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 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 12, nummer 4 januari 2006 
  

REDACTIONEEL 
 
Terwijl de redactie denkt te gaan genieten van oliebollen en champagne, moet ze 
eerst nog even flink aan het werk voor jullie. Het resultaat is weer een super 
dikke De Drietand, want alle afdelingen hebben van zich laten horen.  
 
Zo halverwege het seizoen en aan het einde van het jaar hopen we maar dat de 
dikte van De Drietand te maken heeft met jullie goede voornemens. Namelijk om 
ons steevast van leuke, interessante, grappige, zwemvolle artikelen toe te sturen 
(via de mail). En dat kan voor clubblad 5 tot en met 20 januari 2006.  
 
Voor nu wensen we alle leden en lezers het allerbeste toe voor het hele jaar 

2006 met veel hoogtepunten bij jullie sportieve prestaties. En laat ook eens wat 

van je horen, als je niet van plan bent te presteren. 
 
Wij hebben onze borrel al koud staan en gaan zo meteen aan de é. (hips) 
 

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 20 januari 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 

 
In de maand december hebben jullie allemaal zakjes spekjes en Merci Croquant 
chocolaatjes verkocht voor de zwemclub. In totaal is er maar liefst voor ú 946,50 
verkocht. Dat wil zeggen dat Neptunusô58 er een opbrengst van ú 378,60 aan 
overhoudt. 
 
De top 5 verkopers zijn: 
  
1. Zoë en Vera Hellings  ú 102,00 
2. Fam. Verhagen      ú 99,00 
3. Ivo van Bruggen     ú 65,00 
4. Marianne vd Hanenberg    ú 62,00 
5. Maarten Zomers     ú 61,00 
  
Groetjes, 
Vera 
 
 

Op zoek 

 
De afdeling diplomazwemmen is op zoek naar ouders die ons willen helpen. Wij 
zoeken ñInschrijfoudersò. Dat wil zeggen dat de deelnemers aan het 
diplomazwemmen zich bij jou komen melden voor de training. Jij zet dan een 
kruisje achter hun naam. Zo kunnen we in de gaten houden wie aanwezig is bij 
de trainingen.  
Kinderen die voor de eerste keer komen zwemmen, melden zich ook bij jou. Jij 
begeleidt ze dan aan het begin van de training naar binnen en draagt ze aan ons 
over.  
 
Wij zoeken een inschrijfouder: 
- op zaterdag om 15.20 uur (een keer in de twee weken) 
- op zaterdag om 16.05 uur (een keer in de twee weken) 
- op zaterdag om 16.50 uur (een ouder voor elke week of twee ouders voor om 
de week). 
 
Laat je het ons even horen als je dit voor ons wilt doen? Dat vinden we heel fijn. 
 
Team diplomazwemmen 
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 AGENDA JANUARI/FEBRUARI 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in januari in februari 
maandag - 27 
dinsdag 3 28 
woensdag 4 - 
donderdag 5 - 
vrijdag 6 - 
zaterdag - 25 
 

Diplomazwemmen 
28 januari: kijkmiddag zaterdaggroep 

1 februari: kijkmiddag woensdaggroep 
18 maart: afzwemmen keuzepakketten snorkelen 
 

Synchroonzwemmen 
29 januari: synchroonzwemshow in zwembad De Molen Hey.  
Het certificaatzwemmen wordt uitgesteld. 
 

Wedstrijdzwemmen 
7 en 8 januari: Brabantse Winterkampioenschappen in Tilburg 

15 januari:  D2-Competitie ronde 3 in Schijndel 

22 januari: recreantencompetitie deel 3 in Schijndel 

22 januari: limietwedstrijd in Veldhoven 

23 januari: coopertest tijdens de training 

27 t/m 29 januari: NK junioren te Dordrecht 

29 januari: Midwinter B-kampioenschappen in Uden 

4 februari start- en keerpunttraining 

5 februari: Speedo deel 3 

11 februari: techniekwedstrijd in Veghel 

11 en 12 februari: Speedo jaargangwedstrijden in Leiden 

12 februari: limietwedstrijden in Veldhoven en Tilburg en Uden 

12 februari: recreantencompetitie deel 4 in Boxtel 

5 maart: OPEN SCHIJNDELSE KAMPIOENSCHAPPEN 
 

Waterpolo 
De waterpolowedstrijden staan in de rubriek ñOnder de Kepò. 
 

Kamp 
16, 17 en 18 juni 2006 
 

Algemene Leden Vergadering 
3 juli 2005 (voorlopige datum) 
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VERJAARDAGEN 
 

 in januari    in februari 
 

1 Harry Verhagen 1 Marco Rijkers 
3 Bart van Bergen 2 Jeffrey Doll 
4 Helma vd Kley   Demelsa vd Steen 
5 Boukje van Asseldonk 3 Michelle Megens 
 Marcel van Dinther   Linda Schellekens 
6 Simone van Doremalen 4 Mijke de Jong 
 Bart Hommerson   Gerry vd Loo 
  Brechje Rijkers 5 Ronald Vloet 
7 Tom vd Pol 9 Willem vd Hofstad 
 Delia de Waard   Rowie vd Oever 

10 Natasja van Ballekom 10 Bente van Bergen 
  Clazien de Mol 12 Jorn Mauriks 
  Laura Pijnappels 14 Luuk van Helvoirt 

13 Harrie van Herpen   Ronald Persoon 
14 Gerard vd Heijden 16 Martine vd Steen 
15 Nikki Klerks 17 Loek vd Linden 
16 Annelieke vd Linde 18 Joëlle van Dijk 
17 Arianne vd Steen   Elke van Liempd 
18 Sasha vd Bergh 19 Anja Pennings 
19 Roel vd Kley 20 Annemiek Jans-Donkers 
  Robert Maasdijk 22 Marjolein Leenders 
  Peter vd Sande 23 Vera Hellings 
  Adelinde Schnitzeler 25 Karin van Keulen 

21 Wim Kelders   Thom van Lieshout 
25 Andrej Mioc 26 Guus Braam 
27 Christie van Dinther Smulders   Anouk vd Heuvel 
28 Luuk Keetels 27 Jade van Schooneveld 
  Brigitte Quekel   

29 Patrick Janssen   
30 Alex de Laat   

 

NIEUWE LEDEN 
Tom Groenendaal Waterpolo  

Harold vd Oetelaar Waterpolo 

Anouk van Os Wedstrijdzwemmen 

Elke Schellekens Wedstrijdzwemmen 

Peter Simons Waterpolo 
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OPEN SCHIJNDELSE 

ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN!!! 
 

Houdt zondag 5 maart 2006  maar alvast vrij want dan is het weer zover, 

òDe Open Schijndelse Zwemkampioenschappenó. Ook dit jaar moet je weer van de 

partij zijn, want er worden weer leuke dingen georganiseerd voor jong en oud.  

Van het zwemmen van wedstrijden tot verschillende spelletjes in het water.  

Bovendien zijn er diverse prijzen te winnen, maar het gaat natuurlijk om de titel  

òBeste zwemmer/zwemster van Schijndeló. 

 

In de volgende drietand zul ju hier meer over kunnen lezen.  

 

Groetjes,  

 

Vera, Anja, Kenny en Frank  
 
 
 

GEEF DE PEN DOOR 
 
Hallo, ik ben Melanie van Dinther. 
Ik ben 12 jaar oud.  
Ik zit in het 1ste op het Elde college.  
Thuis woon ik bij mijn vader Jos en moeder Christie en broer Jeffrey. 
Mijn moeder doet ook jureren bij de wedstrijden van het kunstzwemmen. 
Bij het zwemmen doe ik kunstzwemmen en diplomazwemmen en verder doe ik 
ook badmintonnen. 
  
ik geef de pen door aan Maartje Braam 
 

MELANIE VAN DINTHER 
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Goedendag allemaal, 
Sint Nicolaas en zijn pietermannen zijn weer op hun terugweg naar Spanje, terwijl 
de kerstman al weer op de stoep staat. Ik en mijn zuster Jut willen in dit net 
verschenen clubblad informatie verschaffen over de afdeling diploma-zwemmen 
van onze degelijke zwemclub. 

Yo! Jut hier, weten jullie dat er op 19 november afgezwommuh is voor 

balvaardigheid en kunstzwemmen? Dit is zwaar goed gegaan en iedereen is 

geslaagd!! 

Kei tof toch! Het diploomaa waar we nu kei hard voor gaan oefenen is het 

zwaar te gekke snorkeldiploma! 

Maar wanneer mag je nu eik wel en wanneer eik niet het afgezwommen 

diploomaa inhalen, omdat je eik niet kon? 

Nou, Jut, die vraag kan ik met mijn goedgeoefende intelligentie natuurlijk wel 
beantwoorden. Een reden waarbij je de geschreven getuigenis van getoonde 
bekwaamheid wel in zou mogen halen is het vormsel. 

Ze bedoelt dus gwoon je diploomaa (zucht) 

Maar als je een niet uiterst belangrijke reden hebt zoals een ordinair feestje of de 
tijdelijke afwezigheid van de ouders opvangen, zul je helaas niet deel mogen 
nemen aan het inhalen van het diploomaa, zoals Jut het noemt. 

En das dus flink baalen! 

Wat nu een correcte reden is en welke helaas niet, wordt door de examinatoren 
bepaald. 
Een ding dat ik graag ook nog even met u zou willen bespreken zijn de diverse 
dagen die bij het diploma-zwemmen zijn gepland. Op deze dagen kunt u als 
ouder/zus/broer/vriend(in) het zwemmen komen bezichtigen of er zelf aan 
deelnemen. 

Jap, en die meezwem- en kijkdaagen zijn zwaar leuk!! 

En welke daagen dit zijn kun je opzoeke voorin dit altijd zwaar te gekke 

clubblad! 

Nou, volgens mij hebbe we wel weer genoeg gekletst voor deze keer! 

Ho, een momentje nog overhaast zusje, we moeten het onderwerp voor de 
volgende keer en daarbij ook het volgende jaar nog aankondigen. En natuurlijk 
had ik al een uiterst leuk onderwerp in gedachten. Want ik het nieuwe jaar op 29 
januari is er weer een beeldschone show van het synchroonzwemmen. 

En wa synchroonzwemmen nu eik is, maken we je volgend jaar weer wijs! 

Gelukkig kerstfeest en een knallend 2006!! 

De (kerst)Ballen! 

 
Getekend, 

Jut en Jul  
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Naam: Janny van de Sande 

Leeftijd: 43 jaar 

Beroep/studie: Ze is zelfstandig onderneemster. 

(Broodje apart) 

 
Hoelang zit je bij Neptunus ô58? 
Nou, ongeveer 6 jaar zoiets.  

 
Hoe ben je bij Neptunus ô58 terecht gekomen? 

Via de algemene leden vergadering. Ik ben daar naar toe gegaan omdat 

onze Danny aan waterpolo doet. (Danny is haar zoon red.) 

 
Heb je zelf gezwommen? Of zwem je nog steeds? 
 Nee, nooit eigenlijk.  

  
Wat doe je allemaal bij Neptunus ô58? 

 Ik ben alleen voorzitter bij SWNZ en bij Neptunus ó58 ben ik bestuurslid.  

 
Ga je mee op zwemkampen? 
 Nee 

 
Lees je de drietand? 

Ja, altijd. Ik vind de drietand erg leuk maar ook interessant.  

 
Hoeveel diplomaôs heb je? 

Haha, alleen A, B, C, vroeger hadden ze niet meer.  

 
Wat is je favoriete zwemslag? 
 Borstcrawl, dat gaat tenminste lekker snel.  

 
Wil je nog wat kwijt aan je fans, of de lezers? 

Zet de schouders er onder zo blijft Neptunus ô58 en SWNZ een gezonde 

club!!!!!! 
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 EERSTE HULP AAN DRENKELINGEN 
 

EHaD weekend in Goirle 
 

In het weekend van 25 en 26 maart organiseert de 

Goirlese Reddingsbrigade ñDe Waterzoekersò een 

jeugdhulpverlenings-weekend met EHaD wedstrijd 

rond de sportaccomodatie de Hispohal te 

Hilvarenbeek. 
 

EHaD staat voor Eerste Hulp aan Drenkelingen. In zoôn wedstrijd krijgen de 
deelnemers de taak om drenkelingen te redden. En dat gebeurt door een 
reddingsteam dat uit 4 personen bestaat. Eén daarvan is de captain. Die bekijkt 
heel snel wat er aan de hand is, stelt een paar vragen aan de slachtoffers in het 
water en bepaalt dan wat er moet gebeuren. De captain mag zelf niet het water in 
en moet dus opdrachten geven aan de andere 3 personen van het team. Hij 
stuurt een melder weg, die ervoor zorgt dat het ongeval gemeld wordt bij 112. 
Verder bepaalt hij welke redder welke drenkeling moet redden. En dan gaat 
iedereen aan de gang. Binnen drie minuten moeten de drenkelingen uit het water, 
op de kant en onder een lekkere warme deken zitten.  
 

Een aantal deelnemers aan het zwemmend redden hebben vorig jaar al aan 
EHaD wedstrijden deelgenomen en ze vonden het erg leuk.  
 

Je kunt je tot 18 februari inschrijven voor het EHaD weekend in Goirle. Je krijgt 
daarna zo snel mogelijk van ons te horen of je ook mee kunt. Dat hangt namelijk 
af van het aantal begeleiders dat mee gaat. Er moet minstens 1 begeleider per 
team mee. Kun jij jouw vader of moeder zo gek krijgen, dat ze meegaan? 
 

Voor de deelnemers zal er nog een extra training worden ingelast. Vorig jaar was 
die training op zaterdagavond vanaf 18.00 uur. 
 

Het programma: 

Zaterdagmiddag verzamelen we om 14.00 uur en rijden we naar Hilvarenbeek. 
De EHaD wedstrijd zal vroeg in de avond plaats vinden. Zondagmorgen zijn er 
van allerlei leuke spelactiviteiten. Aan het einde van de zondagochtend zal de 
prijsuitreiking zijn. Daarna gaan we naar huis. Natuurlijk mag iedereen naar de 
wedstrijd komen kijken. 
 

De regels: 

¶ Om mee te mogen moet je minimaal brevet 3 hebben en verder mag je op 
zaterdag 25 maart niet ouder zijn dan 14 jaar.  

¶ De kosten van deelname zijn ú 8,00 per persoon en moeten voor het weekend 
betaald worden aan Femke. Mocht je alleen aan de wedstrijd willen 
deelnemen, dan blijft het inschrijfgeld toch ú 8,00. 

 



Pagina 10 De Drietand 

 

Inschrijfformulier: 
 
NAAM: ..................................................................................éé... 
GEB. DATUM:  ..............--é..........--..éééé.  
TELEFOONNR:  .......éééé.é..--...........ééééééé. 
E-MAIL adres:  .......éééééééééé.éé..@...ééé.......................... 
 
Mijn vader of moeder wil wel begeleider zijn tijdens het weekend.  
NAAM: ..................................................................................éé... 
TELEFOONNR:  .......éé....éé..--...........ééééééé. 
E-MAIL adres:  .......éééééééééé.éé..@...ééé.......ééééé. 
 
Lever dit briefje uiterlijk 18 februari in bij Femke (bij het diplomazwemmen op 
zaterdag) of mail je inschrijving naar KNBRD.Schijndel@home.nl of 
femke.wilhelm@home.nl 
 
We zouden het leuk vinden als jij ook kennis komt maken met het echte 
reddingswerk. 
 
Team Zwemmend Redden ï Neptunusô58 
 
 

SYNCHROONZWEMMEN 
 

3e Brabantse synchroonzwemwedstrijd  
 
Zondag 6 november werd de 3e Brabantse synchroonzwemwedstrijd gehouden in 
Veldhoven. 
Het was een gecombineerde wedstrijd. Er werd namelijk op Age niveau en op 
aanloopniveau gezwommen. Voor beide onderdelen had Neptunusô58 meisjes 
ingeschreven. Bij het aanloopniveau waren er maar liefst 13 meisjes die voor de 
eerste keer meededen en dat ook erg goed deden.  
 
Sandra Schellekens mocht vier figuren laten zien: de ariana, de eiffeltoren, de 
zwaardvis overslag en de duikalina. De eerste twee figuren had ze al vaker laten 
zien. En Sandra haalde daar de beste score tot nu toe. Ook bij de zwaardvis 
overslag, wat Sandra altijd een erg moeilijk figuur vindt, scoorde ze hoge vieren. 
De duikalina ten slotte ging heel mooi. Uiteindelijk haalde Sandra haar beste 
score tot nu toe (een PR dus) in een wedstrijd op dit niveau: 45,123.  
 
Anne Oremans liet ook vier figuren zien aan de jury. Voor haar waren dat de 
vaste figuren: de overslag voorover en de kiep. En verder de gelote figuren de 
neptunus en de duikelaar. De wedstrijd verliep niet zo goed als de vorige keer, 
maar toch behaalde Anne een nette 20e plaats met 42,693 punten. 

mailto:KNBRD_Schijndel@hotmail.com
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De andere dames deden mee aan de wedstrijd op aanloopniveau. En dat waren 
er maar liefst 19. De groep die zwom voor het basishoudingniveau werd 
bijgestaan door de coaches Bernadette en Henny. Laura, Yosca, Anouk, Femke, 
Marian en Brechje lieten vier figuren zien aan de jury. Eerst de basishouding op 
de rug zonder te verdrijven. Dat was een makkie voor de meiden. Daarna de 
basishouding op de borst zonder te verdrijven. Het was niet zo gemakkelijk om 
de voeten omhoog te houden en niet te verdrijven. Het derde figuur was van 
rugligging naar tubhouding naar rugligging. Ook dat deden onze dames erg 
netjes. Het vierde figuur was weer lastiger: drijven op je rug en dan je armen 
gestrekt zijwaarts en weer terug. Ook daar is een goede spierbeheersing van het 
grootste belang. Alle zes de meiden deden voor de eerste keer aan een wedstrijd 
mee en hebben dat keurig gedaan.  
 
Bij de groep op zeilbootniveau waren er drie meisjes in het team, die voor de 
eerste keer meededen: Wendy Groenendaal, Adelinde Schnitzeler en Miranda 
Koolen. Het eerste figuur was de basishouding op de borst, die de meisjes niet 
zo heel moeilijk vinden. Maar het tweede figuur, de rugligging met de armen 
gestrekt boven het hoofd, blijft nog steeds enorm lastig. De voeten zakken dan zo 
gemakkelijk naar beneden. Als derde was de oester aan de beurt. Je ligt op je 
rug in het water, klapt zo ongeveer dubbel en zakt dan recht naar beneden. En 
juist dat recht naar beneden zakken is vreselijk moeilijk. Toch lukte het een 
aantal meisjes heel goed. Als laatste kwam de zeilboot beurtelings aan de beurt, 
waarbij iedereen het lastig vindt om niet te ver naar beneden te zakken.  
 
Deze wedstrijd hadden we ook voor het eerst meisjes die op het balletbeen 
niveau meededen: de zussen Leonie en Lisa vd Boogaard, Moniek vd Boogaard, 
Martine van Geene en Alicia Suiker. Ze begonnen meteen met het moeilijkste 
figuur, de tuckhouding. Bij een wedstrijd op aanloopniveau kun je een 3 (goed), 
een 2 (voldoende) of een 1 (nog niet goed genoeg) scoren. Bij de tuckhouding 
werden er volop 2ôen gescoord, behoorlijk goed dus. Het tweede figuur was de 
hoekhouding. Lisa vond het heel eenvoudig en scoorde maximaal met 9 punten. 
De andere dames lieten of hun voeten zakken, of ze vergaten vooruit gaan, of ze 
lagen niet helemaal in de hoek, allemaal redenen voor de jury om een 2 of een 1 
te geven. Volgende keer beter. Figuur drie, het balletbeen, was een oud 
gediende voor de meiden, behalve voor Alicia, die dit figuur nog niet zo vaak had 
kunnen oefenen. De vorige wedstrijd zwom ze nog op zeilbootniveau. Het laatste 
figuur was het inhoeken ï doorhoeken ï balletbeenhouding onder water. In de 
balletbeenhouding moeten je hoofd en je voeten op dezelfde hoogte in het water 
liggen. Ondanks het feit dat dit figuur lastig is, werd is goed gescoord.  
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De eindscore zag er als volgt uit.  
Sandra Schellekens Age 2 45,123 (26

e
 plaats)  PR 

Anne Oremans Age 1  42,693 (20
e
 plaats) 

 

Basishoudingniveau 

Anouk van Helvoirt  goud met 35 punten  (1
e
 keer op dit niveau) 

Brechje Rijkers  goud met 32 punten  (1
e
 keer op dit niveau) 

Marian Krielaart  goud met 30 punten  (1
e
 keer op dit niveau) 

Laura vd Boogaard  zilver met 29 punten  (1
e
 keer op dit niveau) 

Femke vd Langenberg  zilver met 28 punten  (1
e
 keer op dit niveau) 

Yosca Bozelie brons met 20 punten  (1
e
 keer op dit niveau) 

 

Zeilbootniveau 

Rowie vd Oever  goud met 31 punten    PR   

Adelinde Schnitzeler  goud met 30 punten  (1
e
 keer op dit niveau) 

Carmen Suiker  zilver met 26 punten 

Milly vd Veerdonk  zilver met 24 punten 

Wendy Groenendaal  zilver met 24 punten  (1
e
 keer op dit niveau) 

Melanie van Dinther brons met 22 punten 

Hanneke van Weert  brons met 21 punten 

Miranda Koolen  brons met 16 punten  (1
e
 keer op dit niveau) 

 

Balletbeenniveau 

Lisa vd Boogaard  goud met 31 punten  (1
e
 keer op dit niveau) 

Martine van Geene  zilver met 27 punten  (1
e
 keer op dit niveau) 

Leonie vd Boogaard  zilver met 25 punten  (1
e
 keer op dit niveau) 

Moniek vd Boogaard  zilver met 25 punten  (1
e
 keer op dit niveau) 

Alicia Suiker  brons met 18 punten  (1
e
 keer op dit niveau)  

 

4e Brabantse synchroonzwemwedstrijd  
 
Zondag 18 december werd de 4e Brabantse synchroonzwemwedstrijd gehouden 
in Veldhoven. 
Neptunusô58 had alleen meisjes op het aanloopniveau ingeschreven. De moeder 
van Yosca mocht deze keer voor de eerste keer jureren. En verder jureerden de 
moeder van Alicia en Carmen en trainster Femke. De moeders van Wendy, 
Miranda en Sasha en trainster Bernadette waren onze coaches.  
De punten waren bij deze wedstrijd niet zo hoog als bij de vorige wedstrijd. Dat 
komt omdat we vooral voor de show van 29 januari aan het oefenen zijn en 
minder voor de wedstrijden. Maar daar komt na de show verandering in. Dan 
gaan we weer heel hard aan de techniek werken, zodat we dit jaar nog een 
diploma of certificaat kunnen halen. Oefenen jullie thuis vast voor de spagaat?  
 
Op het basishoudingniveau deden Yosca Bozelie en Femke vd Langenberg mee. 
Ze deden allebei erg goed hun best en haalden daarmee een plekje op het 
bronzen niveau. Femke miste net 1 puntje om net als de vorige keer zilver te 
halen. Jammer, maar de volgende keer beter. 
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Op het zeilbootniveau zwommen Melanie van Dinther, Wendy Groenendaal, 
Miranda Koolen, Claudia Mettler en Carmen Suiker. Melanie, Wendy en Carmen 
hebben al vaker meegedaan maar konden hun punten van de vorige wedstrijd 
niet evenaren. Miranda scoorde maar liefst 9 punten meer dan de vorige keer. 
Een hele nette prestatie ! En Claudia, die voor de eerste keer aan een wedstrijd 
meedeed, veroverde meteen een plekje in het goud. Ze mag kiezen of ze 
volgende keer op het zeilboot- of op het balletbeenniveau wil zwemmen. 
Bij het balletbeenniveau streden Sasha vd Bergh, Rowie vd Oever, Adelinde 
Schnitzeler en Alicia Suiker, bijna allemaal voor de eerste keer. Ze vinden de 
figuren nog erg moeilijk. Maar jullie zullen zien, oefening baart kunst. 
 
De eindscore zag er als volgt uit.  
Basishoudingniveau 

Femke vd Langenberg  brons met 23 punten 

Yosca Bozelie brons met 19 punten 

 

Zeilbootniveau 

Claudia Mettler goud met 31 punten  (1
e
 keer op dit niveau) 

Carmen Suiker  zilver met 26 punten 

Miranda Koolen  zilver met 25 punten    PR 

Melanie van Dinther brons met 20 punten 

Wendy Groenendaal  brons met 20 punten 

 

Balletbeenniveau 

Adelinde Schnitzeler  brons met 19 punten  (1
e
 keer op dit niveau) 

Rowie vd Oever  brons met 16 punten  (1
e
 keer op dit niveau) 

Alicia Suiker  brons met 15 punten   

Sasha vd Bergh brons met 19 punten  (1
e
 keer op dit niveau) 

 
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 bij het synchroonzwemmen. Als je je nu vast opgeeft, 
reserveren we een plekje voor je. 
 
De volgende wedstrijden is op 11 juni. Er staat een 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 
Namens team synchroonzwemmen 
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UITNODIGING 
 
 

Zondag 29 januari 
vertoont de afdeling synchroonzwemmen van onze vereniging   

een spectaculaire show 
om 17.30 uur in zwembad De Molen Hey te Schijndel 

 
 
 

Elke groep zwemt op zijn eigen niveau en op een eigen stuk 
muziek. Op het programma staan:  
 

- I just canôt wait to be king (Disney 
Lion King) door de 
basishoudinggroep 

- Hulagirl (Hulatrain) door de 
zeilbootgroep 

- Boom boom boom boom 
(Vengaboys) door de 
zeilboot/balletbeengroep 

- Dragostea din tei (OZone) door de 
balletbeengroep 

- Een compositie gemaakt door 
Jurriaan Giele en Anne Oremans 
door de 
barracudagroep/spagaatgroep 

- Mother Earth (Within Temptation) 
door de barracuda/spagaatgroep 

 
 
Komen jullie ook kijken? 
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DIPLOMAZWEMMEN 
 

Veel diplomaôs Neptunus ó58 
 
Zaterdag 19 november werd er weer afgezwommen voor verschillende diplomaôs 
bij de grootste afdeling binnen Neptunus ô58, het diplomazwemmen. Dit maal 
stonden de keuzepakketten voor balvaardigheid en kunstzwemmen op het 
programma. 
Aangezien er nog nooit zoveel diploma's op een avond afgezwommen zijn (ruim 
50% meer deelnemers dan normaal) was het een hele opgave voor de 
organisatie om alles binnen de tijdslimiet van twee uur rond te krijgen. Voor 
kunstzwemmen 1 en balvaardigheid 2 en 3 zijn er nog nooit zoveel 
examenkandidaten geweest voor een examen. De keuzepakketten zijn namelijk 
in 3 niveaus onder te verdelen: 1, 2 en 3, oplopend in moeilijkheidsgraad. 
In totaal zijn er 85 kandidaten opgegaan voor 146 examens.  
Bij de examens balvaardigheid moeten de kinderen onder andere ongelijkzijdig 
watertrappen, zwemmen met een bal (ópolocrawlô), de bal zo ver mogelijk gooien 
en overgooien met een medekandidaat. 
Bij het kunstzwemmen lieten de zwemmers behalve het wrikken ook 
verschillende figuren zien. Dit waren bij keuzepakket 1 de gehurkte draai en de 
salto achterover gehurkt. Bij keuzepakket 2 werden de de zeilboot, waterrad en 
de salto voorover gehoekt getoond. Bij de 3e en moeilijkste diploma stonden het 
balletbeen, de kiep, de dolfijn en de kano op het programma. 
Alle kandidaten die op examen gingen, zijn geslaagd. Kunstzwemmen 1: 53 
geslaagden, Kunstzwemmen 2: 11 geslaagden, Kunstzwemmen 3: 5 geslaagden. 
Balvaardigheid 1: 40 geslaagden, Balvaardigheid 2: 20 geslaagden en 
Balvaardigheid 3: 17 geslaagden. 
 

Van de examencommissie kregen we te horen dat de resultaten erg goed waren. 

Wij wensen jullie allemaal  

 

VAN HARTE PROFICIAT 
 

We gaan nu oefenen voor de diplomaôs van het snorkelen, waarvoor op zaterdag 18 

maart 2006 afgezwommen zal worden. Zet die datum alvast in de agenda van je 

ouders, je opa en oma en je peetoom en tante. 

 

De geslaagden zijn: 

Kunstzwemmen 1 
Aniek Bakker 

Rosie vd Berg 

Bart van Bergen 

Bente van Bergen 

Sasha vd Bergh 

Jet vd Bersselaar 

Lies vd Bersselaar 

Thomas Bolwerk 

Laura vd Boogaard 

Maartje Braam 

Roos Braam 

Sophie Braam 

Boukje vd Bruggen 

Bob van Creij 

Desire Dimmers 

Jeroen van Dinther 

Judith van Eijk 

Inez van Gulick 

Pasquale Haasbroek 

Rob Habraken 
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Mark van Heeswijk 

Zoë Hellings 

Anouk van Helvoirt 

Amy vd Heuvel 

Frank Hoeven 

Bo vd Hofstad 

Daan Hooijberg 

Romy van Laarhoven 

Loek vd Linden 

Anouk van Lokven 

Jurgen vd Meerendonk 

Michelle Megens 

Kevin Minkels 

Robin Nieuwenkamp 

Demi van Os 

Mathijs van Os 

Tessa van Osch 

Aniek Pennings 

Brechje Rijkers 

Christian Rijkers 

Raomi van Rozendaal 

Mark Schellekens 

Kim Scheutjens 

Lisa Smits 

Mark Smits 

Kim Timmermans 

Lara vd Ven 

John Verhagen 

Kevin Verhagen 

Sjors van Weert 

Britt vd Wijgert 

Rowi vd Wijgert 

Marleen van Zoggel 

 

Kunstzwemmen 2 
Jan vd Bersselaar 

Melanie van Dinther 

Susan Gerritsma 

Miranda Koolen 

Marleen de Laat 

Claudia Mettler 

Esra Pennings 

Adelinde Schnitzeler 

Demelsa vd Steen 

Celine Vermeer 

Kim vd Wijgert 

 

 

Kunstzwemmen 3 
Leonie vd Boogaard 

Lisa vd Boogaard 

Moniek vd Boogaard 

Meike Keetels 

Adelinde Schnitzeler 

 

Balvaardigheid 1 
Aniek Bakker 

Tim Bakker 

Rosie vd Berg 

Bart van Bergen 

Bente van Bergen 

Sasha vd Bergh 

Laura vd Boogaard 

Nick Bos 

Maartje Braam 

Bob van Creij 

Desire Dimmers 

Jeroen van Dinther 

Judith van Eijk 

Inez van Gulick 

Rob Habraken 

Zoë Hellings 

Anouk van Helvoirt 

Amy vd Heuvel 

Bo vd Hofstad 

Daan Hooijberg 

Femke vd Langenberg 

Loek vd Linden 

Gert van Lokven 

Marco Mathon 

Michelle Megens 

Robin Nieuwenkamp 

Demi van Os 

Mathijs van Os 

Aniek Pennings 

Brechje Rijkers 

Christian Rijkers 

Kim Scheutjens 

Madelieve Schnitzeler 

Mark Smits 

Kim Timmermans 

Lara vd Ven 

Kevin Verhagen 

Britt vd Wijgert 

Rowi vd Wijgert 

Marleen van Zoggel 

 

Balvaardigheid 2 
Jet vd Bersselaar 

Lies vd Bersselaar 

Thomas Bolwerk 

Sophie Braam 

Boukje vd Bruggen 

Mark van Dinther 

Melanie van Dinther 

Frank Hoeven 

Miranda Koolen 

Romy van Laarhoven 

Sabrina Leenders 

Anouk van Lokven 

Jurgen vd Meerendonk 

Claudia Mettler 

Adelinde Schnitzeler 

Olivier Schnitzeler 

Pepijn Schnitzeler 

Lisa Smits 

Celine Vermeer 

Kim vd Wijgert 

 

Balvaardigheid 3 
Jan vd Bersselaar 

Leonie vd Boogaard 

Lisa vd Boogaard 

Moniek vd Boogaard 

Marloes Braam 

Susan Gerritsma 

Meike Keetels 

Marleen de Laat 

Marjolein Leenders 

Anne Oremans 

Mark Schellekens 

Adelinde Schnitzeler 

Farilde Steur 

Roeland Steur 

Saskia van Uden 

John Verhagen 

Wyko vd Wijgert 
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En verder hebben er ook nog een aantal leden afgezwommen voor hun sterdiploma: 
 

Ster 1 
Tess van Alebeek 

Gijs Deelen 

Lonneke Geurts 

Jetske Korsten 

Thom van Lieshout 

Tom vd Loo 

Jelle Schakenraad 

Sophie Walboomers 

Julia Walboomers 

 

Ster 2 
Luc van Asseldonk 

Laura de Bie 

Guus Braam 

Maxs van de Doelen 

Joëlle van Dijk 

Alysha Goossens 

Veerle van Grinsven 

Amy Heeren 

Lena Muller 

Torben van Voorst 

Ster 3 
Daniëlle van Boven 

Daisy Hanegraaf 

Sharon Hoeven 

Rob Werst 

De moeder van Rob en de vader van 

Daniëlle hebben ook meegezwom-men 

met het sterzwemmen, omdat het 

oudermeezwemdag was. Ze hebben het 

heel netjes gedaan en zouden ster 3 

gehaald hebben, als ze lid waren van 

Neptunusô58. 

 

Ster 5 
Bart van Bergen 

Laura vd Boogaard 

Jeroen van Dinther 

Samantha Nieuwenkamp 

Demi van Os 

Tessa van Osch 

Aniek Pennings 

Madelieve Schnitzeler 

 

OVERIGE GESLAAGDEN 
 

Tijdwaarnemer / keerpuntcommissaris bevoegdheid 4 
Miranda vd Ven 
Marian van Helvoirt 
 

Zwemtrainer A 
Zaterdag 17 december is Sandra Schellekens geslaagd voor de cursus Zwemtrainer 
A. Het examen bestond uit een theorie-examen en een praktijk-examen. Sandra is 
voor allebei de onderdelen geslaagd.  
 

GEFELICITEERD. 




