er 2 

deelnemers van Neptunus '58: John Verhagen en Mark Schellekens. John zwom met 

0.32.86 een halve seconde van zijn pr en het clubrecord af en werd daarmee knap 3e. 

Mark zwom 2 seconden boven zijn pr en eindigde met 0.39.46 op een 32e plaats. 

Daarna volgde de 50 vlinder bij de meisjes. Bij de dames zwom Linda Schellekens ruim 

een halve seconde van haar pr en het clubrecord af. Haar 0.33.40 was goed voor de 

16e plaats. 

Vervolgens was het weer de beurt aan John, die voor de eerste keer de 400 vrij zwom 

(hij had zich geplaatst doordat zijn tussentijd van een 800 vrij ook binnen de limiet 

was). Met 5.05.72 verbeterde hij zijn pr en het clubrecord met 18 seconden. Deze tijd 

was ook ruim binnen de limiet voor de NJK van 5.15.40. Helaas miste hij het brons op 

slechts 0,17 seconden en werd 4e. 

Als laatste stond voor de zwemmers van Neptunus '58 de 100 vlinder op het 

programma. Bij de junioren 1 stonden wederom John en Mark aan de start. Mark zwom 

een technisch goede slag, maar zijn 1.35.64 was toch een beetje teleurstellend. Hij 

werd er 8e mee. John kon vervolgens eveneens geen pr laten noteren, maar mocht 

desondanks de zilveren medaille in ontvangst nemen. De eindsprint van Yorick 

Massink van DZT '62 (wie anders...) was toch net iets beter dan die van John. 

Vervolgens mocht Roel vd Kleij bij de junioren 3 aan de start verschijnen voor zijn 

enige afstand. Hij zwom een hele mooie vlinder en verbeterde zijn pr met ruim 2 

seconden tot 1.13.70. Een hele knappe prestatie in een 50-meterbad. Hij bleef slechts 

0,2 seconde verwijderd van het brons en werd 5e. 
 

Dag 4, zondag 29 mei: 

Zondag 29 mei werden de Brabantse Zomer Kampioenschappen 2005 afgesloten. 

De dag begon (na de estafettes) met de 50 meter schoolslag bij de meisjes/dames. 

Linda Schellekens zwom met 0.40.43 ruim boven haar pr van 0.38.91. Ze behaalde er 

een 18e plaats mee. 

Daarna mochten de jongens aan de start verschijnen voor de 50 meter vrije slag. Bij de 

minioren 6 en later behaalde Gijs Verhagen een 14e plaats in een prachtig pr: 0.32.97; 

een verbetering van 1,25 seconden. 

Bij de junioren 2 en later was er een grote kans dat John Verhagen het Brabants 

Record zou behalen. Dat stond namelijk op 0.27.40 en het persoonlijke record van 

John stond op 0.26.86. John voldeed ruimschoots aan de verwachtingen en zwom 

met 0.26.92 dus inderdaad een Brabants Record. Hij behaalde er de 1e plaats mee, 

'ruim' (0,37 seconde) voor de nummer 2, Wouter de Mol van Hieronymus uit 

Roosendaal. De bronzen medaille was voor de als eerste geplaatste Stefan 

Wesolowski van de thuisploeg: SBC-2000. 
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Bij de junioren 4 mocht Roel vd Kleij aan de start verschijnen. Met 0.27.44 bleef hij net 

boven de limiet voor de NK sprint. Het leverde hem een fraaie 7e plaats op. 

Vervolgens mochten de junioren 1 voor 100 meter rugslag aan de start verschijnen, 

met voor Neptunus '58 John Verhagen en Mark Schellekens. Mark zwom op deze 

afstand 1.22.39, wat een kleine verbetering van zijn pr was. De tijd was goed voor een 

11e plaats. In de strijd om de medailles moest John Yorick Massink (hij zwom 1.10.95) 

voor zich dulden, maar de 1.12.51 van John was goed voor het zilver. Bijna 4 seconden 

later finishte de nummer 3: Martijn de Bruijne van PSV.  

Vervolgens mocht Gijs wederom aan de start verschijnen. Hij zwom een keurige 200 

meter wisselslag en eindigde nipt boven zijn pr, hij tikte aan na 3.10.57 waar zijn pr 

3.10.35 was. Het leverde hem een 16e plaats op. 

Op de 200 vrij even later bleek maar weer dat John en Yorick op redelijk eenzame 

hoogte staan in Brabant. Na een superspannende finishten de heren nagenoeg gelijk. 

Het bleef dus nog spannend tot de officiële uitslag bekend werd gemaakt, voordat ze 

wisten wie van de 2 het goud omgehangen zou krijgen. Uiteindelijk kreeg John het 

goud en Yorick het zilver. De tijden: 2.15.22 om 2.15.24.  

Als laatste mocht Roel vd Kleij eveneens de 200 vrij zwemmen. Met 2.20.78 slaagde hij 

niet in zijn missie om binnen de NJK-limiet van 2.18.10 te zwemmen. Hij werd er 12e 

mee. 
 

Ook het Brabants Dagblad heeft bericht over de Zomerkampioenschappen: 

Verhagen tikt twee keer als eerste aan 
Breda ï John Verhagen van zwemvereniging Neptunus ô58 uit Schijndel heeft tijdens 

het tweede weekeind van de Brabantse (zomer)kampioenschappen de vijftig en 

tweehonderd meter vrije slag op zijn naam geschreven. Kenny van Krieken van 

AquAmigos won de honderd meter vlinder- en tweehonderd meter schoolslag. 

óDommelbaarsô Wietse Beerens ging er ook met twee hoofdprijzen vandoor. Dani±lle 

van de Weijenberg (AquAmigos) won de vijftig meter schoolslag. 
 

Kring Speedo Finales 
4 en 5 juni werden de Kring Speedo Finales gehouden, waaraan alleen de 18 beste 

zwemmers van Noord-Brabant mogen deelnemen, allemaal 12 jaar of jonger. 
 

Dag 1: 

Zaterdag 4 juni werd in Oosterhout de 1e dag van deze finales verzwommen. 

Op de 100 meter wisselslag zwom de 9-jarige Bente van Bergen bijna 2 secondes van 

haar oude toptijd af en liet met 1.35.87 (goed voor de 14
e
 plaats) eveneens een nieuw 

clubrecord noteren. Op de 100 vrij bleef ze boven haar pr met 1.26.23 eveneens op 

een 14
e
 plaats steken. Op de 50 vlinder zwom ze vervolgens naar een prachtige 4

e
 

plaats, en dat tegen kinderen die allemaal een jaar ouder zijn dan zij ! Haar 0.42.53 

was goed voor een nieuw pr en clubrecord. De 11-jarige Gijs Verhagen mocht starten 

op de 100 meter rugslag en op de 100 meter vrije slag. Op de 100 meter rugslag zwom 

hij met 1.25.12 bijna 1 seconde onder zijn pr wat hij 2 weken geleden tijden de 

Brabantse Kampioenschappen zwom. Dit was goed voor een 10
e
 plaats. Zijn tussentijd 

na 50 meter was eveneens goed voor een persoonlijk record. Op de 100 meter vrije 

slag bleef hij met 1.14.04 (goed voor de 16
e
 plaats) nipt boven zijn pr van 2 weken 

eerder. De 10-jarige Anouk van Lokven tenslotte zwom de 100 meter schoolslag maar 

tikte helaas niet goed aan. Haar 1.42.86 was net boven haar pr. Wel is ze op deze 
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afstand Speedo-zwemster van het jaar geworden! Dit wil zeggen dat zij dit seizoen 

haar tijd het meeste verbeterd heeft van de hele Kring Noord-Brabant. 
 

Dag 2: 

Zondag 5 juni werd in Uden de 2e dag van de Kring Speedo Finales gezwommen.  

Mark van Dinther mocht als eerste van Neptunus '58 starten en wel op de 100 meter 

rugslag. Hij verbeterde zijn pr met bijna 1 seconden en eindigde in 1.38.44 als 15e. 

Daarna mocht Bente van Bergen aan de start verschijnen voor diezelfde afstand. Bente 

verbeterde haar pr en haar eigen clubrecord met iets meer dan een seconde tot 

1.36.47. Dit was goed voor een keurige 9e plaats. Vervolgens mocht Mark weer aan de 

start verschijnen, dit keer voor de 50 vlinder. Ook hier kon een pr genoteerd worden: 

de 0.46.11 was 0,6 seconde sneller dan zijn vorige persoonlijke record. Het leverde 

hem wederom een 15e plaats op. Esra Pennings was ook mee naar Uden gereisd, 

omdat ze reserve stond voor de 50 meter vlinderslag. Helaas voor haar mocht ze niet 

starten op deze afstand. Gijs Verhagen mocht deze dag 1 keer aan de start 

verschijnen: voor de 200 meter wisselslag. Hij zwom heel goed en na een opening van 

0.43.57 (50 vlinder) eindigde hij in 3.03.77. Dit betekende een verbetering van zijn pr 

met maar liefst 6,5 seconde en was goed voor de 11e plaats. Een 11e plaats was er 

eveneens voor Mark op zijn laatste afstand, de 100 meter vrije slag. Na een 

spetterende opening kon hij dit tempo helaas niet volhouden en eindigde in 1.25.68 

ongeveer een seconde boven zijn pr. 
 

Felicitaties voor de kampioen 
Nationale titels John Verhagen op 100 en 200 vrij  

Uit het Schijndels Weekblad 16-6-2005 
 

Dat de dertienjarige John Verhagen een bijzonder 

zwemtalent is, was al langer bekend. Afgelopen weekend 

bewees hij dat nog maar eens op een meer dan 

overtuigende wijze. Tijdens de Nederlandse 

Kampioenschappen in Amsterdam pakte hij de titel zowel op 

de honderd als op de tweehonderd meter vrije slag.  
 

Bij thuiskomst in Wijbosch trof hij daar een versierd ouderlijk 

huis en tal van vrienden en bekenden die hem kwamen feliciteren. Onder hen ook 

Burgemeester Opsteegh en wethouder Bart Eijkemans. Ook de drumfanfare van Sint 

Lambertus uit Gemonde, waarvan John lid is, kwam hem een serenade brengen.  

Op het koningsnummer verbeterde hij ook het oude Brabantse record van Pieter van 

de Hoogeband. ”Wie volhoudt, blijft doorgaans actief”. Op de foto wordt de 

Nederlandse kampioen geflankeerd door zijn ouders. 
 

Natuurlijk ook een vermelding in het Brabands Dagblad 

John Verhagen uit Wijbosch etaleert zwemtalent op NK 
John Verhagen (13) uit Wijbosch kan ontzettend hard zwemmen. Zelfs harder dan 

Pieter van den Hoogenband.  

Voorlopig kwalificeert hij zich nog niet als de nieuwe Pieter van den Hoogenband. Ook 

niet nu hij zondag op de nationale zwemkampioenschappen voor junioren in 

Amsterdam sneller was dan van den Hoogenband op die leeftijd. De 1.80 meter lange 

John Verhagen is namelijk pas 13 jaar oud. Hij zwemt de 100 meter vrije slag in 58,76 
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seconden. Terwijl de Olympisch kampioen uit Geldrop daar op die leeftijd 59,28 

seconden voor nodig had.  
 

John werd zondag in Amsterdam niet alleen eerste op de 100 meter vrije slag, ook de 

hoofdprijs voor de 200 meter vrije slag ging mee naar Wijbosch. De 13-jarige Havo-

leerling (Zwijssen College, Veghel) is allesbehalve een opschepper. De vergelijking 

met van den Hoogenband komt ook niet uit zijn mond. En of hij in de toekomst het 

niveau van onze nationale trots gaat halen, dat ziet Verhagen wel. Want tussen het 

huidige wereldrecord van Van den Hoogenband, 47,84 seconden, en zijn prestatie 

zitten nog heel wat jaartjes trainingsarbeid. 

Maar opmerkelijk aan zijn prestatie is dat John Verhagen pas twee jaar het water 

induikt om te winnen. Daarvoor zwom hij slechts voor diploma’s. Tot hij het besluit nam 

om eens een wedstrijdje te zwemmen. En meteen duidelijk werd dat hij talent had. 

Hij is lid van Neptunus ’58 in Schijndel en krijgt training van Vera Hellings. Tot voor kort 

trainde hij twee keer per week en dat wordt nu drie keer per week. “Ik denk dat ik wel 

harder kan maar nu nog niet. Maar als het nodig is zou ik vaker kunnen trainen.” 

Zondagavond kreeg John, meteen na thuiskomst uit Amsterdam, burgemeester H. 

Opsteegh en wethouder B. Eijkemans van sportzaken op bezoek. En de harmonie 

stond voor de deur. “Ik kreeg van iedereen felicitaties. Leuk”, reageert de 13-jarige. Op 

school in Veghel was dat gisteren tot zijn grote verrassing al niet anders. 
 

NJK Amsterdam: John tweevoudig Nederlands Kampioen  
John Verhagen en Roel vd Kleij hebben deelgenomen aan de Nederlandse 

Kampioenschappen voor junioren in Amsterdam. 

John Verhagen mocht vrijdag aan de start verschijnen voor de 400 meter vrije slag. Met 

4.54.56 zwom hij ruim 11 seconden van zijn pr en clubrecord af. Zijn oude tijd stond 

pas sinds de Brabantse Kampioenschappen enkele weken geleden. Het leverde hem 

een 8e plaats op. 

Zaterdagochtend mocht John starten op de 100 rug en 200 wissel. Op die eerste 

afstand behaalde hij de 6e plaats in 1.11.58, slechts 0,22 seconden boven zijn pr. 

Op de 200 meter wisselslag was er een 5e plaats voor hem in een nieuw pr van 

2.35.38. 

Diezelfde middag stonden voor John de 100 vlinder en 200 vrij op het programma. Op 

de 1e afstand zwom hij in 1.12.83 naar een 9e plaats toe. Dit was nog geen seconden 

boven zijn oude toptijd. Hierna bleek hij echter nog 

genoeg energie over te hebben en zwom naar de 

overwinning op de 200 meter vrije slag. John werd 

dus NEDERLANDS KAMPIOEN op deze afstand in 

2.11.97. Het zilver was voor Mike Marissen uit 

Nunspeet die 2.13.17 liet klokken. Het podium 

werd een Brabants feestje, want de bronzen 

medaille was voor Yorick Massink van DZT '62 

(Deurne), die 2.15.14 liet klokken. Wederom een 

dik pr en clubrecord voor John. 
 

200 vrij junioren 1: Mike, John en Yorick  
 

Zondagochtend bleek dat John de fantastische vorm van een dag eerder vast had 

weten te houden. Op de 100 meter vrije slag sprintte hij wederom naar de titel 

NEDERLANDS KAMPIOEN en ook een nieuw BRABANTS RECORD, wat tot dan toe 
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op naam stond van Pieter vd Hoogenband (Pieter 

liet in 1990 0.59.28 klokken). John liet de klok nu 

stilstaan op 0.58.76. Dit betekende uiteraard ook 

een nieuw pr en clubrecord. Het zilver op deze 

afstand was evenals op de 200 vrij voor Mike 

Marissen (Nunspeet) met 0.59.18 en het brons 

ging naar Jelle Blok van WZV uit Zoetermeer met 

1.00.70. 
 

 

100 vrij junioren 1: Mike, John en Jelle  
 

Op diezelfde afstand mocht ook Roel vd Kleij aan de start verschijnen. De 15-jarige 

Roel nam voor het eerst deel aan een NJK. In een veld van bijna 80 zwemmers 

eindigde hij op een 62e plaats met 1.02.57. Dit was iets meer dan 2 sec. boven zijn pr. 
 

Zondagmiddag stond de 200 rug op het programma. John behaalde een 8e plaats in 

2.37.61, en zwom dus 5 seconden van zijn pr af. 

's Avonds was er bij John thuis nog gelegenheid tot feliciteren. Hierbij waren ook de 

burgemeester van Schijndel en de wethouder van Sport aanwezig. Ook een groot 

gedeelte van het bestuur van Neptunus '58 kwam John feliciteren. Als verrassing kwam 

even later ook nog de drumfanfare langs (met onder andere zus Ellen en broertje Gijs). 
 

Open Udense B-Kampioenschappen 19 juni in Uden 
Zondag 19 juni werden in Uden de Open Udense B-Kampioenschappen gehouden 

voor zwemmers die geen limiet hadden behaald voor de Brabantse 

Kampioenschappen. Neptunus '58 was aanwezig met 17 zwemmers die in totaal 39 

keer aan de start verschenen (inclusief 2 estafettes). 28 starts resulteerden in een 

medaille: 6 x goud, 12 x zilver en 10 x brons. Verder werden er 2 clubrecords 

gezwommen: door Anouk van Lokven op de 100 wissel en door Ellen Verhagen op de 

100 rug. Er werden in totaal 27 persoonlijke records gezwommen. 
 

Bente van Bergen behaalde 2 gouden medailles: op zowel de 100 wissel als de 100 vrij 

was ze de concurrentie te sterk af. Anouk van Lokven zwom naar het goud op de 100 

wissel in een nieuw clubrecord van 1.35.44 en naar het zilver op de 100 vrij. Frank 

Hovenier behaalde het goud op de 100 school en zilver op de 100 wissel. Kevin 

Verhagen zwom overtuigend naar het goud op de 50 vrij met een voorsprong van ruim 

16 seconden op de concurrentie en behaalde ook nog een zilveren medaille op de 100 

wissel. Vera de Laat zwom naar het goud op de 100 rug en naar het brons op de 100 

vrij. 

Ellen Verhagen zwom op de 100 rug en de 100 wissel naar het zilver, waarbij haar tijd 

op de 100 rug, 1.20.73, goed was voor een nieuw clubrecord. Ook Olivier Schnitzeler 

behaalde 2 zilveren medailles: op zowel de 100 school als de 100 wissel tikte hij als 2
e
 

aan. Op de 50 vlinder was er brons voor hem. Op de 50 vlinder was er zilver voor Elke 

Schellekens, terwijl Lara vd Ven en Luuk van Helvoirt op hun eerste 50 rug beiden naar 

het zilver zwommen. Voor Luuk was er even later ook nog een bronzen medaille op de 

50 vrij. Jeroen Trimbach (100 vrij) en Alex de Laat (1
e
 keer 50 vrij) waren er eveneens 

zilveren medailles. 
 

Er waren in totaal 10 bronzen medailles voor Neptunus ’58, waarvan Sandra 

Schellekens er 3 opeiste. Op de 100 vrij, 50 vlinder én 100 wissel tikte ze als 3
e
 aan. 
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Bart van Bergen mocht er 2 op komen halen, voor de 100 wissel en de 100 vrij. Anouk 

van Helvoirt zwom op haar allereerste 100 wissel naar het brons in een hele knappe 

tijd. De laatste bronzen medailles was er voor de estafetteploeg 4 x 50 vrij met Bente 

van Bergen, Lies vd Bersselaar, Anouk van Lokven en Vera de Laat. De estafetteploeg 

op diezelfde afstand bij de dames met Ellen Verhagen, Jet vd Bersselaar, Elke 

Schellekens en Sandra Schellekens kwam helaas net tekort voor het brons en moest 

genoegen nemen met de 4
e
 plaats. 

 

Goede resultaten Neptunus ’58 bij NK Sprint 
Zaterdag 25 en zondag 26 juni worden de Nederlandse Kampioenschappen Sprint 

in Roosendaal gehouden. Op het programma staan de 50 vlinder, 50 rug, 50 

school, 50 vrij en 100 wissel. Verder zijn er ook 2 estafettes: 4 x 50 vrij en 4 x 50 

wissel. Er wordt gezwommen in de categorieën junioren, jeugd en senioren. 

De 13-jarige John Verhagen mocht hieraan deelnemen namens Neptunus '58 op de 50 

meter vrije slag voor junioren. Deze categorie is voor jongens t/m 16 jaar, maar John 

had zich nú al gekwalificeerd door binnen de limiet van 0.27.00 te zwemmen. 

Zondagochtend liet hij in Roosendaal 0.26.65 noteren, waar zijn pr aanvankelijk stond 

op 0.26.86 (gezwommen in februari in Cuijk). Zijn 0.26.65 is ook een verbetering van 

het clubrecord. Hij bereikte de 71
e
 plaats in een veld van maar liefst 110 zwemmers. 

 

Terugblik seizoen 2004-2005 
Neptunus’58 kan terugkijken op een geweldig seizoen, waarin 809 persoonlijke records 

en 125 clubrecords gezwommen zijn tijdens 1395 starts. 58 % van de starts resulteerde 

in een pr en 9 % van de starts resulteerde in een clubrecord. 

De totale verbetering dit seizoen was 1843,50 seconden (ruim een half uur dus!). 

Dit alles werd gevierd met een heerlijke barbecue met de hele wedstrijdploeg op vrijdag 

8 juli. Hierbij werden ook een aantal prijzen uitgereikt: 

De talenten zijn: Shannen Verhagen en Kai vd Zanden 

De doorzetter met leren duiken: Stan Brouwers 

De pechvogels: Jet vd Bersselaar (2 gescheurde enkelbanden), Mark Schellekens 

(gebroken vinger) en Pepijn Schnitzeler (aanvaring met een auto). 

Het 100
e
 persoonlijke record werd gezwommen door Gijs Verhagen en het 750

e
 pr door 

Olivier Schnitzeler. 

De 100
e
 start was voor Mark van Dinther en de 750

e
 start voor Lies vd Bersselaar. 

 



Pagina 32 De Drietand 

 

ONDER DE KEP 
 

Nieuwe regels ???  

 

Er was aan het einde van vorig seizoen al 

sprake over, wederom wijzigingen in de 

spelregels. Ik heb het nog niet op de site van 

de KNZB kunnen achterhalen maar indien ik 

goed geïnformeerd ben, worden met ingang 

van 1 september 2005 de onderstaande 

wijzigingen doorgevoerd. Natuurlijk allemaal 

ter bevordering van de snelheid van het spel. 

 

- De 35 seconden regel wordt verkort naar 

een 30 seconden regel.  
 

- De 4 en 7 meter markeringen gaan verdwijnen. In plaats daarvan komt een 5 meter 

markering. Een strafworp wordt dan vanaf de 5 meter genomen. Een vrije worp 

buiten de 5 meter mag direct op het doel worden geschoten.  
 

- Blokkeren met twee handen/armen binnen de 5 meter is altijd een strafworp. 
 

- Als de keeper de bal aanraakt en hij gaat over de achterlijn (tussen de palen in is 

een doelpunt uiteraard) zal er een corner worden gegeven.  
 

- Als de bal via een verdediger de achterlijn passeert, dan is het geen corner, maar 

een keeperbal 

           Roy. 

 

Doelen stellen voor een nieuw seizoen 
 

Even als herinnering en om een beetje houvast te hebben voor de te stellen doelen 

voor dit seizoen. 

 

Posities teams: 

Dames 1: 10
de

 van de 12 

Dames 2: 5
de

 van de 10 

Dames 3: 7
de

 van de 11 

 

Heren 1: 10
de

 van de 12 

Heren 2: 3
de

 van de 11 

Heren 3:  11
de

 van de 12 

Heren 4:  4
de

 van de 10 

 

Heren-jeugd: 3
de

 van de 7 

Jongens <16: 8
ste

 van de 10 

Aspiranten: 4de van de 11 

 


