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 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 12, nummer 2 oktober 2005 
  

REDACTIONEEL 
 
Het is tegenwoordig afzien op de redactie, met de publicatie van de vorige De 
Drietand weten we namelijk dat er een limiet zit aan het aantal pagina‟s per 
publicatie. We mogen de niet meer dan 32 pagina‟s maken, maar bij voorkeur 28. 
Omdat we in verband met het productie proces altijd in veelvouden van 4 
pagina;‟s moeten werken, moeten we nu nog meer dan voorheen de kwaliteit van 
de ingezonden stukken in de gaten houden. Het kan dus zijn dat er omwille van 
de actualiteit ingezonden verslagen niet in De Drietand worden gepubliceerd. 
Deze zijn echter over het algemeen ook te lezen op www.neptunus58.tk. 
Natuurlijk hebben we onze vaste rubrieken die we blijven plaatsen. 
 
Goed tot zover een kijkje in de keuken, wat hebben we voor jullie.  
Wedstrijd verslagen, allerlei waterpolo weetjes en nieuwtjes, de definitieve team 
indeling, deze is definitiever dan het poloboekje en de tweede poging het eerste 
stuk van Jut en Jul te publiceren.  
Wie Jut en Jul zijn weten wij niet maar ze hebben beloofd iedere De Drietand hun 
kijk op het neptunus‟58 leven te geven. 
 

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 28 oktober per E-mail of bij een van de redactieleden  

http://www.neptunus58.tk/
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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 AGENDA OKTOBER / NOVEMBER 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in oktober in november 
maandag 17 - 
dinsdag 18 - 
woensdag 19 - 
donderdag 20 - 
vrijdag 21 - 
zaterdag 15 - 
 

Diplomazwemmen 
8 oktober   kijkdag zaterdaggroep  
12 oktober   kijkdag woensdaggroep 
19 november  afzwemmen keuzepakketten balvaardigheid en  
    kunstzwemmen van 18.00 tot 20.00 uur 
 

Synchroonzwemmen 
2 oktober   competitiewedstrijd in Veldhoven 
6 november   competitiewedstrijd in Veldhoven 
13 november  afzwemmen aanloopdiploma‟s in Veldhoven (?) 
 

Wedstrijdzwemmen 
2 oktober   DII competitie in Schijndel 
9 oktober   Speedowedstrijd 
16 oktober   recreantencompetie in Vught 
22 oktober   techniekwedstrijd in Oss 
30 oktober   sprintwedstrijd in Eindhoven 
27 november  DII competitie in Breda 
 

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

Zwemmend Redden 
Oktober:  1 (examen!) 
 

Zwemvierdaagse 
17 t/m 21 oktober 
 

Kamp 
16, 17 en 18 juni 2006 
 

Algemene Leden Vergadering 
3 juli 2005 (voorlopige datum) 
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ZWEM 4 DAAGSE 
 

Dag zwemfans! 
 

Van 17 t/m 21 oktober (tijdens de herfstvakantie) zal in zwem- en 
recreatiecentrum „Molen Hey‟ aan de Avantilaan 1 te Schijndel weer de Nationale 
Zwemvierdaagse worden georganiseerd. Van maandag tot en met donderdag 
tussen 17.30 uur en 19.30 uur en op vrijdag tussen 17.30 uur en 19.00 uur kan er 
gezwommen worden. 
Jullie moeten gedurende vier dagen 250 of 500 meter per dag zwemmen, waarna 
jullie een schitterende medaille ontvangen. De 250 meter mag afgelegd worden 
door kinderen tot en met 12 jaar en door deelnemers vanaf 40 jaar. De 500 meter 
dient door de overigen te worden afgelegd. 
Je bent vrij in de zwemslag die je wilt zwemmen en je mag net zoveel wisselen 
als je wilt. Even uitrusten in het water mag! 
 

De inschrijving is mogelijk voor iedereen die kan zwemmen. Vanaf 3 oktober is 
een inschrijfformulier te verkrijgen bij „De Molen Hey‟ tijdens de openingsuren. 
De kosten zijn € 7,50 en voor kinderen tot en met 12 jaar € 5,60 en dienen 
voldaan te worden bij de inlevering van het inschrijfformulier. 
 

Ook dit jaar wordt er weer een Spettervierdaagse georganiseerd. Hieraan kunnen 
jonge kinderen (vanaf 4 jaar) deelnemen die nog geen zwemdiploma hebben en 
waarvan één of meerdere gezinsleden deelnemen aan de Zwemvierdaagse. 
Onder begeleiding kunnen zij zich vermaken in het instructiebad. Op het einde 
van de Spettervierdaagse ontvangen ze een speciale Spettervierdaagse-
medaille. 
De kosten voor deelname aan de Spettervierdaagse bedragen € 2,80. 
 

Helaas is deze vorm van sportieve inspanning niet voor iedereen mogelijk. 
Jaarlijks worden heel veel kinderen met ernstige lichamelijke aandoeningen 
opgenomen in het ziekenhuis. Voor hen is dat een ingrijpende gebeurtenis. Het is 
dan ook van groot belang dat een kind in deze angstige en moeilijke periode 
warmte en geborgenheid kan vinden bij zijn ouders. Maar door de afstand tussen 
ziekenhuis en thuis is dat vaak niet mogelijk. 
 

De Ronald McDonald huizen zijn op loopafstand van een academisch ziekenhuis 
gebouwd, waardoor ouders dicht bij hun ernstig zieke kind kunnen zijn. Zo‟n 
Ronald McDonald huis wordt op die manier een „thuis ver van huis‟ waardoor het 
gezinsleven zo normaal mogelijk door kan gaan. 
 

Voor deze huizen is veel geld nodig. Vandaar dat er aan zoveel mogelijke 
Nederlandse zwembaden waar de Nationale Zwemvierdaagse wordt 
georganiseerd de actie „Maak een plons voor het Ronald McDonald Kinderfonds‟ 
is verbonden. Een actie die de afgelopen vier jaar ruim 1 miljoen euro heeft 
opgeleverd voor dit sympathieke doel. 
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Ook in „De Molen Hey‟ vindt tijdens de Nationale Zwemvierdaagse deze 
sponsoractie plaats. Iedere deelnemer aan de Zwemvierdaagse kan een 
sponsorkaart krijgen. Tijdens de Nationale Zwemvierdaagse leveren zij die kaart 
en het geld bij het zwembad in en ontvangen dan een leuke attentie. 
 

We hopen dat jullie dit jaar ook weer van de partij zullen zijn! 
 

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

 

Toelichting op deelname aan de nationale zwemvierdaagse 
 Deelnemers mogen vier avonden zwemmen. De Nationale Zwemvierdaagse vindt 

plaats in de herfstvakantie van maandag tot en met donderdag van 17.30 tot 19.30 

uur en op vrijdag van 17.30 tot 19.00 uur.  

 Tijdens deze uren is met vrij te komen wanneer men wil. Er dient echter rekening 

gehouden te worden met een eventuele wachttijd. 

 Inschrijving is mogelijk aan de balie van het zwembad vanaf 3 oktober. Op maandag 

en dinsdag tijdens de zwemvierdaagse kan er ook ingeschreven worden. 

 Iedere deelnemer verplicht zich op de aangegeven dagen 500 meter af te leggen.  

Dit betekent 20 banen. 

 Deelnemers tot en met 12 jaar of 40 jaar en ouder mogen volstaan met een afstand 

van 250 meter. Dit betekent 10 banen. 

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

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

 De zwemafstand mag onderbroken worden, het water mag echter niet verlaten 

worden. 

 Deelnemers ontvangen na 4 keer zwemmen een medaille.  

 Nieuwe deelnemers ontvangen een bronzen medaille.  

 Deelnemers die reeds een medaille verdienden in een Nationale Zwemvierdaagse, 

komen in aanmerking voor een daaropvolgende medaille. 

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

deelnemen aan de Zwemvierdaagse) kunnen meedoen aan de Spettervierdaagse. 

De kinderen moeten eventueel zelf vleugeltjes meebrengen. Ook zij ontvangen een 

medaille. 

 Uit organisatorische en veiligheidsoverwegingen kunnen helaas geen toeschouwers 

in het bad toegelaten worden. 

 

MAAK EEN PLONS VOOR HET 

RONALD MCDONALD KINDERFONDS 
 

Vraag kennissen, buren en/of familieleden om te sponsoren. 
Vul de sponsorkaart in en lever deze samen met het sponsorgeld tijdens 

de Zwemvierdaagse in. 
 

Als dank ontvang je een verrassing. 
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 INSCHRIJFFORMULIER 

 Nationale Zwemvierdaagse 
 

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

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

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

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

gehouden van 17 t/m 21 oktober 2005 in het Zwem- en Recreatiecentrum De Molen 

Hey, Avantilaan 1. 

 

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

de jury in acht nemen. Hij/zij wenst in aanmerking te komen voor de volgende medaille 

(#):  

 

0 brons 0 goud 7 0 goud 13 0 goud 19 0 goud 25 0 goud 31 0 goud 37 

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

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

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

0 goud 5 0 goud 11 0 goud 17 0 goud 23 0 goud 29 0 goud 35 

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

 

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

waarvan een of meerdere gezinsleden deelnemen aan de Zwemvierdaagse). 

 

Voor de deelname is een bedrag van € 7,50 verschuldigd, voor kinderen tot en met 12 

jaar € 5,60 en voor kinderen die deelnemen aan de Spettervierdaagse € 2,80.  

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

 

Tijdens de Zwemvierdaagse kunnen kinderen deelnemen aan de sponsoractie voor het 

 RONALD MCDONALD KINDERFONDS 

 

Ik doe wel/niet mee aan de sponsoractie. 

 

Schijndel, ......................................... 2005          Handtekening: ........................... 

 

 

# aankruisen voor welke medaille men wenst te zwemmen 

 

 
RMF NR 
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NIEUWE LEDEN 
 

Boukje van Asseldonk Masterzwemmen  

Luc van Asseldonk Diplomazwemmen 

Gijs Deelen Diplomazwemmen 

Alysha Goossens Diplomazwemmen 

Tom vd Heijden Diplomazwemmen 

Jetske Korsten Diplomazwemmen + Synchroonzwemmen 

Jelle Schakenraad Diplomazwemmen 

Miranda vd Ven Masterzwemmen 

Delia de Waard Masterzwemmen 

Julia Walboomers Diplomazwemmen 

Sophie Walboomers Diplomazwemmen 

 
 
 
 
 

JUT EN JUL 
 

Heey, hallo allemaal, 
 
Wij zijn Jut en Jul. In ieder clubblad vertellen we jullie over ditjes & datjes van 
Neptunus „58. De ditjes & datjes gaan over het afzwemmen, de leiding, het kamp en 
natuurlijk over jullie! 
We gaan het vandaag over onszelf hebben. Ik ben Jut, ik zwem bij Neptunus ‟58 
samen met mijn zusje Jul. Ik, Jut, doe aan wedstrijdzwemmen, polo, 
diplomazwemmen en zwemmend redden. Dit doe ik allemaal met zwaar veel plezier 
en ik ben er ook zwaar goed in! Ik ben een zwaar drukke tante en ik win alles! 
Records breken is voor mij zwaar geen probleem! 
Over naar mijn zusje Jul! 
Ik ben Jul, ik zwem ook bij Neptunus ‟58. Ik ben daar actief in het beoefenen van de 
technieken voor het masterzwemmen en diplomazwemmen. In het uitvoeren van het 
zwemmen ben ik zeer gespecialiseerd. Het belangrijkste van het zwemmen is naar 
mijn mening het contact onderhouden tussen collega‟s van het zwemmen. 
 
Zo nu hebben we jullie alles over ons zelf verteld. In het volgende clubblad vertellen 
wij jullie alles rondom de club Neptunus ‟58. 
 
        Getekend Jut & Jul. 
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KAMP 
 

Van het kampbestuur 
 
Hallo allemaal,  
 
Het is allemaal al weer een tijdje geleden, maar wat hebben we een lol gehad 
tijdens het piratenkamp!! Dat hebben we mede te danken aan een aantal mensen 
die ons zo goed geholpen hebben, dat we ze daarvoor willen bedanken!! 
Als eerste wil ik de familie van Helvoirt bedanken voor het opbergen van al onze 
spullen die we nodig hadden voor de spelen. 
Als tweede Van Swaay voor de tafels en de banken waar wij onze 
scheepsmaaltijden aan hebben mogen nuttigen. 
En als laatste John verhagen, die voor ons de tonnen heeft geregeld waar we die 
mooie (maar niet altijd betrouwbare) vlotten van hebben gemaakt. 
Verder wil ik natuurlijk iedereen bedanken die meegeholpen heeft met het 
knutselen en bouwen voor het kamp! 
Natuurlijk hopen we iedereen volgend jaar weer op het kamp terug te zien!! 
 
Groetjes, 
Het kampbestuur 
 
 
 
 

GEEF DE PEN DOOR 
 

Hallo ik ben Rowie van den Oever. 

Ik ben 11 jaar oud. 

En ik zit in groep 8 van B.S. De Regenboog. 

Ik heb 1 zus Megan en 1 broer Mitch. 

Ik zwem elke zaterdag van 14:30 tot 16:15 uur. 

Eerst van 14:30 uur tot 15:30 uur synchroonzwemmen. 

En daarna van 15:30 uur tot 16:15 uur diplomazwemmen. 

Verder doe ik oppassen en spelen met m'n nichtjes. 

 

Groetjes  

                Rowie van den Oever. 

 

Ik geef de pen door aan: Melanie van Dinther 
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Naam: Marc van den Berg 

Leeftijd: 20 jaar 

Beroep/studie: studeert bouwkunde 

 
Hoe ben je bij Neptunus ‟58 terecht gekomen? 

Mijn papa heeft ervoor gezorgd. Ik wou eerst niet gaan zwemmen, omdat ik 

bang was voor iets nieuws. Eigenlijk was ik dus een klein schijtertje. Maar 

je moet toch leren zwemmen en eigenlijk vond ik het wel leuk. Toen kwam 

Ronnie van Berlo (geen boerenkool !!!!-> EHaD, Rosmalen) en toen werd 

het echt super leuk.  

 

Heb je zelf gezwommen? Of zwem je nog steeds? 
Ja, ik heb diplomazwemmen gedaan en zwemmend redden. Soms zwem ik 

nog, maar dat is zelden. Dan zwem ik met de kinderen mee. Om een keer 

lekker tempo te maken. Leuk voor mij en voor de kinderen. 

 

Wat doe je allemaal bij Neptunus ‟58? 
Ik geef les. Bij het diplomazwemmen, op zaterdag en op woensdag. Maar 

ook in de zomer bij zwemmend redden. 

 
Ga je mee op zwemkampen? 

Als ik kan ga ik mee. Ik ben wel eens mee geweest en dat was kei leuk. Ik 

ben met de thema’s: heksen, jungle en cowboy’s mee geweest. Als ik de 

kans krijg ga ik zeker mee. 

 

Lees je de drietand? 
Jawel die lees ik wel. Meestal lees ik wie er jarig is, wie er geslaagd zijn 

voor diploma’s. De rest lees ik niet omdat ik er niets 

mee te maken heb.  

 
Hoeveel diploma‟s heb je? 

Ongeveer 40 in totaal. Met o.a. kikkerdiploma, 

zwemvaardigheid en zwemmend redden. Ik heb 

geen diploma’s voor kunstzwemmen (dat lukt niet 

met deze oude beentjes). 

 

Wat is je favoriete zwemslag? 
 Borstcrawl is mijn favoriete slag. 
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Hoe lang zit je bij Neptunus‟58? 
Ik zit al 16 jaar bij Neptunus ’58. Jemig, ik lijk wel een 

veteraan! 

 

Mis je nog een vraag? 
Nee het is zo goed. Anders komt dat wel een keer.  

Wil je nog wat kwijt aan je fans, of de lezers? 
Ik hoef niets kwijt aan mijn fans want die heb ik niet. En 

aan de lezers, blijf lekker doorzwemmen, is alleen maar 

goed voor je.  

 
 
 

SYNCHROONZWEMMEN 
 

Eerste wedstrijd aanloopniveau  
 
Zondag 11 september vond de eerste wedstrijd plaats volgens de nieuwe regels 
van de aanloopdiploma‟s. Je kunt nu veel eerder dan voorheen aan wedstrijden 
deelnemen. En dus deed ook Neptunus‟58 mee met een groep van 8 meisjes. 
 
Bij zo‟n wedstrijd synchroonzwemmen laat je vier figuren zien aan een jury van 
drie mensen. Voor de figuren krijg je punten (3 voor goed, 2 voor voldoende of  1 
voor onvoldoende). Vier figuren, drie juryleden en maximaal drie punten. Als je 
alle punten bij elkaar optelt, kun je maximaal 36 punten halen en minimaal 12. 
Hoe hoger de eindscore, hoe beter je het hebt gedaan. 
 
De meisjes van Neptunus‟58 kwamen allemaal uit op het zeilboot niveau. En heel 
toevallig waren wij ook alleen op dit niveau. Het werd dus een intern Neptunus‟58 
wedstrijdje. 
Het eerste figuur dat gezwommen werd, was de basishouding op de borst en dan 
15 seconden op dezelfde plek blijven liggen. Het is heel moeilijk om op dezelfde 
plek te blijven liggen, want meestal is het bij het stuwen de bedoeling dat je 
vooruitkomt. En verder moeten ook nog je voeten en rug netjes aan de 
wateroppervlakte liggen. Sasha vd Bergh, Rowie vd Oever en Milly vd Veerdonk 
deden dat heel netjes en kregen elk 9 punten voor dit figuur. Bij de anderen 
zakten de voeten naar beneden en dus kregen ze wat minder punten. 
 
Het tweede figuur was de basishouding op de rug, de armen gestrekt boven het 
hoofd, en dan op dezelfde plek 15 seconden blijven stuwen. Bij dit figuur zakken 
je voeten heel snel naar beneden, omdat je je armen boven je hoogd hebt. Je 
moet hiervoor heel goed je buikspieren gebruiken.  
Iedereen vond dit figuur moeilijk maar toch haalden een aantal meisjes er 7 
punten voor (Alicia Suiker, Carmen Suiker en Hanneke van Weert). 
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Het derde figuur hebben we nog niet zovaak geoefend. Het is de oester. Je 
begint in de basishouding op de rug en zwiert armen en benen omhoog. Dan zak 
je als een soort V naar beneden. Alicia deed dit figuur heel goed en was daar erg 
blij mee, want in de lessen daarvoor lukte het haar helemaal niet. Sasha haalde 8 
punten ervoor. Judith van Eijk, Carmen, Milly en Hanneke scoorden 7 punten. En 
ook Melanie van Dinther en Rowie kwamen met een mooie 6 punten uit het 
water. Iedereen haalde dus een voldoende op dit nieuwe figuur !! 
 
Het laatste figuur was de zeilboot beurtelings. Vanuit gestrekte ligging trek je een 
been in, totdat het als een zeilboot boven water staat. Dit figuur is heel moeilijk 
want je billen mogen niet te vel onder water zakken als je knie boven water 
uitsteekt. Er moet zelfs een beetje lucht onder je knie door kunnen. 
Als jullie niet precies weten hoe dat moet, dan vraag het maar aan Carmen. Zij 
kreeg de maximale score voor dit figuur. 
 
Yosca Bozelie is ook met ons meegegaan naar de wedstrijd om te kijken. Ze was 
ziek en mocht dus niet zwemmen. Dat was heel jammer. Nog eventjes Yosca, en 
dan mag jij ook mee. 
 
De eindscore zag er als volgt uit: 
Alicia Suiker 30 punten 
Carmen Suiker 29 punten 
Sasha vd Bergh 27 punten 
Rowie vd Oever 26 punten 
Milly vd Veerdonk 26 punten 
Melanie van Dinther 24 punten 
Hanneke van Weert 23 punten 
Judith van Eijk 19 punten 
 
Ik ben benieuwd of we dat bij de volgende wedstrijd gaan verbeteren. 
 
Heb jij zin om ook met een synchroonzwemwedstrijd mee te doen, geef dat dan 
even door bij de trainsters (Bernadette, Farina of Femke).  
 
De volgende wedstrijden zijn op 6 november, 18 december en 11 juni. Er staat en 
uitvoeringenwestrijd gepland op 18 juni. Voor een wedstrijd heb je een compleet 
zwart zwempak nodig en een witte badmuts. Een neusklem en/of zwembrilletje 
kunnen handig zijn. 
 
Femke 
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VERJAARDAGEN 
 

 In oktober     in november 
 

1 Sam Goijaerts 3 Saskia van Uden 
 Perry Kemps 4 Jeroen Trimbach 
4 Jan Hellings 5 Kelly Kremers 
9 Ben de Kort  Marga vd Oetelaar 
10 Els Groenedaal 7 Wilhelm vd Wijgert 
12 Curth Swinkels 8 Susanne Hovenier 
13 Jelle Schakenraad  Romy van Laarhoven 
15 Willem Arts 9 Tim Bakker 
 Martijn Eickemans  Laura vd Rijt 

16 Linda Spooren 11 Thomas Bolwerk 
17 Demi van Os  Thomas Lammers 
18 Amy Heeren 12 Peter vd Weijer 
20 Aniek Bakker 15 Kim Scheutjens 
 Jan vd Bersselaar 16 Harold vd Heijden 
 Sabrina Leenders  Wim Vermeulen 

22 Mark van Dinther 17 Ans Sars 
 Angela Klerkx 19 Hessel van Liempd 

25 Aukje vd Krabben 21 Celine Vermeer 
26 Julia Walboomers 24 Susan Gerritsma 
27 Nikki Leeyen 25 Henny Bozelie 
28 Marieke Korsten  Farilde Steur 
 Bram Verhagen 28 Harold van Alebeek 

30 Robin vd Bergh  Rene Kuipers 
 Carolijn van Uden  Roosje van Oss 

31 Brigitte Passier van Rooyen 29 Judith van Eijk 
 Danny vd Sande  Ellen Verhagen 
  30 Antoon vd Boogaard 
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WEDSTRIJDZWEMMEN 
 
Voor het verslag van de internationale wedstrijd in Eindhoven van 2 en 3 juli 
verwijzen we jullie naar de volgende site: http://neptunus58.web-log.nl/ 
 

Neptunus ô58 aanwezig bij NK open water 
 
Zaterdag 30 juli werd de 1e dag van de Nederlandse Kampioenschappen Open 
Water gezwommen. Er werd gezwommen in het IJsselmeer bij Hoorn. In een 
sterk bezet deelnemersveld met onder andere Maarten vd Weijden, deelnemer 
aan de WK in Montréal een week eerder, waren ook 2 zwemmers van Neptunus 
‟58 van de partij; Sandra Schellekens op de 5 kilometer vrije slag bij de dames 
en Mark Schellekens op de 3 kilometer vrije slag bij de junioren. 
 
Samen met Bart van Betuw en Jeroen Krielaart van Zegenwerp werd de reis naar 
Hoorn aangevangen. Onderweg bleek al dat het flink waaide, en bij aankomst in 
Hoorn bleek het daar niet anders te zijn, met als gevolgd flinke golven. Op een 
gegeven moment werd zelfs windkracht 5 gemeten. 
 
Sandra startte voor de eerste keer op de 5 kilometer (haar langste afstand tot dan 
toe was 3 kilometer). In de hoge golven was het meer vechten dan zwemmen en 
was het vooral zoeken naar de boeien om niet al te ver af te drijven. Na 1 uur, 39 
minuten en 46,11 seconden tikte Sandra uiteindelijk aan. Ze behaalde er een 28e 
plaats mee. Het betekende desondanks een goede training voor de 10 kilometer 
die zij op 27 augustus in Tilburg wil gaan zwemmen. 
 
Terwijl Sandra aan haar laatste kilometers bezig was, startten de junioren op de 
vrije slag. Mark zwom nog niet eerder de 3 kilometer, de 1 kilometer was tot dan 
toe zijn langste afstand. Ook Mark had moeite met de hoge golven en moest na 
zo‟n 1,5 kilometer helaas opgeven met kramp.  
 
 

Open water 6 augustus 
 
Van Neptunus '58 hebben 2 zwemsters op zaterdag 6 augustus meegedaan aan 
de jaarlijkse langebaan zwemwedstrijd in het open water van de Binnenmaas bij 
Mijnsheerenland (in de buurt van Dordrecht). Na een reis van iets meer dan een 
uur kwamen Linda en Sandra Schellekens aan bij het recreatiegebied, waar de 
wedstrijd gehouden zou worden. 
 
Linda mocht als eerste starten. Nadat de dames bij de voorstart vrij lang moesten 
wachten voordat de heren hun keerpunt gepasseerd waren, mochten de dames 
te water. Voor Linda was het de eerste keer dat ze 2 km schoolslag zwom, nadat 
ze een maand eerder in Oss al de 1 km gezwommen had. Ze werd uiteindelijk 
14e in een knappe tijd van 42.12.09. 

http://neptunus58.web-log.nl/
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Sandra had zich ingeschreven voor de 2 km vrije slag. Vorig jaar in Eersel liet ze 
nog 31.48.32 klokken, haar snelste tijd tot dan toe. In haar eerste 2 km van dit 
seizoen ging het maar liefst 25 seconden sneller en eindigde ze met 31.23.06 op 
een 36e plaats in een veld van maar liefst 52 deelneemsters. 
 
 

Open water 13 augustus in Heerjansdam 
 
Zaterdag 13 augustus werd in Heerjansdam (tussen Dordrecht en Rotterdam) 

een open water wedstrijd gehouden. Neptunus '58 was aanwezig met 7 starts 

tijdens de reguliere wedstrijd. Daarnaast hebben Mark Schellekens en Ellen, 

John jr en John sr Verhagen de 1000 meter prestatietocht gezwommen. 

 
Sandra Schellekens startte als eerste, bij de 3 kilometer vrije slag voor dames. 
Na 2,5 kilometer lag er zo'n 75 meter voor haar nog een dame maar door een 
flinke eindsprint van Sandra kon ze de achterstand ombuigen tot een minimale 
voorsprong bij de finish van 0,01 seconde. Ze tikte aan als 15e in 48.32.35, bijna 
een halve minuut onder haar beste tijd tot dat toe (49.00.59). 
 
Vervolgens zwom Mark Schellekens de 500 meter schoolslag bij de jongens 
junioren. Hij eindigde hierbij als 8e in 9.35.20, waar zijn beste tijd 9.23.22 was. 
 
Gijs Verhagen had zich ingeschreven voor de 500 meter vrije slag bij de minioren 
4, 5 en 6. Doordat hij echter vrij laat aankwam in Heerjansdam, moest hij vrijwel 
meteen naar de start. Helaas is Gijs niet van start gegaan, doordat zijn buikpijn te 
erg was. 
 
Vervolgens stond er nog de kilometer vrije slag op het programma. 
De jongens junioren startten daarbij als eerste met 2 deelnemers van Neptunus 
'58: naast Mark Schellekens zwom ook John Verhagen deze afstand. Beiden 
zwommen ruim boven hun beste tijden. John werd 12e in 16.02.29 en Mark 
volgde op iets meer dan een minuut; hij werd met 17.06.97 15e. 
De dames volgden later op diezelfde afstand. Ook hier waren er 2 leden van 
Neptunus '58 die aan de start. Na haar 3 kilometer van eerder op de dag zwom 
Sandra ook de 1. Haar zusje Linda, die normaal de schoolslag zwemt maar de 3 
kilometer schoolslag die op het programma stond nog net iets te hoog gegrepen 
vond, had zich eveneens opgegeven voor de 1000 meter vrije slag. Sandra 
eindigde 4 seconden boven haar beste tijd en werd in 15.45.01 16e. Linda 
eindigde als 23 in 17.50.61. 
 
 
 
 
Als laatste hadden zich nog 4 zwemmers ingeschreven voor de prestatietocht: 
Mark Schellekens en Ellen, John jr en John sr Verhagen 



De Drietand  Pagina 15 

 

zwommen allevier 1000 meter. Ellen won de strijd, waarna papa John volgde. Hij 
had zijn zoon en Mark verslagen, die op hun gemak aan kwamen zwemmen. 
 
 

Open water wedstrijd Bussloo, 20 augustus 
 
Zaterdag 20 augustus heeft Sandra Schellekens als enige deelneemster van 
Neptunus '58 meegedaan aan een open water wedstrijd in Bussloo (bij 
Apeldoorn).  
Sandra had zich ingeschreven voor de 2000 meter vrije slag. Ze zwom de 4 
banen van elk 500 meter in 30.45.32 en eindigde daarmee als 34e in een veld 
van in totaal maar liefst 61 zwemsters. Haar beste tijd tot dan toe was de 
31.23.06 van Strijen (6 augustus) en ze verbeterde haar tijd dus met 38 
seconden. 
 
 

Open water wedstrijd Eersel, 21 augustus 
 
Zondag 21 augustus stond na de open water wedstrijden van Oss en Wijk en 
Aalburg in Eersel alweer de 3e wedstrijd voor het Brabant-Limburg klassement 
op het programma. Van Neptunus '58 kwamen er in totaal 4 zwemmers en 4 
zwemsters aan de start. Verder zwommen Jet en Marios vd Bersselaar de 1000 
meter prestatietocht. Jet kon door een enkelblessure de vorige 2 wedstrijden niet 
meedoen, maar zal volgende week in Tilburg aan de start verschijnen van de 500 
meter schoolslag. 
 
Roel vd Kleij en Mark Schellekens beten het spits af voor Neptunus '58 op de 500 
meter schoolslag. Voor Roel was dit zijn 1e keer; voor Mark de 4e keer. Roel 
eindigde al 11e bij de junioren 3 en 4 in 9.20.55 en Mark eindigde bij de junioren 
2 en later als 13e in 9.37.67. 
Daarna startte Bart van Bergen op de 500 meter vrije slag voor minioren 4, 5 en 
6. Het was zijn 2e open water wedstrijd en zwom maar liefst 45 seconden sneller 
dan in Oss. Zijn 10.52.40 was goed voor een 28e plaats. 
Daarna volgden de jongste meiden op de 250 meter vrije slag. Voor Lara vd Ven 
was het alweer haar 3e open water wedstrijd en voor Bente van Bergen de 2e. 
Helaas had Bente al voor de start last van haar buik en moest helaas halverwege 
de race opgeven. Lara zwom de wedstrijd wel uit en eindigde als 11e in 6.21.24, 
iets sneller dan in Oss. 
 
Vervolgens zwom Sandra Schellekens evenals een dag eerder in Bussloo de 
2000 meter vrije slag. Dit betekende alweer haar 10e open water start dit 
seizoen. Ze bleef ruim boven haar tijd van Bussloo (30.45), maar haar 31.08.03 
was uiteindelijk toch redelijk goed en het leverde haar een 33e plaats op. Daarna 
volgden Roel en Mark weer, alleen nu op de 1000 meter vrije slag. Roel zwom 
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met 15.40.54 naar een 22e plaats en Mark zwom met 16.34.57 naar de 31e 
plaats. 
Vervolgens moest Sandra alweer aan de start verschijnen, ditmaal voor de 1000 
meter vrije slag. Hoewel de 2000 meter nog te voelen was in haar armen en 
benen, zwom ze toch haar snelste tijd ooit. Met 15.24.93 verbeterde ze zich met 
16 seconden ten opzichte van haar vorige besttijd. Ze behaalde er een 11e plaats 
mee. 
 
Daarna volgde nog de 2000 meter schoolslag. Voor Frank Hovenier was dit zijn 
allereerste open water wedstrijd. De 4 banen van elk 500 meter bleken toch nog 
net iets te hoog gegrepen en was na Bente Frank de 2e zwemmer van Neptunus 
'58 die voortijdig stopte. 
Bij de dames zwom Linda Schellekens diezelfde afstand. Het was voor haar de 
2e keer dat ze zich aan de 2 kilometer waagde en zwom met 41.11.30 naar een 
10e plaats. Dit was maar liefst 61 seconden sneller dan haar vorige keer.  
 
 

Neptunus ô58 in open water in Tilburg 
 
Zaterdag 27 augustus werd in Tilburg alweer de 4e wedstrijd voor de Brabant-
Limburg beker verzwommen. 
Neptunus '58 was hier natuurlijk weer bij aanwezig, en wel met 8 zwemmers. 
Er werd gestart met de 500 vrij voor de minioren 4, 5 en 6. Gijs Verhagen kreeg 
bij de start echter al een voet van een tegenstander tegen zijn oog, waardoor hij 
helaas uit moest stappen. 
Voor Vera de Laat was het de allereerste wedstrijd in het open water. Ze was 
best zenuwachtig van tevoren, maar zwom uitstekend. Ze eindigde als 24e in 
10.12.36, een knappe tijd voor haar debuut. 
 
Daarna volgden de jongere meisjes: Zoë Hellings en Lara vd Ven. Beide meiden 
zwommen zeer sterke tijden, maar bleven door hun respectievelijk 3e en 4e 
plaats buiten de prijzen, doordat er slechts 2 prijzen uitgereikt werden. Zoë liet 
5.25.78 klokken en Lara finishte in 5.57.19, allebei ver onder hun snelste tijden 
tot dan toe: Lara ruim 20 seconden en Zoë zelfs 50 seconden. 
 
Vervolgens startte Roel vd Kleij op de 1500 meter vrije slag voor junioren. Hij 
bleef net niet onder de 24 minuten: 24.00.42 en eindigde daarmee als 10e. Het 
was voor Roel de eerste keer dat hij deze afstand in het open water zwom, wel 
had hij al eerder de 1000 en 2500 meter gezwommen. 
 
Bij de 1000 meter schoolslag waren er 2 deelnemers van Neptunus '58: Frank 
Hovenier en Linda Schellekens. 
Frank zwom de kilometer in 20.12.31 en eindigde daarmee als 6e. Linda was 
ruim een minuut sneller: 19.04.24 (4e plaats), maar Linda heeft al meer ervaring 
in het open water zwemmen en zwom dit seizoen al tweemaal de 2000 meter en 
eenmaal eerder de 1000 meter, terwijl Frank voor het 
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eerst de 1000 meter zwom, na vorige week tussentijds op te hebben moeten 
geven bij de 2000 meter schoolslag. 
Vervolgens startten de junioren op de halve afstand, de 500 meter, met wederom 
2 deelnemers van Neptunus '58: Roel vd Kleij en Jet vd Bersselaar. Roel 
eindigde knap als 6e bij de jongens junioren 3 en 4 in 8.40.80. Jet vd Bersselaar 
zwom eerder in het seizoen al een aantal prestatietochten en had zich nu voor het 
eerst ingeschreven voor de 'echte' wedstrijd. Bij de meisjes junioren 1 en 2 
eindigde ze als 18e in 10.57.81. Daarna kon ze het toch niet laten met haar vader 
samen nog de 1000 meter prestatietocht te zwemmen. 
 
Sandra Schellekens zwom in Tilburg de 10 kilometer vrije slag. Na vorig jaar 
gestart te hebben op de 1, de 2 en de 3 kilometer en dit seizoen zich gewaagd te 
hebben aan de 5 kilometer tijdens de Nederlandse Kampioenschappen in Hoorn, 
ging ze nu nog een stapje verder en was één van de deelneemsters aan de 
10.000 meter. Dit programma telde als Nederlandse én als Brabantse 
Kampioenschappen. Na een race van bijna 3 uur (2 uur, 56 minuten en 26.18 
seconden) tikte ze uiteindelijk als 10e aan. Doordat ze echter de 2e Brabantse 
was geworden, mocht ze later wel nog op het podium verschijnen om een 
zilveren medaille in ontvangst te nemen. 
 
Nationale klassementen: 

Vrije slag dames senioren & jeugd: 

47. Sandra Schellekens 

194. Linda Schellekens  

 

Vrije slag heren senioren & jeugd: 

202. Roel vd Kleij 

 

Schoolslag dames senioren & jeugd: 

38. Linda Schellekens 

 

Vrije slag jongens junioren 1, 2, 3 & 4: 

57. John Verhagen 

58. Roel vd Kleij 

79. Mark Schellekens 

 

Schoolslag meisjes junioren 1 & 2: 

82. Jet vd Bersselaar 

 

Schoolslag jongens junioren 1, 2, 3 & 4: 

37. Roel vd Kleij  

45. Mark Schellekens 

 

Vrije slag masters dames 35+ 

14. Vera Hellings  

 

Verenigingsklassement vrije slag dames senioren/jeugd/junioren: 

46. Neptunus '58 (Linda en Sandra Schellekens) 

 

Verenigingsklassement vrije slag heren senioren/jeugd/junioren: 

57. Neptunus '58 (Roel vd Kleij, Mark Schellekens en John Verhagen) 

 

Verenigingsklassement schoolslag dames senioren/jeugd/junioren: 

38. Neptunus '58 (Jet vd Bersselaar en Linda Schellekens) 

 

Verenigingsklassement schoolslag heren senioren/jeugd/junioren: 

47. Neptunus '58 (Roel vd Kleij en Mark Schellekens) 

Brabant-Limburg beker:  

 *: Zwemmers met een * hebben geen 'vol' klassement gezwommen (dus minder dan 4 

wedstrijden) 

http://home.wanadoo.nl/guusrs/OWKlassementen2005.txt
http://www.knzbkringbrabant.nl/zwemmen/openwater.php
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Meisjes minioren 1, 2, 3: 

2. Zoe Hellings  (met een hele mooie 

beker) 

4. Lara vd Ven 

5* Bente van Bergen 

6* Aniek Pennings 

 

Meisjes minioren 4, 5, 6: 

31* Anouk van Helvoirt 

32* Vera de Laat 

34* Lies vd Bersselaar 

37* Esra Pennings 

39* Anouk van Lokven 

 

Meisjes junioren schoolslag: 

15* Jet vd Bersselaar 

 

Dames vrije slag:  

4. Sandra Schellekens 

 

Dames schoolslag :  

6. Linda Schellekens 

 

Jongens minioren 4, 5, 6:  

14* Gijs Verhagen 

22* Bart van Bergen 

 

Jongens junioren vrije slag:  

11. Roel vd Kleij 

13. Mark Schellekens 

15* John Verhagen 

 

Jongens junioren schoolslag: 

10. Mark Schellekens 

12* Roel vd Kleij 

 

Heren vrije slag:  

38* Roel vd Kleij 

 

Heren schoolslag:  

15* Frank Hovenier 

 

Vrije slag masters dames 35+ 

7* Vera Hellings 

 

Verenigingsklassement Dames: 

6. Neptunus '58 

 

Verenigingsklassement Heren:  

8. Neptunus 58 

 

Verenigingsklassement Masters: 

21. Neptunus 58 
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Coopertest, 3 en 5 september 
 
Zaterdag 3 en maandag 5 september hebben de meeste wedstrijdzwemmers 
weer een coopertest gezwommen. In 12 minuten werd geprobeerd zoveel 
mogelijk meters te zwemmen. Zelfs de allerjongsten (Kai en Shannen, beiden 
pas 6 jaar oud) zwommen 12 minuten lang! 
 
Afstand in meters: 

Bente van Bergen 625 
Jan vd Bersselaar 617,5 
Jet vd Bersselaar 612,5 
Lies vd Bersselaar  587,5 
Manissa vd Brand 590 
Ivo van Bruggen 446 
Mark van Dinther  667 
Rob van Heeswijk  620 
Zoë Hellings  520 
Anouk van Helvoirt 612,5 
Luuk van Helvoirt 470 
Roel vd Kleij  875 
Alex de Laat 365 
Vera de Laat 590 
Elke van Liempd 590 
Femke van Liempd 562,5 
Anouk van Lokven 610 
Kevin Minkels 515 

Tanja Passier  670 
Aniek Pennings  577 
Esra Pennings 635 
Danny vd Sande  785 
Linda Schellekens  777 
Mark Schellekens  825 
Sandra Schellekens  825 
Olivier Schnitzeler  662 
Kenny Steenbakkers  800 
Jeroen Trimbach 612,5 
Siebe van Veen  530 
Lara vd Ven 515 
Ellen Verhagen  715 
Gijs Verhagen 667,5 
John Verhagen  837 
Kevin Verhagen 572 
Shannen Verhagen 335 
Kai vd Zanden 315 

 

Open water 4 september in Vlissingen 
 
Zondag 4 september werd in Vlissingen in het Kanaal door Walcheren een open 
water wedstrijd gehouden. In het zoute en 'warme' (21 graden) water kwamen 4 
zwemmers van Neptunus '58 tijdens de reguliere wedstrijd aan de start. Verder 
zwommen nog 5 leden van Neptunus '58 de 1000 meter prestatietocht. 
 
Om half 9 werd de reis aangevangen naar Vlissingen en na zo'n 1,5 uur in de 
auto kwam het Kanaal van Walcheren, waarin de wedstrijd gehouden zou 
worden, dan toch in zicht. Als eerste zou John Verhagen starten op de 1000 
meter vrije slag, maar door hoofdpijn heeft hij zich afgemeld. 
De 1e van Neptunus '58 die daadwerkelijk van start ging, was Zoë Hellings op de 
250 meter vrije slag. Het zat haar allemaal niet mee deze dag en ze liet dan ook 
een eindtijd van 6.06.65 klokken, goed voor de 10e plaats. 
 
Vervolgens kwam Gijs Verhagen aan de start. Hij zwom de 500 meter in 8.55.34 
en belandde zo op een 17e plaats. 
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Daarna was het aan Linda en Sandra Schellekens op de 2000 meter vrije slag. 
Voor Linda was dit haar eerste keer, voor Sandra inmiddels haar 4e keer 2km dit 
seizoen. 
Sandra verbeterde haar toptijd van 2 weken eerder (in Bussloo) met 35 seconden 
tot 30.10.52, wat haar een 24e plaats opleverde. Linda had nogal wat ruzie met 
haar cap en finishte na 33.39.35. 
 
Als laatste zwommen nog 5 zwemmers de 1000 meter prestatietocht. Dit is puur 
voor de lol en tijd is totaal niet belangrijk. De zwemmers van Neptunus '58 waren 
Vera Hellings, Daan Hooijberg, Gijs Verhagen, John Verhagen jr en John 
Verhagen sr. 
 
 

Open water 10 september in Oosterhout 
 
Zaterdag 10 september werd in Oosterhout de voorlaatste open water wedstrijd 
van het seizoen gezwommen. Neptunus '58 kwam met 8 zwemmers 10 keer aan 
de start. 
Sandra Schellekens beet het spits af voor Neptunus '58 en eindigde op de 
kilometer vrije slag als 9e in 16.08.22. 
Daarna volgden de jongste meiden tot en met 9 jaar bij de 250 meter vrije slag. 
Zoë Hellings eindigde als 6e in 5.38.18 en Lara vd Ven als 9e in 6.15.15. 
Vervolgens zwom de 11-jarige Vera de Laat tijdens haar 2e open water wedstrijd 
de 500 meter vrije slag en eindigde hierbij als 21 in 10.29.86. 
Mark Schellekens zwom de 500 meter schoolslag. Hij eindigde als 8e in 9.39.38. 
 
Nadat alle schepen doorgelaten werden, volgde de rest van het programma met 
voor Neptunus '58 als eerste de 1000 meter vrije slag voor masters. Vera 
Hellings zwom naar een 9e plaats in 21.01.30. 
De jongens junioren zwommen even later dezelfde afstand. Mark Schellekens 
eindigde als 16e in 15.59.88 en bleef daarmee Roel vd Kleij (16.08.27, 18e 
plaats) nipt voor. 
Sandra Schellekens zwom na de 1 kilometer later op de dag ook nog de dubbele 
afstand en bleef daarbij net onder de 31 minuten: met 30.59.37 eindigde ze als 
21e. 
Als laatste kwam Linda Schellekens aan de start voor de 2 kilometer schoolslag. 
Ze eindigde als 14e in 39.39.00, voor het eerst onder de 40 minuten. 
 
Tijdens de wedstrijd werden ook al de Brabant-Limburg bekers voor de minioren 
1, 2 en 3 uitgereikt. Zij zwemmen zondag in Roermond namelijk niet meer mee. 
Zoë Hellings werd in dit klassement over 3 wedstrijden knap 2e en mocht 
hiervoor een prachtige beker in ontvangst nemen. Lara vd Ven eindigde in 
ditzelfde klassement als 4e. 
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Open water 11 september in Roermond 
 
Zondag 11 september werd in Roermond de laatste open water wedstrijd van het 
seizoen gehouden. Na een reis van 1,5 uur kwamen de zwemmers van Neptunus 
'58 aan bij de Maasplassen, waar de wedstrijd gehouden werd. 
Al vrij snel na aankomst begon de 500 meter schoolslag voor junioren. Bij de 
jongens werd Roel vd Kleij 9e in 9.11.44. Jan vd Bersselaar moest bij zijn eerste 
open water wedstrijd helaas uitstappen met ademhalingsproblemen. 
Bij de meisjes zwom Jet vd Bersselaar in 11.27.73 naar een 12e plaats. 
Vervolgens waren het de minioren tot en met 12 jaar die het warme water(maar 
liefst 22 graden!) in mochten voor hun 500 meter vrije slag. Vera de Laat werd 
hierbij 17e in 10.20.49 en Lies vd Bersselaar finishte als 19e in 10.47.55. 
Daarna was de beurt aan de senioren voor de 2 kilometer vrije slag. Sandra 
Schellekens startte op deze afstand als enige deelneemster van Neptunus '58. 
Met haar 31.53.22 werd ze weliswaar 31e, maar was ze bijna 2,5 minuut sneller 
dan een jaar eerder in diezelfde Maasplassen. 
Voor de junioren stond even later de 1000 meter vrije slag op het programma. Bij 
de jongens tot en met 14 jaar werd John Verhagen 9e in een snelle 14.21.21 en 
bij de 15- en 16-jarigen werd Roel vd Kleij 14e in 15.45.06. 
Linda Schellekens zou aanvankelijk nog starten op de 2 kilometer schoolslag, 
maar doordat ze de 2 kilometer van een dag eerder nog in de benen/knieën had, 
heeft ze besloten niet te starten. 
 
Als laatste stonden er natuurlijk weer prestatietochten op het programma. Vrijwel 
de hele ploeg waagde zich voor de laatste keer dit seizoen in het open water. 
Lies en Marios vd Bersselaar, Zoë Hellings, Gijs Verhagen, Alex en Vera de Laat 
en Daan Hooijberg zwommen 500 meter en John Verhagen jr en sr, Linda en 
Sandra Schellekens, Roel vd Kleij, Jet vd Bersselaar en Vera Hellings zwommen 
1000 meter. Dat het seizoen afgelopen was en er dus niets meer op het spel 
stond, was wel te merken aan de tijd die erover gedaan werd: bij de kilometer 
varieerde dit tussen de 20 en 50 minuten. 
 
Na de prestatietochten werden ook de klassementsprijzen van zowel Nederland 
als Brabant/Limburg uitgereikt. Hierbij waren geen prijzen voor Neptunus '58. 
Beste prestatie was de 4e plaats voor Sandra Schellekens in het dames vrije 
slag klassement van Brabant-Limburg. Na afloop werd evenals vorig jaar een 
tussenstop gemaakt bij een restaurant in de buurt van Weert, waar van een 
lekkere maaltijd genoten werd. 
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ONDER DE KEP 
 

Nieuw seizoen nieuwe 
regels 
 

Het lijkt een gewoonte te worden bij het 
waterpolo, het moet sneller en 
interessanter voor de toeschouwers. Er zijn 
ook dit jaar weer nieuwe regels bedacht 
om dit te bewerkstelligen. Hierna een 
overzicht van deze nieuwe regels zodat je 
ze uit het hoofd kan leren om de jaren lage 
automatisme er uit te krijgen. Natuurlijk 
verder nog het rooster en de definitieve 

team indeling, let op deze wijkt af van 

het boekje. 

 
1. De max. speelveld lengte is voor de dames – 25 mtr. i.p.v 30 mtr. 
2.  De 4 en 7 mtr. is vervangen door de 5 mtr. inclusief de aanpassing van alle 

daar aan gerelateerde regels. 
3. De 35 sec. is vervangen door 30 sec. (als deze wordt gebruikt in de 

afdeling) 
4. Bij verlenging wisselen de scheidsrechter voor de eerste verlenging voor 

de 2e verlenging wisselen ploegen van speelzijde. 
5. Het blokkeren van een schot op doel door een spelers/ster middels meer 

dan 1 hand of arm van dezelfde speler (de bal hoeft niet door 2 
armen/handen gelijktijdig te worden geraakt) is een zware fout. (binnen de 
5 mtr. strafworp, daar buiten een U20) 

6.  De UZV is aangepast; pas na 4 min (ook als er tussentijds een doelpunt 
wordt gemaakt) mag er een vervanger in. Bij een UZV binnen de 5 mtr. 
wordt bovendien een strafworp gegeven 

7.  De hoekworp ontstaat alleen als de bal via de keeper over of naast gaat of 
als de verdediger de bal opzettelijk over de achterlijn speelt. Nb. Een schot 
dat via een speler over of naast gaat is een doelworp. 

8.  De doelworp mag door elke speler (binnen de 2 mtr.) worden genomen 
9.  De coach van een ploeg mag tijdens het spel niet verder dan de 5 mtr. 

(vanaf zijn eigen doellijn) 
10.  Bij een doelpunt kan er direct een time-out worden aangevraagd (niet 

wachten tot spelhervatting) ( in de kring niet van toepassing) 
11.  Hervatting na time-out op de middellijn of daarachter. ( in de kring niet van 

toepassing)  
12.  Bij wederzijdse uitsluiting; vrije worp voor ploeg in balbezit (was 

scheidsrechter bal) 
13.  Bij wederzijdse uitsluiting; bij eerste balwisseling mogen beide uitgesloten 
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spelers terugkomen. 
14.  Uitsluiting (UMV) ook bij onacceptabel taalgebruik of het in diskrediet 

brengen van het waterpolospel – ook tijdens rust, time-out en doodspel 
15.  Bij onjuist terugkomen; wel balbezit – U20 + vrije bal tegenpartij, geen 

balbezit – U20 + strafworp. 
16.  Strafworp in laatste minuut; coach kan kiezen voor een vrije worp. 
17.  Kleur cap moet hetzelfde zijn als de oorbeschermers. Doelverdediger mag 

rode oorbeschermers hebben of in de kleur van de caps van ploeggenoten. 
Maximaal 13 spelers en dus maximaal nummers tot en met 13. 

 

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). 
 

Rooster tot november 
 
Team met * veld opbouwen, # veld afbreken 

 

zaterdag 1 oktober 2005   

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

Asp DBD A - SWNZ A Z.I.B.-Best Best 16:00 17:00 

D2 Nayade 2 - SWNZ 2 Studentensportc. Eindh. 16:30 17:45 

H5 ZON/S&S 1 - SWNZ 5 D'r Pool Kerkrade 16:30 18:45 

H4 Arethusa 3 - SWNZ 4 Golfbad Oss Oss 18:00 19:15 

     

zondag 2 oktober 2005   

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

D3* SWNZ 3 - SBC-2000 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 17:00 

H2 SWNZ 2 - De Schelde 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 17:45 

HJ# SWNZ A - Aquamigos A De Molen Hey Schijndel --:-- 20:15 

H1 SWNZ 1 - EZ&PC 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:15 

D1 SWNZ 1 - ZVL 3 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:30 
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zaterdag 8 oktober 2005   

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

D2 Nayade 3 - SWNZ 2 Studentensportc. Eindh. 15:30 16:45 

H2 DIO 1 - SWNZ 2 De Banakker Etten-Leur 15:30 17:00 

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

D3 De Ganze 1 - SWNZ 3 Sportpunt Zeeland Goes 16:30 18:00 

HJ SWNZ A - Nuenen B De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

H4 SWNZ 4 - Aquamigos 5 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 

H3 SWNZ 3 - De Warande 4 De Molen Hey Schijndel --:-- 20:15 

H5# SWNZ 5 - De Punderman 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 21:00 

D1 SG RRR 1 - SWNZ 1 Spf.bad nrd Rotterdam 17:45 19:45 

     

zondag 9 oktober 2005    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

H1 De Meer 1 - SWNZ 1 De Meer Culemborg 15:00 16:30 

     

zaterdag 15 oktober 2005   

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

HJ SBC-2000 B - SWNZ A De Wisselaar Breda 14:00 15:30 

H2* SWNZ 2 - De Treffers 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:00 

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

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

H5 Gorgo 4 - SWNZ 5 De Beemd Veghel 19:15 20:00 

H3 Merlet 4 - SWNZ 3 De Kwel Cuijk 19:30 21:00 

H4 Nautilus 1 - SWNZ 4 De Beemd Veghel 20:45 21:30 

H1# SWNZ 1 - SVH 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 21:00 

D1 SWNZ 1 - Schuurman BRC 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 20:15 

     

zaterdag 22 oktober 2005   

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

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

H5# SWNZ 5 - Mosa-Regio 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

     

     

zaterdag 29 oktober 2005   

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

D3 BZ&PC 1 - SWNZ 3 't Hoogkoor Boxmeer 16:15 17:45 

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

H4 SWNZ 4 - Aegir 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

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

D2 Brunssum 1 - SWNZ 2 D'r Pool Kerkrade 18:15 20:15 

H2 Hieronymus 2 - SWNZ 2 De Stok Roosendaal 18:30 20:15 

H3 SWNZ 3 - DBD 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 20:15 

H5# SWNZ 5 - Eszet 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 21:00 

H1 Hellas-Glana 1 - SWNZ 1 De nieuwe Hateboer Sittard 16:30 18:30 

D1 WVZ 1 - SWNZ 1 De Veur Zoetermeer 19:15 20:15 
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zaterdag 5 november 2005   

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

HJ Njord A - SWNZ A Den Ekkerman Veldhoven 15:30 17:00 

H4 OZC'57 3 - SWNZ 4 De Leye Oisterwijk 16:15 17:30 

H2* SWNZ 2 - PSV 4 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:00 

Asp TRB/RES A - SWNZ A De Drieburcht Tilburg 17:15 18:45 

D3 SWNZ 3 - TRB/RES 4 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

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

H3 De Punderman 1 - SWNZ 3 De Wiemel Deurne 20:00 21:15 

H1# SWNZ 1 - Nayade 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 21:00 

D1 SWNZ 1 - ENC Arnhem 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 20:15 

     

 

Nieuwe teamindeling naar aanleiding van de ALV 
 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 september 2005, stonden een 
aantal belangrijke zaken op de agenda. Onder andere de hierboven genoemde 
spelregelwijzigingen, het tekort aan scheidsrechters en hoe daar mee omgegaan 
wordt als er een team moet worden teruggetrokken en natuurlijk de 
bekendmaking van de teamindeling. Tijdens de vergadering is hier heftig over 
gediscussieerd: moeten er nu 5 heren teams worden ingeschreven met een 
minimaal aantal mensen of moeten dat er 4 worden met gemiddeld 14 man per 
team? Na enig beraad de volgende tekst van het bestuur; (de eerste 9 spelers 
staan vast ingeschreven en moeten dus minimaal 5 wedstrijden per seizoenshelft 
spelen. Red). 
 

Hierna vinden jullie de DEFINITIEVE teamindeling voor het komende seizoen. 

Deze is naar aanleiding van de vergadering en na overleg binnen het bestuur 
gewijzigd ten opzichte van het poloboekje.  
Let dus even op en licht alle mensen in jullie team even in.  
 

Er worden geen teams teruggetrokken aangezien dit niet alleen een fikse boete 
oplevert (denk aan een paar honderd euro) maar ook betekent dat de teams te 
groot worden en mensen helemaal niet meer gemotiveerd zijn om te gaan spelen 
aangezien er toch al genoeg mensen zijn. 
Zoals op de vergadering gemeld, zullen we halverwege de competitie, voor de 
winterstop, met alle teams evalueren hoe het gaat. In principe heeft iedereen 

genoeg spelers in zijn team en kunnen heren 3, 4 en 5 tot 5 wedstrijden per 

competitiehelft onderling spelers uitwisselen. De 5de wedstrijd is vast. 
 

Helaas kunnen de aspiranten niet bij de senioren worden ingezet, maar de jeugd 

spelers wel (onbeperkt bij heren 1 en tot en met 4 wedstrijden bij de 

overige). Bij de overige geldt ook 5de wedstrijd is vast. Ik wens jullie een fijn en 

sportief poloseizoen. 
 

Met vriendelijke groet,      Daisy van Grinsven 
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Dames 1 

Jenny Buijs 
Maartje de Deugd 
Marianne Engels 
Miranda Huijsmans 
Fannie Leering 
Tessa Leering 
Daphne van Pinxten 
Majolein van Pinxten 
Carla v.d. Westelaken 
Agnes Meijer 
Angela Kampman 
 
 

Dames 2  

Janine van Beekveld 
Evelien Eijkemans 
Daisy van Grinsven 
Monique Kampman 
Ingrid Persons 
Laura v.d. Rijt 
Jolanda van Santen 
Linda Verhagen 
Ine Vloet 
Anita Engels 
Katja van Boxtel 
 
 

Dames 3  

Natasja van Ballekom 
Els Goijaerts-Aarts 
Geertje van Helvoort 
Kelly Kremers 
Gerry v.d. Loo 
Marga v.d. Oetelaar 
Marieke v.d. Sman 
Annemieke v.d. Steen 
Ellen Verhagen 
Monique v.d. Pluym 
Sharon van Veghel 
 
 
 
 
 
 

Aspiranten  

Kim van Berkel 
Maaike van Berkel 
Stefan Engels 
Jeroen Krielaart 
Loek v.d. Linden 
Jim Roeffen 
Jolijn v.d. Schoot 
Melissa v.d. Schoot 
Hanneke v.d. Steen 
Milou v.d. Plas 
Thomas Lammers 
Terry o.t. Hoog 
Bart Aalders 
 
 

Heren 1  

Leon Huijsmans 
Nils van Keulen 
Richard van Kooten 
Luuk Leering 
Stevin van Leeuwen 
Eric van Loon 
Peter Simons 
Jan Willem Steenbergen 
Stefan Stekelenburg 
Richard Postma 
 
 

Heren 2  

Roy Bruggeman 
Marcel van Dinther 
Toine Hamers 
Tico Hartman 
Jan Hellings 
John Kerkhoff 
René Kuipers 
Caspar Middag 
Rob v.d. Oetelaar 
Rogier v.d. Biggelaar 
Lawrence Schouten 
George v.d. Vorle 
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Heren 3 

Peter van Aarle 
Roel v.d. Bosch 
Martijn Hamers 
Frank Hovenier 
Mon Loeffen 
Gertjan Spit 
Kenny Steenbakkers 
Ronnie Wiersma 
Ralph Zwart 
Gertjan Eijkemans 
John Schuurmans 
Jeffrey Veldboer 
 
 

Heren 4  

Emile v.d. Aa 
Henk van Gemert 
Roel van Gemert 
Harald v.d. Heijden 
Eric Jansen 
Hessel van Liempd 
Roeland Mathijsen 
Paul Thyssen 
Marcel Tibosch 
Robbert Groenendaal 
Harry Verhagen 
Ronald Vloet 

Heren 5 

Erik v.d. Eerden 
Daan Hermes 
Harrie van Herpen 
Patrick Janssen 
Wim Kelders 
Perry Kemps 
Virgi van Liempd 
Paul Muyshondt 
Puskas v.d. Wiel 
Curth Swinkels 
 
 

Heren-jeugd 

Bas v.d. Brulle 
Tim Goossens 
Mark v.d. Heijden 
Nick Lommers 
Andrej Mioc 
Matej Mioc 
Tom v.d. Pol 
Danny v.d. Sande 
Thomas Spit 
Bas Verhulst 
Martijn Vloet 
Ton Groenendaal 
Ben de Kort 
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KLEURPLAAT 
 

 
 


