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 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 12, nummer 2 november/december 2005 
  

REDACTIONEEL 
 
De redactie heeft haar lachspieren behoorlijk kunnen masseren bij het enigszins 
bekakte taalgebruik van mevrouw of meneer Jul, afgewisseld met het wel heel 
moderne gepraat van meneer of mevrouw Jut. Maar zij weten in ieder geval wel 
hoe het allemaal draait binnen onze vereniging. Daar kunnen we allemaal wat 
van leren. Wij kijken al uit naar hun volgende inzending. 
 

Verder zijn wij weer heel wat wijzer geworden van het interview met een van 
onze vele vrijwilligers. Beseffen jullie wel dat als die mensen er niet zouden zijn, 
dan zou er ook geen zwemclub bestaan!!! En dan heeft zich nu ook nog iemand 
geheel vrijwillig opgeworpen om die vele vrijwilligers te interviewen. Een 
fantastisch project !! 
 

Verder in deze De Drietand: belangrijke berichten van het bestuur over de MARS-
actie en over de regels bij brasserie Jonas. En ook berichten van de onze 
afdelingen: wedstrijden van het synchroonzwemmen en wedstrijdzwemmen, een 
examenverslag van het zwemmend redden, een mooi verslag over de 
zwem4daagse en de eisen voor de komende diplomasessie bij de afdeling 
diplomazwemmen. 
 

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 9 december per E-mail of bij een van de redactieleden  

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 
 

Mars verkoop actie 

 
Beste leden en ouders, 
 
In navolging op het succes in juni 2004 gaan we ook dit jaar weer meedoen aan 
de “marsactie”. 
 
We gaan speciale actiepakketjes verkopen, die door Mars zijn samengesteld. De 
pakketjes die worden verkocht  zijn: 
 Zakje Merci Crocant Bonbons, verkoop €3,00 waarvan €1,20 ten goede komt 

van onze vereniging, 
 Zakje met snoepspekjes, verkoop €2,50 waarvan €1,00 ten goede komt van 

onze vereniging. 
 
De bedoeling is dat we in week 48 een huis-aan-huis actie gaan doen in 
Schijndel. De actie kan in die week plaatsvinden wanneer de leden maar tijd 
hebben. In de weken daarvoor heeft iedereen de tijd om in de familie- en 
kennissenkring te verkopen. Over de uitvoering van de huis-aan-huis actie volgt 
in een later stadium meer informatie en evenzo over de voorverkopen. 
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden die bereid om bij deze actie te helpen. 
Wij denken hier vooral aan leden die pakketjes willen verkopen, maar ook aan 
ouders van jeugdleden die hun kinderen daarbij willen helpen. Het is misschien 
leuk om onder begeleiding van een ouder met drie of vier jeugdleden een 
bepaald aantal straten te doen. Andere mogelijkheden zijn er natuurlijk ook. 
Iedereen die nog ideeën en/of suggesties heeft, kan zich tot één van de 
bestuursleden wenden. Voor aanmelden kun je ook bij één van de bestuursleden 
of jullie trainers terecht. 
 
Wij hopen iedereen hiermede alvast voldoende te hebben geïnformeerd. Als er 
vragen zijn horen wij ze graag. 
 
Als iedereen een steentje bijdraagt is het een kleine moeite en kan de opbrengst 
weer aardig oplopen. 
 
Namens het bestuur 
Maarten Pennings 
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Ingezonden brief brasserie Jonas 

 
JONAS BRASSERIE VOF     Neptunus `58/SWNZ 
AVANTI LAAN 1      T.a.v. het bestuur en leden 
5482 RE SCHIJNDEL      Postbus 85 
TEL. 073-549 41 56      5480 AB Schijndel 
RABOBANK 16.71.02.001 
K.V.K. DEN BOSCH 160.75714 

 
Schijndel, 15 september 2005 
 
Betreft: watersportseizoen 2005/2006 
 
Geacht bestuur en leden, 
 
Het nieuwe zwem- en poloseizoen zal binnenkort weer van start gaan. Graag 
verwelkomen wij jullie in onze brasserie op de trainingsavonden dinsdag en 
donderdag en de wedstrijden op zaterdag en zondag. 
 
Middels deze brief willen wij jullie op de hoogte stellen van onder andere onze 
huisregels, waarvoor wij jullie begrip en medewerking vragen. 
 
HUISREGELS BRASSERIE JONAS 
 

1. In onze brasserie is het niet toegestaan tassen, ballen en dergelijke 

sportspullen te plaatsen. Dit in verband met de werkbaarheid, veiligheid en 
overzichtelijkheid van de gasten en onze medewerkers. Graag de 
sportspullen in de hal van het zwembad plaatsen, onder de prijzenkast. Voor 
vermissing/diefstal en dergelijke is brasserie Jonas echter nimmer 
aansprakelijk. 

 

2. Tijdens jullie bezoek aan onze brasserie is het gebruik van een consumptie 
verplicht. Het zelf meebrengen c.q. nuttigen van drank- en/of etenswaren is 

niet toegestaan. Alle betalingen geschieden à contant. Er wordt geen korting 

op de consumptieprijs gegeven. 
 

3. De mogelijkheid bestaat om in brasserie Jonas te vergaderen. Meldt u a.u.b. 
minimaal 5 dagen voor een geplande vergadering bij ons aan. Wij kunnen 
dan zorgdragen voor een vergadertafel en desgewenst koffie en/of thee per 
kan verzorgen. De prijs hiervoor bedraagt € 12,50 per kan (12 koppen). Wordt 
een vergadering vooraf niet tijdig gemeld aan Edith of Gilbert Bosmans, dan 
behouden wij ons het recht voor om zaalhuur in rekening te brengen (€ 25,00 
per dagdeel/avond). 
Het houden van een vergadering/bespreking in onze brasserie betekent niet 
dat de gehele horecaruimte hiervoor bestemd is. Jonas blijft in zo'n geval, 
tenzij anders overeengekomen, geopend voor overige gasten. 
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4. Het betreden van brasserie Jonas in zwem- c.q. badkleding is niet 

toegestaan. 
 

5. Het gebruik van ons zwemmersterras voor bijvoorbeeld een voorbespreking 
van een wedstrijd is toegestaan, mits tafels en stoelen na gebruik keurig 
worden teruggeplaatst. 

 

6. Doorgang vanuit het bad vanachter de bar op het zwemmersterras is 
slechts in noodgevallen toegestaan. 

 

HORECA-CONVENANT EN UVH 

Bovenstaande huisregels zijn gekoppeld aan de regels welke door Horeca 
Nederland, afdeling Schijndel zijn verwoord in een horeca-convenant. Een 
schildje met daarop deze regels is te vinden aan onze entreedeur. 
Al onze leveringen en diensten vinden plaats volgens "De Uniforme 
Voorwaarden Horeca" (UVH). Deze voorwaarden hebben wij vast voor jullie 
bijgesloten. 
 

AFSPRAAK OPENINGSTIJDEN 

Wij verzoeken jullie om ons zo spoedig mogelijk het competitierooster voor het 
nieuwe polo- en zwemseizoen te verstrekken zodat wij onze openstelling kunnen 
inplannen. Bovendien vragen wij jullie om binnenkort een afspraak met ons te 
maken zodat wij onze openingstijden met jullie kunnen bespreken in een 
persoonlijk gesprek. Dit voorkomt eventuele misverstanden. Wij kunnen jullie 
alvast meedelen dat gezien de (in het verleden) gebleken bezettingsgraad / 
bezoek aan de horecavoorziening het om bedrijfseconomische verantwoorde 

redenen niet altijd mogelijk is om brasserie Jonas geopend te houden. 

Bovendien worden er in brasserie Jonas ook andere activiteiten georganiseerd; 
te denken valt aan feesten en partijen. Wij bieden jullie de mogelijkheid om dan 
gebruik te maken van ons zwemmersterras. Met betrekking tot de sluitingstijd na 
een wedstrijd willen wij met jullie voor het seizoen 2005/2006 tot een 
gezamenlijke overeenkomst hieromtrent komen namelijk: brasserie Jonas zal op 
wedstrijddagen c.q. avonden geopend zijn tot maximaal één uur na het einde van 
de laatste wedstrijd. 

We zien jullie spoedige reactie tegemoet en wensen jullie bij deze alvast een 
sportief polo- en zwemseizoen toe. 
Gilbert en Edith Bosmans 
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 AGENDA NOVEMBER/DECEMBER 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in november in december 
maandag - 5, 26 
dinsdag - 27 
woensdag - 28 
donderdag - 29 
vrijdag - 30 
zaterdag - 24, 31 
 

Diplomazwemmen 
19 november afzwemmen keuzepakketten balvaardigheid en  
 kunstzwemmen van 18.00 tot 20.00 uur 
17 december broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag 

21 december broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag 
 

Synchroonzwemmen 
18 december competitiewedstrijd in Veldhoven 
De datum van de synchroonzwemshow wordt binnenkort bekend gemaakt.  
Ook de datum van het certificaatzwemmen wordt binnenkort bekend gemaakt. 
 

Wedstrijdzwemmen 
12 november:  Start- en keerpunttraining 

13 november:  Limietwedstrijd in Tilburg  

13 november:  Masterwedstrijd in Best 

20 november:  Kring Speedo Clubmeet  

27 november:  D2-Competitie ronde 2 in Breda 
 

4 december:  Limietwedstrijd in Tilburg 

10 december:  Start- en keerpunttraining 

11 december: Masterwedstrijd in Vlijmen 

11 december:  Recreantencompetitie deel 2 in Oss 

11 december:  Brabantse Estafette Kampioenschappen in Veldhoven  

18 december:  Speedo deel 2  

28 t/m 30 december:  International Friendship Swimmeet in Maastricht 
 

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

Kamp 
16, 17 en 18 juni 2006 
 

Algemene Leden Vergadering 
3 juli 2005 (voorlopige datum) 
 

LET OP: Als Sint er is, 

kunnen we natuurlijk 

niet zwemmen !! Dit 

staat verkeerd in de 

jaarkalender. 
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VERJAARDAGEN 
 

 in november   in december 
 

3 Saskia van Uden 1 Meike Keetels 
4 Jeroen Trimbach  Janny vd Sande 
5 Kelly Kremers 2 Marijn de Laat 
 Marga vd Oetelaar 3 Erik vd Eerden 
7 Wilhelm vd Wijgert 4 Wilhelmina van Weert 
8 Susanne Hovenier 7 Camiel Maseland 
 Romy van Laarhoven 9 Karin van Vlaanderen 
9 Tim Bakker  Sophie Walboomers 
 Laura vd Rijt 10 Jenny vd Heijden 

11 Thomas Bolwerk  Gijs Verhagen 
 Thomas Lammers  Maarten Zomers 

12 Peter vd Weijer 14 Alysha Goossens 
15 Kim Scheutjens 16 Ivo van Bruggen 
16 Harold vd Heijden  Paul vd Donk 

 Wim Vermeulen  Bas Smits 
17 Ans Sars  Kim vd Wijgert 
19 Hessel van Liempd 17 Roeland Mathijsen 
21 Celine Vermeer 18 Tanja Passier 
23 Marie-Jose vd Bergh 19 Rosie vd Berg 
 Aletta Suiker 20 Anouk van Lokven 

24 Susan Gerritsma 24 Arja vd Heijden 
25 Henny Bozelie  Sharon Schaepkens 
 Farilde Steur 25 Rachel Coppens 

27 Roland Jansen 28 Claudia Mettler 
28 Harold van Alebeek 29 Christian Rijkers 
 Rene Kuipers   
 Roosje van Oss   

29 Judith van Eijk   
 Ellen Verhagen   

30 Antoon vd Boogaard   
 

GEEF DE PEN DOOR 
 
In de vorige De Drietand heeft Rowie van den Oever geschreven over haar 
belevenissen bij de zwemclub. Aan het einde van het stukje gaf ze de pen door 
aan Melanie van Dinther. Maar helaas, de pen is nog niet bij Melanie 
aangekomen en dus heeft ze hem ook nog niet terug kunnen sturen, voorzien van 
al haar mooie ideeën rond de zwemclub. 
 

De redactie wacht met spanning af tot de volgende aflevering. 
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ZWEM 4 DAAGSE 
 

Lekker zwemmen in de herfstvakantie ! 

 
Van maandag 17 tot en met 21 oktober werd in zwembad de Molen Hey weer de 
jaarlijkse zwemvierdaagse gehouden. 420 deelnemers zwommen gedurende vier 
dagen 250 of 500 meter per dag. 48 zwemmertjes hebben deelgenomen aan de 
Spettervierdaagse voor kinderen tot 8 jaar zonder zwemdiploma. 
De oudste deelnemers dit jaar was het echtpaar vd Wijgert uit Heeswijk, zij zijn 
beiden 69 jaar. Mevrouw T. van Hommel heeft de het vaakst aan de 
zwemvierdaagse deelgenomen, dit jaar behaalde ze goud 31. 
Zoals ieder jaar is er ook weer een sponsoractie geweest voor het Ronald 
McDonald Kinderfonds. In totaal werd hiervoor 450 euro opgehaald. Mark van 
Heeswijk heeft het meeste geld opgehaald voor dit goede doel: ruim 200 euro! 
Hij ontving hiervoor een vrijkaartje voor de Molen Hey voor het hele gezin en een 
cadeaubon. Joshua Bell kreeg de 2e prijs omdat hij 45 euro opgehaald had. 
Ook dit jaar was er ook weer een kleurwedstrijd: 
De prijzen in de categorie 4 tot en met 6 jaar gingen naar Sander Kemps, Kelly 
Steenbakkers en Ticho Hellings. 
De categorie 7 tot en met 9 jaar kende Yosca Bozelie, Rick vd Wetering en 
Marieke Ketelaars als winnaars. 
In de categorie 10 jaar en ouder was er prijs voor Audrey van Erp, Renske van 
Son en Vera de Laat. 
 

Bedankt! 
Deze zwemvierdaagse is wederom een succes geworden. Dit is niet alleen te 
danken aan alle zwemmers en zwemsters, maar ook aan de bijna 30 vrijwilligers 
die dit mogelijk hebben gemaakt. De organisatie wil daarom ook iedereen 
bedanken die de Zwemvierdaagse 2005 mogelijk heeft gemaakt en we hopen 
iedereen volgend jaar in de herfstvakantie weer terug te zien! 
 
Groetjes van de zwemvierdaagse commissie 
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Zo, daar zijn we weer. Vorige keer hebben wij ons zelf voorgesteld, nu gaan we 
onze club, en waarschijnlijk ook jouw club, aan je voorstellen. Want weet jij 
eigenlijk wel wat Neptunus‟58 allemaal doet en wie er bij zijn betrokken? Dat 
gaan wij, Jut en Jul, eens lekker aan jullie vertellen.  
 
Allereerst ga ik, Jul, u vertellen over de basis “onderwerpen” van Neptunus. Wist 

u bijvoorbeeld al dat Neptunus 84 vrijwilligers heeft? Die in totaal 126 functies 

invullen? En allemaal willen ze uw meest dringende vragen zo specifiek mogelijk 

beantwoorden, en allen willen u zo goed mogelijk helpen het systeem waarmee 

Neptunus’58 werkt te kunnen begrijpen. Maar voor u ontstaat dan de vraag; wie 

van die 84 vrijwilligers heb ik nu nodig om informatie bij in te winnen over een 

bepaalde afdeling van de club? Dat kan ik u nu wel bijbrengen, maar u zelf kunt 

het gemakkelijk opzoeken. Voor in dit boekje bevindt zich een lijst met daarop de 

namen en adressen van de personen die u kunt bellen. 

 
Ja, Jul, genoeg geleuterd! Nu is het mijn beurt! 
Ik ga ff iets vertellen over een zwaar te gekke afdeling van de club! Waterpolo!! 
Maar dit is een beetje gek geregeld. Want weet je, Neptunus heeft geen eigen 
waterpolo-afdeling. Vaag!! Denk je nu vast. Hoe moet ik dan gaan waterpoloën 
als ik dat wil?! Na, das dus helemaal geen probleem. Want onze waterpolo-
afdeling werkt samen met een andere zwemclub; Zegenwerp uit St. 
Michielsgestel. En samen heten we: SWNZ (SamenWerking Neptunus 
Zegenwerp). Snappen we het nu??! Dus als je net als ik, wil meegaan doen aan 
het zwaar coole waterpolo dan moet je ff op dat zwaar belangrijke lijstje voor in je 
boekkie kijken!! 
 
Jut, nu heb je wel weer genoeg gebabbeld. 

Bedenk liever even mee over het intelligente meest informatieve onderwerp voor 

de volgende keer! 

 
Nou, Jul, dan weet ik nog wel wat!! Issut over een aantal weken geen 
afzwemmen bij het diploma zwemmen?  
Dat klopt exact, Jut, wonderbaarlijk dat ook jij af en toe goed overdachte ideeën 

levert.  

Zucht, ja Jul, ik ook wel eens. 
Nou mensen tot de volgende 3tand dan!! 
 

Getekend, 

 Jut & Jul 
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Naam: Susanne Hovenier 

Leeftijd: 22 jaar 

Beroep/studie: verpleegkundige bij mensen met een  

 verstandelijke handicap. 

 

Hoelang zit je bij Neptunus ‟58? 
Vanaf mijn 5e zit ik al bij Neptunus ’58, dus dat is al 17 jaar. Pff wat lang.  

 

Hoe ben je bij Neptunus ‟58 terecht gekomen? 
Ons mam wilde hebben dat we op een sport gingen. En het was belangrijk 

dat je leerde zwemmen. We gingen dikwijls naar zee. 
 

Heb je zelf gezwommen? Of zwem je nog steeds? 
Ik zwem zelf nog steeds bij de masters op woensdagavond. Eerst heb ik op 

diploma zwemmen gezeten. Tegelijkertijd heb ik aan synchroonzwemmen 

gedaan. Ook heb ik 4 seizoenen aan zwemmend redden gedaan. 

In de pubertijd wou ik niet zo graag zwemmen. Toen had ik er allemaal niet 

zo veel zin in. Maar ons mam bleef contributie betalen dus moest ik 

doorgaan. Nu is het hartstikke gezellig. Nu zou ik er niet meer af willen. 
  

Wat doe je allemaal bij Neptunus ‟58? 
Ik geef zwemles, al 6 jaar zo ongeveer. Bij de woensdag groep heb ik les 

gegeven. Daar ben ik mee gestopt in verband met mijn werk. Ik kreeg het 

niet meer gecombineerd. Nu geef ik les bij de zaterdaggroep, alle 3 de 

tijden.  

Ook organiseer ik de zwemkampen mee. Dat doe ik al 2 jaar. Het is leuk 

om te doen. Omdat ik de spellen mee bedenk, zit ik al in de voorpret. Op 

het zwemkamp is er ook de bonte avond. Daar doe ik zeker ook graag aan 

mee. Dat is wel lachen joh!  

En verder: Zwem4daagse, toezicht houden en opbouwen en afbreken. Ook 

zwemt Susanne de nodige baantjes voor het goede doel.  
 

Ga je mee op zwemkampen? 
Zeker ga ik mee. Helaas was ik er dit jaar niet, ik vertrok toen naar 

Amerika. Op zwemkamp ben ik begeleider van een groepje. Tijdens het 

kamp zet ik ook de spellen mee klaar en zorg er voor dat het goed verloopt. 

Ik vind eigenlijk dat iedereen mee moet gaan op zwemkamp. Dat is 

hartstikke leuk want zo leer je mensen van het zwemmen kennen op een 

andere manier.  
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Lees je de drietand? 
De drietand? Die lees ik altijd. Als hij op de deurmat ligt dan 

is het vechten geblazen met haar broertje (Frank Hovenier), 

maar moeders gaat er vaak als eerste vandoor met de 

drietand. Het is een leuk blad, dan blijf je tenminste op de 

hoogte. 

 
Hoeveel diploma‟s heb je? 

Ik heb er zo veel. Ik heb ze allemaal. Van kikkerdiploma tot 

kunstzwemmen 3. 

 
Wat is je favoriete zwemslag? 

Schoolslag is mijn favoriete slag. En de minst leuke is 

rugcrawl. 

 
Wil je nog wat kwijt aan je fans, of de lezers? 
Iedereen veel plezier bij het zwemmen. Blijf trouw de drietand 

lezen. Ik wil ook iedereen een fijne feestmaand toewensen en tot 

ziens op het zwembad. 

 
 
 
 

NIEUWE LEDEN 
 

Bianca van Schijndel masterzwemmen  

Marie-Jose vd Bergh jury synchroonzwemmen 

Desiree Dimmers diplomazwemmen + synchroonzwemmen  

Lonneke Geurts diplomazwemmen  

Marian vd Hanenberg diplomazwemmen 

Roland Jansen diplomazwemmen 

Tom vd Loo diplomazwemmen 

Hetty vd Oever Smulders jury synchroonzwemmen 

Aletta Suiker jury synchroonzwemmen 

Wilma vd Veerdonk jury synchroonzwemmen 
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EXAMEN 
ZWEMMEND REDDEN 

 
Hellup !! 
 

Hellup! Wat is er aan de hand? Ik verdrink!! Kun je zwemmen? Nee, niet 

meer! Hou je handen onder water. Ik gooi een touw naar je toe, pak dat 

vast, dan trek ik je naar de kant.  

 
Deze kreten hoorden we zaterdag 1 oktober volop in zwembad De Molenhey te 
Schijndel. Het examen voor de zomercursus zwemmend redden werd 
afgenomen. De hele zomer door, en zelfs twee keer in buitenwater, hebben de 
kandidaten hard geoefend om vaardigheden in het zwemmend redden te 
verwerven zodat ze een brevet, certificaat of diploma konden halen. 
 
Er komen altijd examinatoren van de Koninklijke Bond tot het Redden Van 
Drenkelingen naar Schijndel toe om de examens af te nemen. Van tevoren 
maken wij een voorstel examenschema. Aan de hand van dit voorstel wordt een 
aantal examinatoren gestuurd. Op 1 oktober kwamen er vier examinatoren, en 
vice voorzitter en een voorzitter onze kant uit. Als speciale gast konden we Peter 
van de Weijer verwelkomen, die ons kwam helpen als examinator bij de 
certificaten brons, zilver en goud.  
 
Onmiddellijk om 18.00 uur werd begonnen met de examens voor brevet 1, brevet 
3, certificaat Brons en met de theorie-examens voor brevet 6, diploma 
binnenwater A en diploma binnenwater B. De overige kandidaten kwamen later 
aan de beurt. Iedereen was om 20.00 uur klaar met zijn examen.  
 
Bij elk brevet en diploma moesten de kandidaten laten zien dat ze wisten wat ze 
moesten doen, toen er een drenkeling in het water lag. Zo kregen we een mooie 
demonstratie te zien van het gebruik van allerlei reddingsmiddelen (bijv. de 
reddingsklos, de reddingsbal, het werkzakje en de reddingslijn) en hulpmiddelen 
(bijv. een stevig touw, een flexibeam, een stok, een surfplank).  
Ook kregen we te zien, dat je soms als redder wèl in het water moet en dat je dan 
heel voorzichtig moet zijn. De kandidaten lieten ons bevrijdings- en 
vervoersgrepen zien, waarmee ze de drenkeling uit zijn moeilijke positie naar de 
kant brachten. En natuurlijk moesten ze ook allemaal laten zien, dat ze een goed 
uithoudingsvermogen hebben. De kandidaten moesten met kleren aan een aantal 
banen zwemmen, in een borstslag met het hoofd boven water of in een rugslag 
met de handen boven water.  
 
Het was gezellig druk in het zwembad. Er zaten namelijk een heleboel papa‟s, 
mama‟s, opa‟s, oma‟s, broers en zussen langs de kant van het zwembad. Zij 
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zaten net achter de reclameborden en konden dus heel goed zien dat alle 
kandidaten vreselijk hun best deden om de geleerde stof in de praktijk te 
brengen. Ze toonden dat ze erg goed wisten wat ze in verschillende situaties 
moesten doen en natuurlijk het allerbelangrijkste hoe je een drenkeling zo snel 
mogelijk en ook levend uit het water kunt halen. Dat is gelukt. We hebben na het 
examen gelukkig geen drenkelingen meer gevonden in het bad. 
 
Alle 45 kandidaten zijn geslaagd voor het examen. 1 kandidaat mocht van haar 
dokter niet meezwemmen.  
 

Gefeliciteerd allemaal ! 

En tot volgend jaar é 
 
Team Zwemmend Redden 
 
De geslaagden van de cursus in 2005 zijn: 
 

Brevet 1  
Britt van Alebeek 
Robin vd Bergh 
Daan Dijkman 
Daisy Rombout 
 

Brevet 2 
Bart van Bergen 
Bente van Bergen 
Marco Mathon 
Lara vd Ven 
Britt vd Wijgert 
 

Brevet 3 
Bart vd Bruggen 
Vera de Laat 
Gert van Lokven 
Christian Rijkers 
Gijs Swinkels 
 
 
 
 
 
 

Brevet 4 
Mark van Heeswijk 
Anouk van Helvoirt 
Jenny vd Heijden 
Tim Klerks 
Angela Klerkx 
Marianne Krielaart 
Kim de Laat 
 

Brevet 5 
Boukje vd Bruggen 
Romy van Laarhoven 
Rianne vd Rijt 
Carolijn van Uden 
 

Brevet 6 
Rob van Heeswijk 
Nikki Klerks 
Ellen Verhagen 
John Verhagen 
Wyko vd Wijgert 
 
 
 
 

Brons 
Jitse Alsemgeest 
Jet vd Bersselaar 
Lies vd Bersselaar 
Demelsa vd Steen 
 

Zilver 
Jan vd Bersselaar 
Tessa van Roosmalen 
Farilde Steur 
Roeland Steur 
Saskia van Uden 
Simone vd Wijgert 
 

Goud 
Arianne vd Steen 
Elina de Vries 
 

Binnenwater A 
Mandy Kuypers 
 

Binnenwater B 
Rachel Coppens 
Linda Spooren 
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SYNCHROONZWEMMEN 
 

2e wedstrijd op aanloopniveau  
 

Zondag 2 oktober vond de tweede synchroonzwemwedstrijd van dit seizoen 
plaats. Het was deze keer een gecombineerde wedstrijd. Er werd namelijk op 
Age niveau en op aanloopniveau gezwommen. Voor beide onderdelen had 
Neptunus‟58 meisjes ingeschreven. Anne Oremans deed mee op Age 1 niveau. 
En Sasha vd Bergh, Melanie van Dinther, Rowie vd Oever, Alicia Suiker, Carmen 
Suiker, Milly vd Veerdonk en Hanneke van Weert deden voor de tweede keer 
mee op het zeilbootniveau. 
 

Anne mocht vier figuren laten zien: de overslag voorover, de kiep, de zwaardvis 
en de barracuda. De eerste twee figuren moet je bij elke wedstrijd laten zien. 
Figuur drie en vier worden voor de wedstrijd geloot. 
Anne zat met al haar punten tussen de vier en de vijf, wat een hele goede score 
is op dit niveau. Uiteindelijk haalde ze een 11e plaats met 46,055 punten. Een 
hele nette prestatie en Anne‟s beste prestatie op dit niveau tot nu toe.  
 

De andere dames deden mee aan de wedstrijd op aanloopniveau. Ook zij 
mochten vier figuren laten zien: de basishouding op de borst 15 seconden 
vasthouden, de rugligging met de armen gestrekt boven het hoofd 15 seconden 
vasthouden, de oester en de zeilboot beurtelings. 
Alicia haalde bijna de maximale score met 35 punten (36 is maximaal) en 
daarmee ook een gouden certificaat. Het gouden certificaat werd ook gehaald 
door Sasha. Zilveren certificaten werden gehaald door Rowie, Carmen, Milly en 
Hanneke. Melanie haalde brons maar zat heel dicht tegen het zilveren certificaat 
aan. 
 

Het moeilijkste figuur was ook deze keer weer het stuwen in rugligging met de 
armen gestrekt boven het hoofd. Je moet dan heel erg goed oppassen dat je 
voeten niet naar beneden zakken (buikspieren !!) en dat je niet gaat verdrijven. 
Dat lukte niet bij alle meisjes even goed en dus werden bij dit figuur een aantal 
keer een 1 gescoord. Je kunt een 1, 2 of 3 krijgen voor elk figuur en dat door drie 
juryleden. De zeilboot was het figuur waar deze keer het beste op gescoord werd, 
alleen maar 2‟en en 3‟en. En dat was bij de vorige wedstrijd nog heel anders.  
 

De eindscore zag er als volgt uit. Telkens de punten en de verbetering ten 
opzichte van de vorige wedstrijd: 
Alicia Suiker goud met 35 punten  (+5 punten)  

Sasha vd Bergh goud met 31 punten  (+4 punten) 

Rowie vd Oever zilver met 29 punten  (+3 punten) 

Carmen Suiker zilver met 28 punten  (-1 punt) 

Milly vd Veerdonk zilver met 27 punten  (+1 punt) 

Hanneke van Weert zilver met 27 punten  (+4 punten) 

Melanie van Dinther brons met 23 punten  (-1 punt) 
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Voor de volgende wedstrijd kunnen alle meisjes van het synchroonzwemmen zich 
inschrijven. We zijn benieuwd hoe groot de groep dan wordt. 
 

Heb jij zin om ook met een synchroonzwemwedstrijd mee te doen, geef dat dan 
even door bij de trainsters (Bernadette, Farina of Femke). Na de show (in januari) 
is er weer plaats vrij. 
 

De volgende wedstrijden zijn op 18 december en 11 juni. Er staat een 
uitvoeringenwedstrijd 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. 
 

Ouders geslaagd voor jurycursus 11 
 
In de afgelopen weken zijn er zes ouders geslaagd voor de jurycursus 11 en daar 
zijn wij heel erg blij mee. Deze ouders staan er namelijk garant voor dat we met 
meer meisjes kunnen gaan meedoen aan de synchroonzwem- 
aanloopwedstrijden. Zij mogen nu jureren bij de aanloopdiploma‟s: basishouding 
en zeilboot. 
 

Ouders, van harte gefeliciteerd! We hopen jullie vaak te mogen begroeten 

bij de wedstrijden en diplomasessies. 

 

Geslaagden voor jurycursus 11. 

Marie-José van den Bergh - Levink 
Aletta Suiker - de Werd 
Wilma van de Veerdonk – van Lent 
Henny Bozelie – Hellings 
Hetty van den Oever – Smulders 
Christie van Dinther – Smulders 
 
En op de valreep kunnen we jullie ook nog melden dat Aletta Suiker, de moeder 
van Alicia en Carmen, geslaagd is voor de jurycursus 10. Aletta mag nu jureren 
bij alle aanloopdiploma‟s (basishouding, zeilboot, balletbeen, barracuda en 
spagaat). Van harte gefeliciteerd !! 
 

Geslaagden voor jurycursus 10 

Aletta Suiker - de Werd 
 
Femke 
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DIPLOMAZWEMMEN 
 

In elke De Drietand probeert de afdeling diplomazwemmen jullie een aantal zaken uit te 

leggen. Soms gaat het over de eisen voor de diploma‟s die kort daarna worden 

afgezwommen zodat jullie vast in de badkuip kunnen oefenen, of onder de douche, of 

aan de eettafel, of in bed, of….. Een andere keer gaat het over de eisen van de 

sterdiploma‟s. En weer een andere keer gaat het om een algemene uitleg. 

Deze keer hebben we gekozen voor de uitleg van de diploma-eisen van de 

zwemvaardigheidspakketten die op 19 november worden afgezwommen: 

kunstzwemmen en balvaardigheid. 

Later dit jaar, op 18 maart wordt er afgezwommen voor het pakket Snorkelen. 

Verder presenteren we in dit blad ook de eisen van Ster 5, het laatste sterdiploma. 

Waarom beginnen we met het laatste? Elk jaar staan de eisen van de sterdiploma‟s in 

De Drietand. Maar voor ster 5 is vaak geen plaats, of geen clubblad meer over, 

vandaar dat we nu een keer achteraan beginnen. 
 

De algemene uitleg over de diplomastructuur houden jullie nog van ons te goed. We 

zijn namelijk erg benieuwd wat Jut en Jul daar over te zeggen hebben en willen hen 

niet hun troef ontnemen. 
 

Femke 

 

HET KEUZEPAKKET KUNSTZWEMMEN 
 

Het uitvoeren van zwemslagen, figuren en/of combinaties of delen ervan, door 
één of meer zwemsters, op de maat van daartoe geschikte muziek, zodat een 
harmonieus en esthetisch geheel wordt verkregen. Zo omschrijft de Koninklijke 
Nederlandse ZwemBond het kunstzwemmen. 
 

We kunnen het begrip kunstzwemmen dus zien als een verzamelwoord voor een 
aantal vaardigheden: 

- drijfvormen (al of niet in beweging) 

- technische oefeningen (figuren) 

- zwemoefeningen en alle combinaties en variaties daarin 

- oriëntatie- en samenwerkingsvormen 

- muziek en ritme.  
 

Van deze vaardigheden komen er in de eisen voor de zwemvaardigheids-
diploma‟s maar een beperkt aantal terug. Het doel is niet meer dan “aardig 
kunstzwemvaardig” te worden. 
Hieronder de eisen: 
 

Kunstzwemmen 1 
- wrikken 
5 meter wrikken (stuwen) in de richting van de voeten. 
Bij het wrikken lig je op de rug en heb je de handen bij de heupen. Met de handen 
(met geknikte polsen) maak je een beweging in de vorm van een 8.  
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- gehurkte draai 
5 meter wrikken in de richting van het hoofd gevolgd door een gehurkte draai. 
Dat doe je als volgt: rugligging, beide benen tegelijk intrekken tot ze haaks op het 
water staan, daarna een hele draai om de midden-as maken en uitstrekken. 

- salto achterover gehurkt 
5 meter wrikken in de richting van het hoofd gevolgd door een salto achterover 
gehurkt. Dit is een chique naam voor een koprol achterover. Hiervoor zul je je 
helemaal klein moeten maken. 
 

Kunstzwemmen 2 
- zeilboot 
5 meter wrikken (stuwen) in de richting van het hoofd gevolgd door een zeilboot. 
Dat wil zeggen: rugligging, één been optrekken tot het bovenbeen recht op het 
wateroppervlak staat en de voet bij de knie van het gestrekte been is. Daarna 
weer uitstrekken. 

- waterrad 
5 meter wrikken in de richting van de voeten gevolgd door een waterrad. 
Dat is: rugligging, benen en heupen omdraaien zodat je met je onderlijf op je zij 
ligt (je bovenlijf ligt op de rug), een fietsende beweging maken met de benen 
totdat een volledige draai is gemaakt vlak onder het wateroppervlak. Netjes het 
figuur afmaken. 

- salto voorover gehoekt 
Je ligt op de buik en hoekt voorover (90°). Je maakt een soort grote koprol 
voorover en aan het eind weer uitstrekken. 
 

Kunstzwemmen 3 
- balletbeen 
5 meter wrikken (stuwen) in de richting van het hoofd gevolgd door een 
balletbeen: rugligging, eerst een zeilboot maken en dan hetzelfde been helemaal 
strekken. Dan weer intrekken en uitstrekken. 

- kiep 
5 meter wrikken in de richting van de voeten gevolgd door een kiep 
Dat is: rugligging, beide benen tegelijk optrekken, dan een kwart draai om de 
breedte-as maken (je hangt nu op je kop in het water), de benen uitstrekken en 
rechtstandig onder water zakken. Het figuur mag afgemaakt worden met een 
dolfijn. 

- dolfijn 
Je ligt op de rug, laat het hoofd achterover zakken en maakt een grote cirkel 
onder water totdat je weer netjes bovenkomt. 

- kano 
5 meter kanoën: op je buik, de rug holtrekken, het hoofd en de tenen boven water 
en dan 5 meter vooruit wrikken. 
 

HET KEUZEPAKKET BALVAARDIGHEID 
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Bij balvaardigheid gaat het eigenlijk om verschillende vaardigheden in het water: 
vaardig in zwemmen, vaardig in spelen met een bal en zwemmend vaardig zijn 

met de bal.  
 

Balvaardig zijn in het water betekent dus nogal wat. “Boven blijven” en je 
voortbewegen is niet genoeg. Tegelijk met het eigenlijke zwemmen moeten er 
allerlei handelingen worden verricht. 
Snelheid, lenigheid, coördinatie maar ook uithoudingsvermogen en kracht spelen 
een grote rol. Bij het zwemmen moet je min of meer regelmatig uit het water 
kunnen komen, kunnen starten, stoppen, wenden, keren, borst- en rugcrawl 
zwemmen, watertrappen. Bij baltechniek hoort zwemmen met de bal, oppakken, 
werpen, vangen en draaien. Je moet niet aalleen de lichaamskracht van een 
tegenstander kunnen weerstaan, maar ook kunnen waarnemen, afstand schatten, 
overzicht en inzicht hebben; samen kunnen maar ook willen spelen.  
 

Om dit alles te oefenen zijn de keuzepakketten balvaardigheid opgesteld. 
Hieronder de eisen: 
 

Balvaardigheid 1 
- Met een sprong naar keuze te water gaan en dan 30 seconden ongelijkzijdig 

watertrappen. 

- In het water 5 keer vangen en gooien van een bal met één of twee handen. De 
afstand tussen de twee zwemmers is ongeveer 2 meter. 

- In het water 15 meter polocrawl zwemmen met een bal en deze 3 keer in de 
baan oppakken met de steekmethode (met één hand). 

- In het water 15 meter slalommen (in polocrawl) om 4 vaste punten, dan de bal 
oppakken met de steekmethode en 4 meter vooruit gooien. 

 

Balvaardigheid 2 
- Met een sprong naar keuze te water gaan en dan 1 minuut ongelijkzijdig 

watertrappen. Tijdens het watertrappen verplaatsen we ons naar voren, naar 
links, naar achter en naar rechts. 

- In het water 5 keer vangen en gooien van een bal met één hand. De afstand 

tussen de twee zwemmers is ongeveer 3 meter. 

- In het water 15 meter polocrawl zwemmen met een bal en deze 3 keer in de 
baan oppakken met de draaimethode (met één hand). 

- In het water 15 meter slalommen (in polocrawl) om 4 vaste punten, dan de bal 
oppakken met de draaimethode, een halve draai maken zodat je op de rug 
komt te liggen en de bal 5 meter terug gooien. 

 

 

 

 

Balvaardigheid 3 
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- Met een sprong naar keuze te water gaan en dan 1 minuut ongelijkzijdig 
watertrappen. Ondertussen wordt de bal minstens 10 keer van de ene hand 
naar de andere hand gejongleerd. 

- In het water 5 keer vangen en gooien van een bal met één hand. De afstand 

tussen de twee zwemmers is ongeveer 4 meter. 

- In het water 15 meter polocrawl zwemmen met een bal en deze 3 keer in de 
baan oppakken met de drukmethode (met één hand), dan de bal oppakken 
(drukmethode), een halve draai maken zodat je op de rug komt te liggen en de 
bal ruim 7 meter terug gooien. 

- In het water 15 meter slalommen (in polocrawl) om 5 vaste punten, dan de bal 
oppakken met de drukmethode, een halve draai maken zodat je achterover 
hangt (bijna op je rug) en de bal 7 meter vooruit gooien. 

 
 
 

Ster 5 
 
Het ster 5 diploma is het laatste uit de serie sterdiploma‟s die Neptunus‟58 aanbiedt. 
Het bestaat uit 4 verschillende parcoursen. 
 

Parcours 1: startduik, gevolgd door correcte schoolslag met keerpunt (en terug naar 

de kant zwemmen). Op de terugweg een rugcrawlstart, gevolgd door rugcrawl. 
 

Parcours 2: in het water rollen, gevolgd door rugcrawl op tel tot halverwege de 

baan. Daar een gehurkte draai maken, gevolgd door rugcrawl op tel. Op de terugweg 
wrikken richting hoofd met 1x knieheffen, halverwege de baan inhurken en 1/2 draai 
maken. Verder gaan met wrikken richting voeten met 1x knieheffen.  
 

Parcours 3: springen vanaf de kant met de bal vast, gevolgd door zwemmen met de 

bal voor je neus (schoolslag of borstcrawl). Halverwege de baan een rondje egg-
beaten om de bal, gevolgd door zwemmen met de bal. Aan het einde van de baan 
de bal zo ver mogelijk weg gooien. Op de terugweg slalom zwemmen (schoolslag of 
borstcrawl met de bal). Laatste helft van de baan bal + borstcrawl benen. 
 

Parcours 4: duiken vanaf de kant door een hoepel, gevolgd door zwemmen tot de 

mat (circa halverwege), koprol op de mat maken, gevolgd door zwemmen tot het 
ondiepe. Daar dolfijnen maken door 3 hoepels. Op de terugweg zwemmen en nu niet 
op de mat, maar over de mat rollen (dus eraf), gevolgd door zwemmen tot het eind 
en 2x een draai om de lengte-as.  
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WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Voor de uitslagen van het wedstrijdzwemmen verwijzen we jullie naar de 

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

 

Limietwedstrijd 18 september in Tilburg 
 
Zondag 18 september werd in Tilburg de 1e wedstrijd van het seizoen in het 
binnenbad gezwommen. Neptunus '58 kwam met 12 zwemmers in totaal 30 keer 
aan de start. Daarvan resulteerden er 11 in een persoonlijk record, 3 in een 
clubrecord en zwommen 2 zwemmers binnen de limiet voor de Brabantse 
Kampioenschappen. Verder was de estafetteploeg 4 x 50 vrij voor jongens 
junioren 4 en later voor de Brabantse Kampioenschappen in januari een feit. Door 
de goede prestaties van Rob van Heeswijk en Mark Schellekens vormen zij een 
ploeg met John Verhagen en Roel vd Kleij. Gijs Verhagen is tot nu toe de 
reserve, maar pas in december zal de definitieve ploeg bekend zijn. 
De wedstrijd startte met de 200 meter vrije slag. Sandra Schellekens zwom 
daarbij bijna 2,5 seconden van haar pr en het clubrecord af en eindige in 2.33.72. 
Ellen Verhagen zwom op deze afstand iets boven haar pr. Mark Schellekens liet 
op diezelfde 200 vrij een pr van 4 seconden noteren door na 2.38.40 aan te 
tikken. Vervolgens stond de 50 meter vlinderslag op het programma. Hierbij maar 
liefst 7 deelnemers van Neptunus '58. Bij de dames bleven Linda Schellekens en 
Esra Pennings beiden iets boven hun pr. Bij de heren zwom Rob van Heeswijk uit 
het niets maar liefst 3 seconden van zijn pr af: 0.35.50 en verzekerde zich 
hierdoor van een start bij de Brabantse Kampioenschappen. John Verhagen, 
Frank Hovenier, Roel vd Kleij en Gijs Verhagen bleven iets boven hun pr. 
De jongste zwemsters, Aniek Pennings en Bente van Bergen zwommen de 50 
meter schoolslag en de 100 meter vrije slag. Op de 50 school zwommen beiden 
meiden een prachtig persoonlijk record. Bente zwom 0.50.64 en Aniek 0.55.38. 
De 100 vrij betekende daarna het debuut voor Aniek op deze afstand en ze liet 
een knappe 1.36.34 noteren. Bente zwom deze afstand al vaker en bleef ruim 
boven haar pr. Roel vd Kleij en Gijs Verhagen bleven op de 200 wissel beiden 
ruim boven hun pr. Op de 50 rug was er een persoonlijk record én de Brabantse 
limiet voor Mark Schellekens, die zijn beste tijd met bijna een seconde 
aanscherpte. Sandra, Ellen en Frank bleven alledrie een paar tienden van een 
seconden boven hun pr. Hierna stond de 50 vrij op het programma. De 3 heren 
zwommen allen een pr: John liet 0.26.57 klokken, Rob zwom met 0.31.44 zo'n 1,5 
seconde onder zijn oude pr en Mark scherpte zijn pr met precies een seconde 
aan tot 0.32.26. De dames (Linda, Sandra en Esra) bleven iets boven hun pr. Als 
laatste stond de 50 meter schoolslag op het programma. Hierbij een pr voor 
John, die met 0.38.00 (een nieuw clubrecord) Frank, Rob en Roel voor bleef. 
Uitstekende resultaten bij deze eerste wedstrijd dus, waarvan vooraf geen hoge 
verwachtingen waren, omdat iedereen na de vakantie altijd eerst even een aantal 
weken nodig heeft om weer tot goede prestaties te kunnen komen. 
 

http://neptunus58.web-log.nl/
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Masterwedstrijd 25 september in Etten-Leur 
 
Zondag 25 september heeft Sandra Schellekens als enige deelneemster van 
Neptunus '58 deelgenomen aan een masterwedstrijd in Etten-Leur. Ze komt 
tijdens masterwedstrijden uit in de categorie 20 tot en met 24 jaar. Als eerste 
startte ze op de 200 meter vrije slag. Een week eerder zwom ze nog 2.33.72, wat 
een pr was; nu stopte de klok na 2.36.32 en werd er 2e mee. Daarna volgde de 
100 meter schoolslag. Ze bleef ongeveer 1 seconde boven haar pr. In 1.39.61 
werd ze wederom 2e. Als laatste zwom ze de 100 meter rugslag. Ze verbeterde 
haar pr met precies 1 seconde tot 1.25.42 en werd er 1e mee. 
 

Neptunus ô58 start competitie uitstekend 
 
Zondag 2 oktober heeft Neptunus ‟58 met 33 zwemmers de 1e ronde in de D2-
competitie gezwommen in thuisbad de Molen Hey in Schijndel. Er werd geweldig 
hard gezwommen, getuige de 50 persoonlijke records en maar liefst 11 
clubrecords van de 72 starts. 
Anouk van Lokven en Linda Schellekens tekenden beiden voor maar liefst 3 
clubrecords: elke keer dat ze aan de start verschenen, verbeterden ze een 
clubrecord. Anouk verbeterde haar eigen clubrecords op de 50 en 100 school en 
op de 100 wissel. Op de schoolslag liet ze zowel op de 50 als op de 100 meter 
zien dat de Brabantse Kampioenschappen dit seizoen tot de mogelijkheden 
behoren. Linda zwom clubrecords op de 100 en 200 vrij en de 100 vlinder. Roel 
vd Kleij zwom naar 2 clubrecords: op de 100 vlinder en de 100 school. Voor Roel 
lijkt de 100 vlinder tijdens de Brabantse Kampioenschappen ook in zicht. Verder 
waren er ook nog clubrecords op de 100 wissel voor John Verhagen en Martijn 
Vloet. Femke van Liempd, die eind vorig seizoen nog aan stoppen dacht, zwom 
nu op de 50 rug naar haar eerste clubrecord. Mark Schellekens zwom op de 100 
meter wisselslag met 1.19.44 binnen de gestelde limiet voor Brabantse 
Kampioenschappen van 1.21.00. Er werden ook nog 4 estafettes gezwommen. 
Op de 4 x 100 vrij voor dames zwommen Linda Schellekens, Ellen Verhagen, Jet 
vd Bersselaar en Sandra Schellekens maar liefst 6 seconden sneller dan hun 
inschrijftijd en behaalden de 3e plaats. Bij de jongens tot en met 16 jaar op deze 
afstand werd door Roel vd Kleij, Danny vd Sande, Mark Schellekens en John 
Verhagen een keurige 2e plaats behaald. Op de 4 x 50 wissel zwommen Mark, 
Rob van Heeswijk, Roel en John naar de overwinning in een verbetering van hun 
inschrijftijd met 1 seconde. Deze ploeg zal naar alle waarschijnlijkheid ook in 
deze bezetting aan de start verschijnen tijdens de Brabantse Kampioenschappen. 
De laatste estafette die gezwommen werd, was de 4 x 50 vrij voor meisjes tot en 
met 14 jaar. Esra Pennings, Manissa vd Brand, Vera de Laat en Jet vd 
Bersselaar zwommen naar een knappe 2e plaats. Ook alle andere zwemmers 
zwommen uitstekend en dit resulteerde in heel veel verbeteringen van pr's met 
vaak meerdere secondes. Hierdoor was Neptunus '58 maar liefst 126 seconden 
sneller dan vorig jaar: 3085.03 om 3211.75. Het is nu nog even afwachten hoe dit 
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resulteert in de tussenstand van de competitie, maar de fantastische resultaten 
stemmen de trainers en trainsters in ieder geval tevreden. 
 

Speedo-wedstrijd 9 oktober in Uden 
 
Zondag 9 oktober werd in Uden de 1e Speedo-wedstrijd van het seizoen 
gehouden voor zwemmers tussen de 6 en 11 jaar oud. Neptunus '58 was hierbij 
aanwezig met 21 zwemmers die goed waren voor 42 starts. Er werden maar liefst 
21 medailles mee naar huis genomen: 7 gouden, 8 zilveren en 6 bronzen. 
33 starts waren goed voor een persoonlijk record. Verder is de ploeg voor de 
Brabantse Kampioenschappen uitgebreid met 2 zwemsters: Anouk van Lokven 
zwom op de 100 school binnen de limiet en Femke van Liempd deed dat op de 
50 rug. Beiden tijden waren tevens goed voor een nieuw clubrecord. Anouk zwom 
vervolgens op de 100 vlinder eveneens naar een clubrecord. De jongste 
zwemmers, Shannen Verhagen en Kai vd Zanden, zijn pas 6 jaar oud, maar 
zwommen in keurige tijden naar medailles. Shannen behaalde zilver op de 25 rug 
en Kai zwom naar het brons op deze afstand. Vervolgens zwommen de iets 
ouderen (8 en 9-jarigen) de 50 meter rugslag. Luuk van Helvoirt, Alex de Laat en 
Lara vd Ven zwommen allen naar keurige tijden. Vervolgens stond de 100 school 
op het programma. Mark van Dinther tikte met 1 hand aan en werd daardoor 
helaas gediskwalificeerd. Hij zwom wel een prachtig pr. Bij de meisjes 
zwommen, behalve Anouk van Lokven, ook nog Esra Pennings, Lies vd 
Bersselaar en Vera de Laat. Ook voor hen waren er persoonlijke records van 
meerdere seconden. Daarna zwommen 4 9-jarigen van Neptunus '58 de 50 
vlinder. Alleen Bente van Bergen zwom deze afstand al eens eerder. Ze zwom 
naar het goud toe. Zilver was er voor Kevin Verhagen. Bij de meisjes behaalde 
Zoë Hellings het brons. voor Aniek Pennings bleek de 50 meter nog vrij zwaar, 
maar ze zwom wel een keurige tijd. Vervolgens de 50 rug voor de zwemmers van 
10 en 11 jaar oud. Bij de jongens van 10 jaar behaalde Siebe van Veen een 
gouden medaille. Pepijn Schnitzeler deed dat bij de 11-jarigen en kreeg op het 
podium gezelschap van nog een andere zwemmer van Neptunus '58: Jeroen 
Trimbach. Bart van Bergen en Ivo van Bruggen bleven buiten de prijzen. Bij de 
meisjes was er behalve de prachtige prestatie van Femke van Liempd (een 
gouden medaille, een nieuw clubrecord én een startbewijs voor de Brabantse 
Kampioenschappen) nog meer succes voor Neptunus '58: Anouk van Helvoirt 
zwom in een pr naar het zilver. 
Na de pauze volgden de allerjongsten weer. Nu was er op de 25 school zilver 
voor Kai en brons voor Shannen. Bij de 50 school greep Luuk net naast de 
medailles met een 4e plaats. Wel een nieuw pr voor hem, evenals voor Alex. 
Lara zwom op deze afstand naar het zilver. Mark liet vervolgens zien de 
allersnelste te zijn op de 50 vlinder. Hij verbeterde zijn pr met 1 honderdste van 
een seconde en mocht een gouden medaille op komen halen. Anouk van Lokven 
en Esra verschenen daarna aan de start voor de zware 100 vlinder. Voor beiden 
was het hun debuut op deze afstand, maar beide meiden zwommen fantastisch. 
Esra behaalde de 8e plaats en Anouk zwom verrassend naar een bronzen 
medaille. Op de halve afstand zwom Lies naar een prachtig pr; Vera bleef net 
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boven haar tijd. Vervolgens stond de 100 rug op het programma. Ook hier was 
het het debuut voor Kevin, Aniek en Zoë. Bente zwom wederom naar het goud, 
maar bleef wel boven haar pr. Zilver was er voor Aniek en brons voor Kevin. Zoë 
zwom in een prachtige tijd naar de 5e plaats. Als laatste stond er nog de 50 
school op het programma. Wederom waren er medailles voor Neptunus '58: 
Pepijn behaalde zijn 2e medaille van de dag. Femke behaalde zilver en Bart 
brons. Voor Siebe, Ivo, Jeroen en Anouk van Helvoirt waren er ondanks goede 
tijden geen medailles. 
 

Neptunus sprint naar 9 medailles 
 
Vrijdag 21 oktober werd in Boxtel weer de jaarlijkse sprintvierkamp 
georganiseerd. Elke zwemmer zwemt daarbij de 50 vlinder, 50 rug, 50 school en 
50 vrij. De snelste 3 van het klassement krijgen een medaille. 
Neptunus ‟58 was daarbij aanwezig met 22 zwemmers die in totaal 85 keer 
individueel aan de start kwamen. De tegenstanders waren BZV, de 
Dommelbaarzen en het organiserende Zegenwerp. In een zeer korte wedstrijd, 
iedere zwemmer startte 4 maal binnen 2 uur, werden ondanks het gebrek aan 
rust toch nog 30 persoonlijke records gezwommen. John Verhagen verbeterde 
verder zijn eigen clubrecord op de 50 rug tot 0.32.10. Zijn broertje Gijs zwom met 
0.40.00 op de 50 vlinder precies de gestelde limiet voor de Brabantse 
Winterkampioenschappen. Neptunus ‟58 ging naar huis met maar liefst 9 
medailles: 4 gouden, 2 zilveren en 3 bronzen. Bij de meisjes 1996 en 1997 
veroverde Aniek Pennings met overmacht het goud. Op het podium kreeg ze 
gezelschap van Zoë Hellings, die de strijd om het zilver van haar Gestelse 
concurrente won. Bij de jongens in deze leeftijdscategorie was er een 4e plaats 
voor Kevin Verhagen op ruime afstand van het brons. In de categorie 1994 en 
1995 was er een bronzen medaille voor Pepijn Schnitzeler. De meiden van 
Neptunus ‟58 in deze categorie, Anouk van Lokven, Esra Pennings, Anouk van 
Helvoirt, Lies vd Bersselaar en Vera de Laat, bezetten de plaatsen 5 tot en met 9, 
waarbij de onderlinge verschillen zeer klein waren. De meisjes 1992 en 1993, Jet 
vd Bersselaar en Manissa vd Brand behaalden respectievelijk de 6e en 7e plaats 
met een zeer klein onderling verschil. Bij de jongens van deze leeftijd werd vooraf 
een compleet Neptunus-podium als doel gesteld. De 92-ers John Verhagen en 
Mark Schellekens tekenden voor de plaatsen 1 en 2 terwijl de 1 jaar jongere Gijs 
Verhagen het brons opeiste. Olivier Schnitzeler bezette in deze categorie de 10e 
plaats. Bij de jongens van 1990 en 1991 won Roel vd Kleij met overmacht. Bij de 
dames tenslotte was het Linda Schellekens die het goud opeiste, net voor haar 
Vughtse concurrente. Het brons ging verrassend naar Linda‟s zus Sandra. 
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Techniekwedstrijd 29 oktober in Oss 
 
Zaterdag 29 oktober werd in Oss weer een techniekwedstrijd gehouden, waarbij 
het de bedoeling is om zo mooi mogelijk te zwemmen. Trainers op de kant 
beoordelen dan de 4 verschillende wedstrijdslagen: vlinderslag, rugcrawl, 
schoolslag en borstcrawl. Wanneer je 300 punten haalt, krijg je „goud‟. Je hebt 
dan een 7,5 gemiddeld voor elke zwemslag en je mag de volgende keer niet 
meer meedoen. Zit je tussen de 260 en 299 punten (tussen 6,5 en 7,5 
gemiddeld), krijg je zilver. Tot 260 punten (tot een 6,5), krijg je brons.  
Van Neptunus ‟58 haalden er maar liefst 3 zwemmers goud: Aniek Pennings 
haalde maar liefst 41 punten meer dan de vorige keer en scoorde nu 311 punten. 
Haar vriendin Bente van Bergen behaalde 6 puntjes minder, 305, maar dat was 
nog steeds voldoende voor het goud. Mark van Dinther verraste enigszins door 
met 301 ook nog net het goud mee naar huis te nemen. Hij haalde 32 punten 
meer dan de vorige keer. Femke van Liempd kwam net 5 puntjes tekort voor het 
goud, 295, maar wie weet mag zij volgende keer het goud meenemen. Vera de 
Laat laat zien dat het met haar techniek ook al vrij goed zit; zij haalde zilver met 
289 punten en is dus ook op weg naar goud. Nieuwkomers bij de 
techniekwedstrijden waren Anouk van Helvoirt (meteen al 286 punten), Lara vd 
Ven (281 punten!), Jeroen Trimbach (270 punten) en Bart van Bergen, die door 
een fout bij de schoolslag met 245 brons haalde. 
 

De uitslag: 

Aniek Pennings  311 Goud 
Bente van Bergen 305 Goud 
Mark van Dinther 301 Goud 
Femke van Liempd 295 Zilver 
Vera de Laat 289 Zilver 
Anouk van Helvoirt 286 Zilver 
Kevin Verhagen 283 Zilver 
Lies vd Bersselaar 282 Zilver 
Lara vd Ven 281 Zilver 
Zoë Hellings 272 Zilver 
Jeroen Trimbach 270 Zilver 
Siebe van Veen 270 Zilver 
Pepijn Schnitzeler 268 Zilver 
Bart van Bergen 245 Brons 
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ONDER DE KEP 
 

Wegens succes 
geprolongeerd, het 
winterspektakel: 
oliebollenhusseltoernooi 
 
Geachte polovrienden en vriendinnen, 
 
Zoals vorig jaar al beloofd wordt het 
oliebollenhusseltoernooi herhaald. Deze 
tweede editie van het winterspektakel zal 
plaatsvinden op vrijdag 6 januari 2006 van 
18.00 tot circa 21.00 uur in zwembad “de 
Haagakker” in Boxtel. 
 

Voor het organiserende comité is het van belang om uiterlijk voor 20 november 

van jullie te horen wie er allemaal deel zullen nemen. 
Geef dit a.u.b. door aan Marieke vd Sman via haar e-mailadres: 
psman@planet.nl 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
     Ralph Zwart, Jenny Buys, Geertje van Helvoirt, 

Marieke vd Sman en Harry Verhagen. 
 

Rangen en standen per 30 oktober 2005 
 
Zo halverwege de eerste helft van het seizoen is het goed om eens naar de 
rangen van de verschillende teams te kijken. Wat opvalt, is dat onze beide 
bondsvertegenwoordigers Dames 1 en Heren 1 het moeilijk hebben. Hier zal nog 
de nodige trainingsarbeid aan te pas moeten komen om boven de degradatielijn 
te komen en te blijven. De overige teams doen het eigenlijk helemaal niet zo 
slecht. Natuurlijk zijn er flink wat wisselingen geweest en is her en der de 
spoeling qua teamleden wat dun maar er wordt leuk mee gebald. 
 
Bij de heren-jeugd is het effect van de grote doorstroom wel duidelijk zichtbaar, 
maar ze hebben dan ook weer een aantal jaren om tot een perfect geoliede 
samenwerkingsmachine uit te groeien en voor het kampioenschap te gaan. 

Opmerkelijk is de gelijkenis tussen heren 2 en de aspiranten: 5 wedstrijden 

ongeslagen alleen het tegen doelsaldo van de aspiranten is aanmerkelijk beter. 

Zij kregen in deze 5 wedstrijden niet één doelpunt tegen!!!!!  

 Dames 1 gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 
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 1  PSV 2  4 4 0 0 8 39 14 25 0 
 2  De Warande 1  4 4 0 0 8 31 16 15 0 
 3  Schuurman BRC 1  5 3 1 1 7 43 37 6 0 
 4  ENC Arnhem 1  4 3 0 1 6 56 20 36 0 
 5  SG RRR 1  4 3 0 1 6 18 17 1 0 
 6  DWK-XCESS 1  5 2 1 2 5 27 30 -3 0 
 7  Arethusa 1  4 2 0 2 4 26 25 1 0 
 8  Wiekslag 1  4 1 0 3 2 31 36 -5 0 
 9  WVZ 1  4 1 0 3 2 18 23 -5 0 

 10  SWNZ (SG) 1  4 1 0 3 2 30 37 -7 0 
 11  ZVL 3  4 0 0 4 0 21 49 -28 0 
 12  DZT 1  4 0 0 4 0 11 47 -36 0 

           

 Dames 2 gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 
 1  TRB/RES 3  5 4 1 0 9 75 15 60 0 
 2  SBC-2000 1  5 3 1 1 7 40 18 22 0 
 3  Nayade 3  4 3 0 1 6 33 11 22 0 
 4  SWNZ (SG) 2  4 3 0 1 6 30 17 13 0 
 5  DZT 2  4 3 0 1 6 32 20 12 0 
 6  Argo 2  5 2 1 2 5 31 29 2 0 
 7  Brunssum 1  4 2 0 2 4 23 27 -4 0 
 8  DBD 1  5 2 0 3 4 25 35 -10 0 
 9  Lutra 2  5 1 1 3 3 17 25 -8 0 

 10  PSV 4  4 1 0 3 2 20 32 -12 0 
 11  Eszet 1  5 1 0 4 2 16 62 -46 0 
 12  Nayade 2  4 0 0 4 0 9 60 -51 0 

           

 Dames 3 gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 
 1  Merlet 1  5 4 0 1 8 45 13 32 0 
 2  De Ganze 1  5 4 0 1 8 38 24 14 0 
 3  TRB/RES 4  4 3 0 1 6 33 14 19 0 
 4  DIO 1  4 3 0 1 6 29 19 10 0 
 5  Nuenen 1  4 3 0 1 6 26 23 3 0 
 6  SWNZ (SG) 3  5 3 0 2 6 24 22 2 0 
 7  Aquamigos 2  5 2 0 3 4 28 37 -9 0 
 8  SBC-2000 2  3 1 0 2 2 16 15 1 0 
 9  De Punderman 1  5 1 0 4 2 21 43 -22 0 

 10  BZ&PC 1  4 0 0 4 0 12 32 -20 0 
 11  Gorgo 2  4 0 0 4 0 10 40 -30 0 

           
           
           
           
           
 Heren 1 gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 

 1  Njord 1  5 5 0 0 10 74 29 45 0 

http://www.kring-utrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=team&clubID=134&teamID=266
http://www.kring-utrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=team&clubID=134&teamID=875
http://www.kring-utrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=team&clubID=134&teamID=880
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 2  SVH 1  4 4 0 0 8 41 23 18 0 
 3  DWK-XCESS 1  4 3 0 1 6 33 23 10 0 
 4  Hellas-Glana 1  5 3 0 2 6 36 39 -3 0 
 5  Wiekslag 1  4 2 0 2 4 33 31 2 0 
 6  De Meer 1  4 2 0 2 4 30 32 -2 0 
 7  EZ&PC 1  5 2 0 3 4 29 42 -13 0 
 8  De IJsselmeeuwen 1  3 1 1 1 3 18 15 3 0 
 9  De Schelde 1  5 1 1 3 3 22 51 -29 0 

 10  Nayade 1  4 1 0 3 2 34 31 3 0 
 11  De Warande 1  4 1 0 3 2 33 45 -12 0 
 12  SWNZ (SG) 1  5 0 0 5 0 27 49 -22 0 

           

 Heren 2 gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 
 1  SWNZ (SG) 2  5 5 0 0 10 55 17 38 0 
 2  De Zuidwesthoek 1  5 4 1 0 9 49 29 20 0 
 3  De Stormvogel 2  5 4 1 0 9 43 23 20 0 
 4  SBC-2000 2  5 3 1 1 7 55 29 26 0 
 5  De Krabben 1  5 3 1 1 7 49 39 10 0 
 6  PSV 4  5 2 0 3 4 29 27 2 0 
 7  Aquamigos 3  5 2 0 3 4 43 33 10 0 
 8  De Treffers 2  5 2 0 3 4 34 44 -10 0 
 9  DIO 1  5 1 1 3 3 33 53 -20 0 

 10  De Vennen 2  5 1 0 4 2 19 59 -40 0 
 11  De Schelde 2  5 0 1 4 1 20 49 -29 0 
 12  Hieronymus 2  5 0 0 5 0 20 47 -27 0 

           

 Heren 3 gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 
 1  De Dokkelaers 1  4 4 0 0 8 51 10 41 0 
 2  DBD 2  4 4 0 0 8 37 17 20 0 
 3  Merlet 4  5 4 0 1 8 44 31 13 0 
 4  Nayade Classic 3  5 3 0 2 6 38 30 8 0 
 5  De Treffers 3  4 2 0 2 4 34 23 11 0 
 6  Aquamigos 6  3 1 0 2 2 29 21 8 0 
 7  SWNZ (SG) 3  4 1 0 3 2 26 26 0 0 
 8  De Punderman 1  5 1 0 4 2 21 60 -39 0 
 9  De Warande 4  5 1 0 4 2 16 63 -47 0 

 10  Nayade 3  3 0 0 3 0 8 23 -15 0 
           
           
           
           
           
           

 Heren 4 gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 
 1  Arethusa 3  5 5 0 0 10 56 19 37 0 
 2  SWNZ (SG) 4  5 3 1 1 7 43 33 10 0 

http://www.kring-utrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=team&clubID=134&teamID=324
http://www.kring-utrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=team&clubID=134&teamID=905
http://www.kring-utrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=team&clubID=134&teamID=936
http://www.kring-utrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=team&clubID=134&teamID=958
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 3  Aegir 2  4 3 0 1 6 43 26 17 0 
 4  Nautilus 1  4 2 2 0 6 28 22 6 0 
 5  OZC'57 3  3 2 0 1 4 31 16 15 0 
 6  BZ&PC 3  5 2 0 3 4 20 40 -20 0 
 7  Aquamigos 5  3 1 0 2 2 18 21 -3 0 
 8  Gorgo 2  4 0 1 3 1 21 38 -17 0 
 9  Zeester-Meerval 3  3 0 0 3 0 7 42 -35 0 

 10  Merlet 3  4 0 0 4 0 14 24 -10 0 
           

 Heren 5 gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 
 1  SWNZ (SG) 5  5 4 0 1 8 33 11 22 0 
 2  PSV 6  3 3 0 0 6 29 9 20 0 
 3  Thalassa 2  3 2 1 0 5 37 11 26 0 
 4  De Rog 2  2 2 0 0 4 37 2 35 0 
 5  ZON/S&S 1  2 2 0 0 4 24 9 15 0 
 6  RZL 1  4 2 0 2 4 14 31 -17 0 
 7  Gorgo 4  4 1 1 2 3 23 30 -7 0 
 8  Eszet 2  3 0 0 3 0 5 34 -29 0 
 9  Mosa-Regio 2  4 0 0 4 0 13 21 -8 0 

 10  De Punderman 2  4 0 0 4 0 3 60 -57 0 
           

 Heren-jeugd gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 
 1  Njord A  4 4 0 0 8 50 18 32 0 
 2  DZT A  5 4 0 1 8 60 19 41 0 
 3  Aquamigos A  5 4 0 1 8 78 44 34 0 
 4  SBC-2000 B  5 3 0 2 6 48 34 14 0 
 5  Argo A  4 2 0 2 4 44 27 17 0 
 6  Arethusa A  5 1 0 4 2 33 47 -14 0 
 7  SWNZ (SG) A  5 1 0 4 2 33 74 -41 0 
 8  Nuenen B  5 0 0 5 0 17 100 -83 0 

           

 Aspiranten  gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 
 1  SWNZ (SG) A  5 5 0 0 10 86 0 86 0 
 2  De Treffers A  4 4 0 0 8 48 13 35 0 
 3  TRB/RES A  5 4 0 1 8 66 20 46 0 
 4  Njord A  6 3 0 3 6 34 58 -24 0 
 5  Aegir A  5 2 0 3 4 38 23 15 0 
 6  Aquamigos A  6 2 0 4 4 40 46 -6 0 
 7  Argo A  5 1 0 4 2 16 69 -53 0 
 8  DBD A  6 0 0 6 0 2 101 -99 0 

 
 

http://www.kring-utrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=team&clubID=134&teamID=1190
http://www.kring-utrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=team&clubID=134&teamID=990
http://www.kring-utrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=team&clubID=134&teamID=830
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Rooster tot januari 
Team met * veld opbouwen, # veld afbreken 

zaterdag 19 november 2005  

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

Asp DBD A - SWNZ A Z.I.B.-Best Best 14:15 15:30 

HJ Aquamigos A - SWNZ A Sportiom Den Bosch 19:15 20:00 

     

zondag 20 november 2005   

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

D2* SWNZ 2 - PSV 4 De Molen Hey Schijndel --:-- 17:00 

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

H2 SWNZ 2 - De Stormvogel 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:15 

H5 De Rog 2 - SWNZ 5 De IJzeren Man Weert 19:00 20:30 

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

D1 SWNZ 1 - De Warande 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:30 

     

zaterdag 26 november 2005  

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

Asp* SWNZ A - TRB/RES A De Molen Hey Schijndel --:-- 18:00 

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

HJ Njord A - SWNZ A Den Ekkerman Veldhoven 18:00 19:15 

H3 SWNZ 3 - Nayade Classic 3 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 

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

D3 De Punderman 1 - SWNZ 3 De Wiemel Deurne 19:15 20:30 

H2 De Zuidwesthoek 1 - SWNZ 2 De Plantage Hoogerheide 19:00 21:30 

H1 Wiekslag 1 - SWNZ 1 De Hooght Papendrecht 16:15 20:15 

D1 Wiekslag 1 - SWNZ 1 De Hooght Papendrecht 17:00 19:30 

     

     

zaterdag 3 december 2005   

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

Asp De Treffers A - SWNZ A Kwekkelstijn Rosmalen 18:30 19:15 

     

zaterdag 10 december 2005  

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

D3 Gorgo 2 - SWNZ 3 De Beemd Veghel 17:00 17:45 

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

H2 De Treffers 2 - SWNZ 2 Kwekkelstijn Rosmalen 17:45 18:30 

HJ SWNZ A - SBC-2000 B De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

H4 SWNZ 4 - Nautilus 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 

D2 DZT 2 - SWNZ 2 De Wiemel Deurne 18:30 19:45 

H5 SWNZ 5 - Gorgo 4 De Molen Hey Schijndel --:-- 20:15 

H3# SWNZ 3 - Merlet 4 De Molen Hey Schijndel --:-- 21:00 

     

zaterdag 7 januari 2006   

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

Asp De Treffers A - SWNZ A Kwekkelstijn Rosmalen 17:45 18:30 
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INSCHRIJFFORMULIER 
 

Ondergetekende 

___________________________________________________________________________ 

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

worden van Neptunus'58. 
 

Persoonlijke gegevens aspirant lid 

Naam: ___________________________ Voornaam: ___________________________ 

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

toepassing is) 

Is in het bezit van de volgende zwemdiploma's: 

___________________________________________________________________________ 

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

school): _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Adres 

Straat: ___________________________ Huisnummer: _________________________ 

Postcode.  ___________________________ Woonplaats:  _________________________ 

Tel.nr. _________________      E-Mail: _____________________________________ 
 

Zwemdisciplines 

(aankruisen wat van toepassing is) In te vullen door discipline coördinator 

Ǐ Diploma (elementair) zwemmen Indeling: Ǐ wo Ǐ za Datum:________ Par.: ______ 

Ǐ Waterpolo Startvergunning: Ǐ ja Ǐ nee  Datum:________ Par.: ______ 

Ǐ Wedstrijdzwemmen Startvergunning: Ǐ ja Ǐ nee  Datum:________ Par.: ______ 

Ǐ Synchroonzwemmen Startvergunning: Ǐ ja Ǐ nee  Datum:________ Par.: ______ 

Ǐ Masterzwemmen  Datum:________ Par.: ______ 

Ǐ Recreatief zwemmen  Datum: Par.: 

 

Machtiging 

Ondergetekende gaat akkoord met automatische afschrijving in vier termijnen van de 

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

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

ontvangst van de rekening worden voldaan. 
 

Bankrekeningnr. ________________________    Girorekening nr. ____________________ 
 

Het inschrijfgeld wordt bij de eerste afschrijving geïncasseerd.  

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

Ondertekening 

 

 

DATUM VAN INSCHRIJVING: _____________  HANDTEKENING: ____________________ 

Formulier inleveren bij de desbetreffende disciplineleider(ster). 


