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 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 12, nummer 5 februari 2006 
  

REDACTIONEEL 
 
Zo, de eerste maand van het jaar 2006 zit er al weer op. Valentijn staat voor de 
deur, en cupido ligt overal op de loer. Maar goed laten wij nou maar met onze 
beide voeten in het water blijven staan. En vergeet ook niet naar de dermat te 
kijken, want daar ligt natuurlijk die super dikke De Drietand voor u klaar. 
Boordevol ditjes, datjes, weetjes en andere lezenswaardigheden. 
 
Wat hebben we deze keer voor jullie verzameld. John Verhagen wederom in het 
nieuws, belangrijke informatie van het bestuur, een verslag van de spectaculaire 
synchroonzwemshow, wedstrijdverslagen en de rangen en standen bij het 
waterpolo. Jan Mettler heeft weer gezorgd voor het overzicht van de D´s en de 
P´s. En de nieuwe rubrieken van dit jaar: de vrijwilliger en Jut en Jul. Blader ook 
snel naar de pagina met het inschrijfformulier voor de Open Schijndelse 
Kampioenschappen en probeer al je vrienden mee te nemen naar deze grandioze 
dag. De afdeling Zwemmend Redden staat te trappelen om te mogen beginnen 
aan hun seizoen. Jullie vinden informatie erover in dit blad. 
 
 

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 3 maart 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 
 

In memoriam Jan van Kaathoven 
  
 

Op 11 december j.l. is ons ere-lid Jan van Kaathoven overleden. 
 
Als zeer geïnteresseerde ouder, die zijn kinderen naar de zwemlessen 
vergezelde, werd Jan al snel uitgenodigd om lid van het bestuur van zwem- en 
waterpolovereniging Neptunus ô58 te worden. Toen zijn kinderen lid werden van 
de wedstrijdploeg, ging Jan als tijdwaarnemer fungeren. Om als volwaardig lid 
van de jury te kunnen functioneren volgde hij een aantal cursussen. Dit had tot 
gevolg dat Jan vele jaren, ook toen zijn kinderen reeds met wedstrijdzwemmen 
gestopt waren, namens Neptunus ô58 als tijdwaarnemer, starter of als voorzitter 
van de jury optrad. Jan organiseerde ook de clubkampioenschappen waarbij hij 
zelfs één keer de bekende bekers verving door in clubkleuren gespoten 
'Schijndelse' klompjes. Hij was ook jarenlang en op diverse manieren betrokken 
bij het organiseren van de zwemvierdaagse. De afdeling waterpolo droeg Jan 
ook een warm hart toe. Hij zette zich in bij het begeleiden van de jeugd, het 
invallen voor de trainers, het versturen van de wedstrijdformulieren en hij 
onderhield de contacten met de kring Noord-Brabant van de KNZB.  
 
Altijd hield hij zijn eigen conditie op peil door baantjes te trekken bij de afdeling 
Poseidon en hij bleef dit doen tot hij door zijn gezondheid gedwongen werd te 
stoppen. 
 
In 1994 nam hij, na ruim 25 jaar bestuurslid, afscheid. Bij deze gelegenheid werd 
hij voor zijn inzet, tot erelid van Neptunus ô58 benoemd. 
 
Neptunus ô58 wil zijn medeleven betuigen aan Jan's vrouw, kinderen, 
kleinkinderen en verdere familie, en hun veel sterkte toewensen in de komende 
tijd. Bedankt Jan! 
 
Zwem- en waterpolovereniging Neptunus'58 
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Op zoek 

 
Sinds het begin van dit seizoen vinden jullie een nieuwe rubriek in De Drietand: 
de vrijwilliger. Hierin worden de vele vrijwilligers in het zonnetje gezet. Want 
vrijwilligers, die heeft een vereniging nodig om voor alle leden het zwemmen, de 
wedstrijden en de trainingen goed te laten verlopen. 
Net als bij alle andere verenigingen zie je dat vaak dezelfde mensen 
verschillende taken uitvoeren. Een club is dan ook bijna altijd op zoek naar 
mensen die bereid zijn in hun vrije tijd iets voor de vereniging te doen. Dit kan 
variëren van het rondbrengen van het clubblad, herstelwerk aan het materiaal 
waarmee wordt gezwommen tot het begeleiden en training geven aan leden. 
 

Het bestuur zoekt leden die incidenteel bereid zijn om zich op aanvraag van 

het bestuur in te zetten voor de vereniging. Bijvoorbeeld voor 

sponsoracties (mars actie), het rondbrengen van De Drietand of het 

organiseren van een club evenement. Wij verzoeken deze leden om zich te 

melden bij; 

 
Jan Mettler Secretaris Past. Dondersstraat 44 5474331 
J.H.G.Mettler@home.nl Ledenadministratie 5482 JW  Schijndel 
 
Tevens is het bestuur op zoek naar een versterking van de vaste groep 
vrijwilligers die op frequente basis bijdraagt aan het functioneren van de 
vereniging. Indien u meer wil weten over de onderstaande functies verzoeken wij 
u dit tevens te melden bij Jan Mettler zodat deze kan regelen dat de juiste 
persoon binnen het bestuur met u contact opneemt. Natuurlijk kunt u ook 
rechtstreeks contact opnemen met degene die de functie nu vervult of met de 
disciplineleider. 
 

Zo is het bestuur van Neptunusô58 is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Arie 

de Zwart heeft te kennen gegeven na de ALV te stoppen met deze functie. Een 
uitgewerkte functie omschrijving staat aan het einde van dit stukje. 
 
Het bestuur van SWNZ, de waterpolocombinatie van Neptunusô58 en Zegenwerp, 

zoekt een nieuwe secretaris SWNZ. Daisy van Grinsven legt haar functie aan 

het einde van dit seizoen neer. De werkzaamheden van een secretaris bij SWNZ 
zijn de volgende: 
- Contact onderhouden met de KNZB en afdelingen Bond en District 
- Het plannen van het waterpolorooster in overleg met de competitieleider 
- Het verzetten van wedstrijden als dit nodig mocht blijken 
- De correcte afhandeling van boetes 
 
Natuurlijk kunt u rekenen op een enthousiast team en een goede inwerkperiode. 
 

De afdeling diplomazwemmen is op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden 
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om op woensdag en/of zaterdag les te geven aan de kinderen van het 

diplomazwemmen. U wordt gekoppeld aan een ervaren trainer, waarmee u 
samen de lessen verzorgt. 
 

De afdeling waterpolo wil op vrijdagavond in Boxtel een nieuwe jeugdgroep 
opzetten voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Tijdens de training leer je de beginselen 
van het waterpolo kennen: zwemmen met de bal, gooien en vangen, schieten op 
doel, eenvoudige spelsituaties, enz.  

Wij zijn op zoek naam een begeleider die namens Neptunusô58 binnen de 

bestaande afdelingen gaat scouten naar jong waterpolotalent. Hij of zij krijgt de 
nieuwe leden enthousiast voor het waterpolo en hij wordt daarbij ondersteund 
door de trainingen op vrijdagavond, die door een waterpolotrainer gegeven 
worden.  
 

Functieomschrijving Voorzitter 
 

De voorzitter bestuurt de vereniging en heeft de volgende taken: 
 
Binnen onze eigen vereniging: 

Á Coördineren van de bestuurlijke werkzaamheden. 

Á Vormt samen met de penningmeester en de secretaris het dagelijks bestuur 
van Neptunus ó58 

Á Voorzitten bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. 

Á Stelt i.o.m de secretaris de agenda van deze vergaderingen samen. 

Á Vervangt de penningmeester in noodgevallen. 

Á Stelt in samenwerking met het bestuur het beleidsplan op. 

Á Verzorgt representatieve taken zoals prijs en diploma uitreikingen, bezoek 
recepties etc. 

 
Buiten onze vereniging: 

Á Draagt het verenigingsbeleid naar buiten toe en draagt zorg voor een zo 
positief mogelijk beeld van de vereniging zowel in de schijndelse 
gemeenschap en omgeving als in de zwemwereld. 

Á Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten o.a. KNZB en gemeente. 

Á Neemt namens Neptunus ô58 deel aan de vergaderingen belegd door de 
contact raad sport, de jeugd sport stichting Schijndel, KNZB en kring Noord 
Brabant. 

Á Onderhoudt contacten met andere verenigingen. 
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AGENDA FEBRUARI / MAART 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in februari in maart 
maandag 27 - 
dinsdag 28 - 
woensdag - 1 
donderdag - 2 
vrijdag - 3 
zaterdag 25 - 
 

Diplomazwemmen 
18 maart: afzwemmen keuzepakketten snorkelen 

1 april  kijkmiddag zaterdaggroep 

5april  kijkmiddag woensdaggroep 
 
 

Wedstrijdzwemmen 
18 en 19. februari Merlet Multi Meet in Cuijk 

19 februari Meerkringen ontmoeting in Almelo  

4 maart Picolo-limietwedstrijd in Etten-Leur 

5 maart  open Schijndelse kampioenschappen in Schijndel 

5 maart Limietwedstrijd in Veldhoven 

9 maart LAC in Boxtel: wisselslag 

12 maart Recreantencompetitie deel 5 in Sint-Oedenode 

12 maart Limietwedstrijd Lange afstanden in Deurne 

17 maart LAC in Veghel 

18 maart Start- en keerpunttraining te Schijndel 

19 maart D2-Competitie ronde 4 in Gemert 

26 maart Limietwedstrijd in Eindhoven vernieuwde Tongelreep 

 

Waterpolo 
De waterpolowedstrijden staan in de rubriek ñOnder de Kepò. 
 

Kamp 
16, 17 en 18 juni 2006 
 

Algemene Leden Vergadering 
12 juni 2006 20.00 Broodje Apart (definitieve datum) 

http://neptunus58.web-log.nl/log/4672670
http://neptunus58.web-log.nl/log/4703651
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VERJAARDAGEN 
 

 in februari    in maart 
 

1 Marco Rijkers 3 Maria van Gaal 
2 Demelsa vd Steen 5 Macs vd Doelen 
 Jeffrey Doll 6 Tim Klerks 
3 Linda Schellekens 8 Femke vd Hoeven 
 Michelle Megens 9 Siebe van Veen 
4 Gerry vd Loo 10 Hans Nieuwenkamp 
 Mijke de Jong  John Verhagen 
5 Ronald Vloet  Mark Schellekens 
9 Rowie vd Oever 12 Rianne vd Rijt 
 Willem vd Hofstad 15 Bertha van Liempd 

10 Bente van Bergen  Arie de Zwart 
12 Jorn Mauriks  Els Goijaerts-Aarts 
14 Ronald Persoon 16 Peter Brugmans 
 Luuk van Helvoirt  Wyko vd Wijgert 

16 Martine vd Steen 17 John Schuurmans 
17 Loek vd Linden 19 Lonneke Geurts 
18 Elke van Liempd 21 Mathijs van Os 
 Joëlle van Dijk  Laura vd Boogaard 

19 Anja Pennings 22 Laura de Bie 
20 Annemiek Jans-Donkers 23 Kevin Verhagen 
22 Marjolein Leenders 24 Kim Timmermans 
23 Vera Hellings 25 Martine van Geene 
25 Karin van Keulen  Nienke vd Krabben 
 Thom van Lieshout 26 Daan Hermes 

26 Anouk vd Heuvel  Bart vd Bruggen 
 Guus Braam 27 Richard Postma 
   Sandra Schellekens 
  30 Fieke Bouwmans 
  31 Dre vd Wijgert 

 

NIEUWE LEDEN 
Bas  Bozelie Diplomazwemmen 

Selina  Janssen Diplomazwemmen 

Ine van Osta Masterzwemmen 

Ellis  Sonnevelt Waterpolo 

Jacqueline van Uden Masterzwemmen 
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GESLAAGDEN 
 

Ster 4 
Robin vd Bergh  

Yosca Bozelie 

Marian vd Hanenberg 

Stefan vd Heijden 

Kevin Leenders 

Jorn Mauriks 

Daisy Rombouts 

Rick vd Wetering 

Bart van Zoggel 

Niels van Zoggel 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Jut & Jul moeten zich verontschuldigen, omdat er geen stukje óJut & Julô in dit 

clubblad staat. 

 
Dat is helaas juist, het spijt mij ontzettend dat ik een onmogelijk slordig zusje 
heb. Die ons stukje niet op tijd heeft ingeleverd.  

Ja, ja. Geef mij maar weer de schuld, als jij het net zo druk zou hebbuh met 

alle wedstrijden die ik moet winnuh, zou jij ook wel uns iets vergeten. 

Ik zou nooit vergeten voor welke datum het stukje in moet worden geleverd, 
omdat het altijd zo keurig netjes vermeld wordt in het laatst verschenen clubblad, 
op pagina 1. Ook staat hier het (Redactie)adres waar je het stukje naar toe moet 
sturen. Dus als je zelf ooit eens iets in de Drietand wilt zetten moet je het naar dat 
adres en voor die datum inleveren. En misschien Jut, is het voor jou verstandig 
die uitzonderlijke belangrijke data in je agenda te zetten. 

Ja, Jul! Ik zal het niet meer vergetuh. Volgende keer gaan we het, zoals 

beloofd, hebbuh over kunstzwemmen. 

 Ajuus 

 

Getekend, 

Jut & Jul 
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Org aniseert  

Op 5 maart 2006  

De Open Schijndelse Kampioenschappen  
 

Probeer de huidige kampioenen te verslaan en noem jezelf de 

snelste zwemmer van Schijndel.  
Doe met je familie en vrienden mee aan de lachwekkende spelletjes.  

Wat moet je doen:  
Vul het strookje  onderaan dit blad in en lever dit voor 1 maart  in bij: Vera 

Hellings, Anja Pennings, Frank Hovenier of Kenny Steenbakkers.  
 

Wie kunnen er meedoen:  
Iedereen die kan zwemmen mag meedoen. Er wordt in verschillende 

leeftijdscategorieën gezwommen. Voor de spel letjes mag je zelf een team 

samenstellen. Heb je geen team, dan zoeken wij er eentje voor je uit !!!  

Heb je nog vragen:  
Bel dan:  Anja Pennings: 5034015 of Kenny Steenbakkers 5498164  
  

Inschrijfformulier  

Ik doe mee aan de Open Schijndelse Kampioenschappen  op 5 maart van 13.00 

tot ca 18.00 in zwembad de Molenheij te Schijndel.  
 

Naam  éééééééééééééééééééééééééé       Geboortedatum éééééééééééééé 

Adres  éééééééééééééééééééééééééé       Telefoon      éééééééééééééé 

Plaats  éééééééééééééééééééééééééé       Man / Vrouw  

Ik ben wel / geen wedstrijdzwemmer en ik doe mee aan de wedstrijd / spelletjes / beide
  

Maar wij doen ook mee !!!  

Naam              geb. datum   

1. ééééééééééééééééééééééé      éééééééé  Man / Vrouw  

Ik ben wel / geen wedstrijdzwemmer en ik doe mee aan  de wedstrijd / spelletjes / beide

  

2. éééééééééééééééééééééééééé        éééééééé  Man / Vrouw   

Ik ben wel / geen wedstrijdzwemmer en ik doe mee aan de wedstrijd / spelletjes / beide

  

3. ééééééééééééééééééééééééééé        éééééééé Man / Vrouw   

Ik ben wel / geen wedstrijdzwemmer en ik doe mee aan de wedstrijd / spelletjes / beide
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Naam: Bernadette van Vlaanderen 

Leeftijd: 22jaar 

Beroep/studie: is kapster en badjuffrouw. 

 

Hoelang zit je bij Neptunus ô58? 
 Vanaf mijn 4e, dus ik ben al 18 jaar lid.  

 

Hoe ben je bij Neptunus ô58 terecht gekomen? 
 Geen idee, ons mam heeft mij aangemeld.  

 
Heb je zelf gezwommen? Of zwem je nog steeds? 

Ik ben al 5,5 jaar gestopt, dus tot mijn 17e gezwommen.  

  
Wat doe je allemaal bij Neptunus ô58? 

Ik geef les op de woensdag groep (diploma zwemmen), kunstzwemmen op 

de zaterdag. Ik organiseer ook mee de zwem 4 daagse. Op zwemkamp ga 

ik mee als begeleiding. Ook doe ik het clubblad rond brengen. En ik ben nu 

bezig met een cursus te volgen voor jureren bij het kunstzwemmen.   

 
Ga je mee op zwemkampen? 

Dat staat al bij de vorige vraag, Ik ben al verschillende keren mee geweest! 

Cowboyôs, circus, olympische spelen, piraten, griezel.  

 
Lees je de drietand? 

Ja, als ik het niet vergeet. Ik lees bijna het hele boekje, alleen onder de kep 

en wedstrijd zwemmen sla ik over, omdat ik dat niet interessant vindt.  

 
Hoeveel diplomaôs heb je? 

Van alles. Ik heb alle oude diplomaôs, sterren, tot en met brevet 5 van 

zwemmend redden. Kunstzwemmen. Ongeveer 36 diplomaôs totaal. Maar 

die liggen allemaal thuis, ergens boven. 

 
Wat is je favoriete zwemslag? 
 Gewoon schoolslag.  

 
Wil je nog wat kwijt aan je fans, of de lezers? 
 mmmmé Veel plezier met zwemmen iedereen.  
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ZWEMMEND REDDEN  
 

Nog steeds hoor je zo nu en dan op de televisie, dat er 
mensen verdronken zijn in Nederland. Meestal kleine 
kinderen, maar zelfs mensen die goed kunnen zwemmen, 
kunnen door een ñongelukjeò toch nog verdrinken. Een 
dood door verdrinking kan aan verschillende situaties te 
wijten zijn: te ver zwemmen en te moe zijn om de weg 

terug vol te houden, bij het surfen, zeilen of roeien in problemen raken, met een 
auto het kanaal inrijden, door het ijs zakken, een kind dat onopgemerkt een vijver 
inloopt, enz. Weinig mensen weten hoe je in zulke gevallen kunt handelen. Bij het 

zwemmend redden kun je dat leren. Je leert mensen te redden, zonder zelf 

gevaar te lopen. En vooral dat laatste is erg belangrijk.   
 

Binnenkort gaat de zomercursus zwemmend redden van Neptunus'58 weer van 
start. We beginnen in april en we eindigen met een examen op 1 oktober. Zo kun 
je de hele zomer blijven zwemmen en nog een brevet, certificaat of diploma 
halen ook. Neptunusô58 is gespecialiseerd in de cursussen voor het redden van 
drenkelingen in binnenwater. 
 

Je kunt 6 brevetten halen en die heten: brevet 1, brevet 2, brevet 3, brevet 4, 
brevet 5 en brevet 6. Ook zijn er nog certificaten om te halen. Die noemen we: 
brons, zilver en goud. En dan zijn er nog de binnenwater diplomaôs A en B. 
Hiervoor moet je in het bezit zijn van het EHBO diploma en bovendien moet je 16 
jaar zijn om deze diplomaôs te kunnen halen. En wat erg belangrijk is, is dat je 
badmeester kunt worden als je deze twee diplomaôs hebt.  
 

We beginnen waarschijnlijk op 15 april. Ongeveer vier weken lang kun je je 
inschrijven bij ons. De zwemtijden zijn van 18.00 uur tot 19.30 uur op 
zaterdagavond. Het examen is dit jaar op zondagavond. In totaal kun je 19 keer 
komen zwemmen voordat het examen is. Van deze 19 keer moet je er zeker 13 
keer geweest zijn, anders mag je niet meedoen aan het examen. En die 13 keer 
heb je ook wel nodig want er wordt heel veel geleerd tijdens de zwemlessen. 
Tijdens de bouwvak-vakantie en tijdens het kamp wordt er niet gezwommen. De 
overige data staan op dit moment nog niet allemaal vast, maar die vermelden we 
in de volgende De Drietand. 
 

De brevetten 1 zwemmen sowieso van 18.00 tot 18.45 uur, de brevetten 2 van 
18.45 tot 19.30 uur en alle andere brevetten, certificaten en diplomaôs zwemmen 
van 18.00 tot 19.30 uur.  
 

In de volgende De Drietand krijgen jullie meer van ons te horen (precieze data, 
tijden en cursusgeld). Ook komen we langs tijdens de kijkdagen op 1 en 5 april 
van de afdeling diplomazwemmen. Dan kunnen jullie kennis maken met het 
zwemmend redden. 
 

TOT ZIENS! Afdeling Zwemmend Redden 
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SYNCHROONZWEMMEN 
 

Wervelende watershow bij NEPTUNUSô58 
 
Om het tienjarig bestaan van de afdeling synchroonzwemmen te vieren, heeft 
deze afdeling op zondag 29 januari een fantastische synchroonzwemshow 
gepresenteerd. Al vroeg in de middag waren de 33 meisjes van deze afdeling op 
het zwembad aanwezig, want een show geef je niet zomaar. Iedereen moest 
netjes uitgedost worden, geschminkt en gekapt worden. Gelukkig hadden we heel 
wat moeders en trainsters die ons daarbij konden helpen. Alle meisjes uit een 
groep kregen dezelfde versiering en werden op dezelfde manier opgemaakt. Dat 
zag er erg mooi uit. 
 
Aan de andere kant van het bad waren de technici bezig om het geluid in orde te 
maken zodat er deze dag zowel boven als onder water muziek zou klinken. Ja, bij 
het synchroonzwemmen gebruiken we ook onder water muziek. Dan weten de 
meisjes wanneer ze boven moeten komen. Zonder geluid onder water, komt 
iedereen ongelijk boven en dat ziet er niet mooi uit. 
 
En ook het publiek liet ons niet in de steek. Het zwembad zat helemaal vol met 
ouders, opaôs, omaôs, vrienden, vriendinnen en bekenden. Dat was fantastisch!! 
Je kon aan de meisjes zien hoe leuk ze het vonden om voor publiek op te treden. 
Ze zwommen nog netter dan op de training. En dat werd officieel vastgelegd door 
Richard OôPrins en Jan Koolen, die voor onszelf en voor de LOS de hele show op 
de gevoelige plaat hebben vastgelegd. En natuurlijk hadden er veel ouders hun 
video- en fotocamera in de aanslag.  
 
Toen het donker werd, rond 18.00 uur, kon de show beginnen. Na een woordje 
van Femke, waarin zij in het kort de hoogtepunten van de afdeling 
synchroonzwemmen doornam, begon de show met een ereronde van alle 
meisjes langs het bad.  
 

  
Spanning na afloop  De tijgerster 
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Daarna was het de beurt aan Sasha vd Bergh, Judith van Eijk, Miranda Koolen, 
Alicia Suiker, Carmen Suiker, Milly vd Veerdonk en Hanneke van Weert. Hun 
badpakken waren heel chique versierd met glitterbanden. En ze hadden ook een 
heus nekcollier van glitters. Als echte ladies liepen de dames op muziek van 
Prince naar hun plekje aan het bad en sprongen er sierlijk in. Toen flitsten zij door 
het zwembad heen op Boom boom boom boom (Vengaboys). Heel mooi gelijk 
maakten zij hun zwemslagen en figuren. Aan het einde van het nummer werd 
Hanneke door de andere meisjes op spectaculaire wijze uit het water gelift. Een 
lust voor het oog.  
 
De tweede groep was de basishouding groep, waar zelfs meisjes in zitten die pas 
dit jaar zijn begonnen. De groep bestond uit: Laura vd Boogaard, Yosca Bozelie, 
Desirée Dimmers, Bo vd Hofstad, Jetske Korsten, Femke vd Langenberg, 
Michelle Megens en Kim Scheutjens. Onder aanvoeren van Michelle marcheerde 
de groep helemaal rond het bad naar de plek waar zij begonnen. Ze legden hun 
tijgerstaart op de kant en sprongen in het water. Gelukkig waren deze lieve tijgers 
helemaal niet bang van water. Ze zwommen op de muziek I just canôt wait to be 
king van de Lion King. Ze toonden een groot aantal figuren en drijfvormen die ze 
tot nu toe geleerd hebben. Het slot was bijzonder moeilijk voor de meisjes en 
mooi voor het publiek. Ze vormden samen een grote ster en bleven daarin 
drijven. 
 

  
Mooie armbeweging En nog een krachtige armbeweging 

 
De groep die volgde was helaas niet compleet, omdat Brechje Rijkers niet kon 
meezwemmen. Ze was ziek. De andere deelnemers Anouk van Helvoirt, Mijke de 
Jong en Marian Krielaart zwommen hun show op Hulagirl (Hulatrain). Bernadette 
had hun haren helemaal ingevlochten met lange slierten. Met bloemen om hun 
polsen en zeer mooi geschminkt, leken de dames net vlinders. En zo rank en 
lichtgevleugd als vlinders bewogen ze zich door het water. Heel mooi gelijk. Het 
was bijzonder knap dat de dames het nummer dat voor vier meisjes geschreven 
was, in zoôn korte tijd hebben om kunnen  
bouwen naar een trio.  
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De groep erna zwom op heel speciale muziek. Anne Oremans had samen met 
Jurriaan Giele een compositie gecomponeerd die uit heel veel verschillende korte 
en lange stukken muziek bestond. In ruim 3,5 minuut lieten Martine van Geene, 
Jolien Gerritsen, Anne Oremans en Lizzy vd Pol ons mooie formatieswisselingen, 
figuren en egg-beaters met armbewegingen zien. De choreografie hadden de 
dames zelf verzorgd. De groep was erg origineel verkleed. Twee van de dames 
droegen een rode roos in hun haar en een rood lint aan hun enkel. De andere 
twee dames droegen een blauwe zwembril, blauwe haarspeldjes en een blauw 
lint aan hun enkel. Je kon zien dat deze meisjes al langer zwemmen want bij de 
figuren die ze maakten, stonden ze vaak op hun kop en bleven ze lang onder 
water. En andere figuren werden juist heel snel achter elkaar uitgevoerd. 
 

  
Precies op de juiste tel bovenkomen  Snelle zwemslag in formatie 

 
Het mediterrane muziekstuk Dragostea din tei (OZone) werd gepresenteerd door 
het volgende vijftal: Melanie van Dinther, Wendy Groenendaal, Claudia Mettler, 
Rowie vd Oever en Adelinde Schnitzeler. Een donkerrode roos aan hun zwart 
badpak gegespt, rouge op de wangen, ingevlochten haar met fonkelende 
spelden, zo zwommen deze ladies hun show. Aan het begin van de muziek 
vroegen we ons af, of er wel een groep zou zwemmen. Er was muziek, maar er 
waren nog geen meisjes te zien. Maar na twee maten verschenen er ineens twee 
meisjes. En na nog twee maten voegden zich drie anderen daarbij. Daar hebben 
ze vast vaak op geoefend, zo lang onder blijven en zo mooi gelijk boven komen. 
De rillingen liepen over mijn rug. 
 
En toen was het tijd voor de laatste groep. Leonie vd Boogaard, Lisa vd 
Boogaard, Moniek vd Boogaard, Marjolein Leenders en Sandra Schellekens 
hadden zelf het nummer geschreven op Mother Earth (Within Temptation). De 
muziek begon heel rustig. Daarna wisselden rustige en heftige stukken elkaar af. 
De choreografie was daarop aangepast: op sommige momenten lagen de vijf 
dames dicht bij elkaar, dan weer stoven ze bij elkaar weg om even later weer 
sierlijk in een mooi patroon bij elkaar te komen. De moeilijkste figuren werden 
afgewisseld met vrolijke armbewegingen. Zo hebben we de volgende  
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figuren gezien: balletbenen, kranen, barracudaôs, flamingoôs, eiffeltorens, reigers 
en Sandra zwom in haar eentje de zeer moeilijke spagaat waarbij een draai van 

360  ̄ werd gemaakt, direct gevolgd door een draai van 180  ̄ waarbij de benen 
gesloten werden. Een zeer krachtig en mooi nummer. Ook de schmink van de 
dames was toverachtig.  
 

 

 
Ereronde voor de show Afscheid na de show 

 
Aansluitend aan de show lieten de zwemsters uit elk van de vijf nieuwe 
synchroonzwemdiplomaôs een aantal zwemslagen, drijfvormen, figuren en egg-
beaters zien. Niet alle onderdelen van een diploma konden getoond worden. Dat 
zou teveel worden, want elk diploma bestaat uit 14 onderdelen. Elke groep liet 
een paar oefeningen van het diploma zien, waarvoor ze aan het oefenen zijn.  
 
De trainsters (en choreografen) waren bijzonder tevreden over de show en 
feliciteren alle zwemsters met het fantastische resultaat. Ook willen wij alle 
mensen bedanken die ons geholpen hebben bij het voorbereiden en geven van 
deze show.  
 

GEFELICITEERD en BEDANKT !! 
 
Femke 
Namens team synchroonzwemmen 
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WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Voor de uitslagen van het wedstrijdzwemmen verwijzen we jullie naar de 

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

 

Groot succes Neptunus '58 bij Brabantse 
Winterkampioenschappen 2006 
 

Zaterdag 7 januari was de eerste dag van de Brabantse 
Winterkampioenschappen 2006 in Tilburg. Tijdens de BWK kwam er 39 keer een 
Neptunus-lid aan de start, terwijl er beide dagen ook nog een estafetteploeg aan 
de start verscheen. Dit jaar waren er veel debutanten: Bente van Bergen, Mark 
van Dinther, Femke van Liempd, Anouk van Lokven en Esra Pennings mochten 
voor het eerst in actie komen tijdens een Brabants Kampioenschap. Roel vd Kleij, 
Mark en Linda Schellekens en Gijs en John Verhagen streden al eerder voor de 
Brabantse titels. 
John Verhagen kwam 6 keer individueel aan de start gedurende deze 2 dagen en 
kreeg ook 6 keer het goud omgehangen. Op de 50 en 100 vrij, de 50 en 100 rug, 
de 100 school en de 100 wissel mag John zich nu Brabants Kampioen noemen. 
Vooral op de 100 meter vrije slag was John een klasse apart, aangezien de 
winnaar van het zilver, Yorick Massink van DZT'62 eindigde op ruim 4 seconden. 
Op de 100 school jongens was de uitslag nog lang spannend: John en concurrent 
Kevin Janssen van Tritium had dezelfde tijd laten klokken: 1:16,47. De 
kamprechters hadden John net iets eerder aan zien tikken, dus kon John zijn 5e 
gouden plak van het weekend in ontvangst nemen. Zijn tijden op de 50 en 100 
vrij, 100 school en de 100 wissel waren ook nog eens goed voor een nieuw 
clubrecord. Zaterdag zorgde Linda Schellekens ervoor dat niet alleen John op het 
podium mocht verschijnen tijdens deze BWK. Ze zwom op de 50 vlinder naar 
haar eerste Brabantse medaille. Haar 0:32,41 was weliswaar net boven haar pr, 
maar toch goed voor het brons. Zondag behaalde ze nog 3 maal een 5e plaats. 
Op de 50 school, 50 vrij en 100 wissel streed ze niet mee om de medailles, maar 
zwom wel op alledrie de afstanden een clubrecord. De grootste verrassing kwam 
op naam van Roel vd Kleij. Hij had beide dagen een vol programma, maar zwom 
zondag wel voor het eerst onder de magische grens van één minuut op de 100 
vrij en deed dat nog ruim ook: 0.58.82. Roel startte op de 50 en 100 vrij (resp. 9e 
en 6e), 50 en 100 vlinder(13e en 6e), 100 en 200 wissel (12e en 8e), 50 school 
(13e). Zijn tijden op de 50 en 100 vrij, 50 vlinder, 200 wissel betekenden een 
verbetering van zijn eigen clubrecords. De jongste zwemster van Neptunus '58 
was de pas 9-jarige Bente van Bergen. Zij had de limieten behaalde voor meisjes 
van 10 jaar en jonger. Op de 50 vlinder werd ze 13e in een tijd die iets langzamer 
was dan haar persoonlijke besttijd. Ook op de 100 vrij kon ze geen verbetering 
laten noteren en werd 16e. Neptunus '58 kwam ook aan de start met maar liefst 4 
11-jarigen. Femke van Liempd beet zaterdag het spits af voor Neptunus '58 op de 
50 rug. Sinds ze haar limiet in oktober gehaald had, was ze niet meer in de buurt 

http://neptunus58.web-log.nl/
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gekomen van haar pr. Nu zwom ze bijna 2 seconden van haar tijd af en werd met 
0.39.48 5e in een nieuw clubrecord. Anouk van Lokven mocht starten op de 50 en 
100 meter schoolslag. Zowel op de 50 als de 100 meter werd ze 8e in een 
verbetering van haar eigen clubrecord. Esra Pennings startte op de 50 en 100 
vlinder. Helaas bleef ze net boven haar persoonlijke records. Op de 50 meter 
werd ze 19e en op de dubbele afstand behaalde ze de 10e plaats. Mark van 
Dinther zwom bij zijn debuut tijdens de Brabantse Kampioenschappen op de 100 
vrij naar een 11e plaats. De 13-jarige Mark Schellekens is inmiddels al ervaren in 
het zwemmen van Brabantse Kampioenschappen: hij zwemt al sinds zijn 10e mee 
tijdens de Brabantse titelstrijd. Mark had een vol programma, met maar liefst 9 
individuele starts en 2 estafettes. Op de 50 (10e) en 100 vlinder (5e) en op de 50 
(13e)en 100 rug (10e) bleef hij iets boven zijn prôs. Bij de Bij de 100 en 200 wissel 
zwom hij naar persoonlijke records en werd resp., 11e en 9e. Bij de 50 (5e plaats) 
en 100 school en de 100 vrij (13e) waren er eveneens prôs. Ook Gijs Verhagen 
heeft al vaker meegedaan en had dit jaar aan 6 limieten voldaan. De 100 en 200 
wissel leverden mooie persoonlijke records en een 15e en een 11e plaats op. Bij 
de 50 vrij kon hij zijn pr niet verbeterden en behaalde een 12e plaats. Op de 
dubbele afstand lukte dat wel en was er een 10e plaats. Op de 50 vlinder bleef hij 
net boven zijn pr en werd 13e evenals op de 100 rug, hoewel zijn pr op die laatste 
afstand wel verbeterd werd. De afsluiter van deze succesvolle eerste dag was de 
estafette 4 x 50 wissel voor jongens junioren 4 en jonger. Het was voor het eerst 
dat Neptunus '58 met een estafette aan de start kon verschijnen tijdens een 
Brabants Kampioenschap. Het team bestond uit John (rug), Mark (school), Roel 
(vlinder) en Gijs (vrij). De jongens werden 6e in 2:12,85. Deze tijd was iets boven 
hun inschrijftijd, maar na zo'n lange dag is het niet raar dat de toptijden niet meer 
behaald werden. Op zondag stond de 4 x 50 vrij op het programma. Roel, Gijs, 
Mark en John werden 8e in 1:57,09, een verbetering van hun inschrijftijd met iets 
meer dan een seconde. Mark en John zwommen daarbij ontzettend snelle 
splittijden!  
Een zeer succesvol weekeinde dus met 7 medailles (6 gouden voor John en een 
bronzen voor Linda), waardoor Neptunus '58 een 10e plaats in het 
medailleklassement bezet. Verder kunnen er weer 14 clubrecords geschreven 
worden en zijn er 23 persoonlijke records aangescherpt. 
 
 

Neptunus '58 zwemt 3e ronde competitie 
 

Zondag 15 januari werd in zwembad de Molen Hey in Schijndel de 3e ronde van 
de D2-competitie gezwommen. De tegenstanders kwamen uit Breda, Veghel en 
Cuijk. 82 keer kwam er een lid van Neptunus '58 individueel aan de start. 50 keer 
kon er een persoonlijk record genoteerd worden. Tien maal werd er een 1e plaats 
behaald, 9 maal een 2e plaats en 8 maal een 3e plaats. 
Er werd begonnen met de estafette 4 x 100 wissel heren. Mark Schellekens 
opende in een zeer sterke 1:15,03 op de 100 rug, een pr, waarna Frank Hovenier 
(school) en Roel vd Kleij (vlinder) volgden. John Verhagen maakte vervolgens het 
karwei af met een superieure 0:55,4 op de vrije slag. Hierdoor eindigden de 
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heren als 2e in 4:44,40. Daarna kwamen de meisjes t/m 18 jaar voor de 4 x 100 
vrij. Ellen Verhagen (16), Femke van Liempd (11), Elke Schellekens (12) en 
Linda Schellekens (17) eindigden eveneens als 2e. Hun tijd was 5:16,94. 
Bij de 50 vlinder individueel zwommen Esra Pennings en Elke Schellekens naar 
een nieuw clubrecord. Esra zwom maar liefst bijna 2 seconden sneller dan haar 
pr. Bij de jongens zwom Mark Schellekens als verwacht naar de winst. Hij deed 
dit in een nieuw pr. Opvallender was niet zozeer de 2e plaats van Gijs Verhagen, 
als wel zijn tijd. Hij scherpte zijn pr net als Esra met zoôn 2 seconden aan. Op de 
50 rug zwom Roel vd Kleij vervolgens naar de winst in een nieuw clubrecord. 
Linda Schellekens zwom behalve in de estafette ook nog 3 individuele afstanden. 
Op de 50 vrij zwom ze met 0:28,91 voor het eerst onder de 29 seconde en 
scherpte zo haar pr en het clubrecord, welke ze vorige week bij de óBrabantseô 
zwom, met een halve seconde aan. Nog geen tien minuten later zwom ze ook 
nog eens haar oude pr op de 100 school uit de boeken, wat haar tevens een 
nieuw clubrecord opleverde. Haar 3e clubrecord kwam aan het einde van de 
middag op de 100 rug. Op de 100 school verbeterde haar zus Sandra haar pr, dat 
slechts 2 weken oud was, alweer uit de boeken, door bijna een seconde sneller 
te zwemmen. Op de 100 rug zwom Femke van Liempd naar een nieuw 
clubrecord, door haar tijd met zoôn 2 seconden aan te scherpen. Opvallend was 
ook de tijd van de pas 9 jarige Bente van Bergen en Aniek Pennings, die 
verschillende 11-jarigen het nakijken gaven. Elke Schellekens zwom even later 
naar haar 2e clubrecord van de dag, door haar eigen tijd met slechts 0,01 te 
verbeteren. Ook Jet vd Bersselaar kan haar naam terugvinden in de lijst met 
clubrecords: haar tijd op de 100 wissel was hiervoor voldoende. Aan het einde 
stonden er wederom 2 estafettes op het programma. De 4 x 50 meter wisselslag 
voor meisjes t/m 16 jaar met Anouk van Helvoirt (rug), Anouk van Lokven 
(school), Esra Pennings (vlinder) en Elke Schellekens (vrij) eindigde hierbij als 3e. 
De jongste zwemmers zwommen de estafette 4 x 25 school mix t/m 12 jaar. Mark 
van Dinther, Lies vd Bersselaar, Luuk van Helvoirt en Bente van Bergen 
behaalden de 2e plaats. 

 

Neptunus '58 zwemt goed in Veldhoven en Schijndel 
 

Zondagochtend 22 januari hebben 15 zwemmers van Neptunus '58 deelgenomen 
aan een limietwedstrijd in Veldhoven. Mark Schellekens beet het spits af met de 
400 meter wisselslag. Hij eindigde met 5:54,87 ruim binnen de limiet voor de 
Brabantse Lange Afstands Kampioenschappen van 6:01,00 en eveneens 
voldoende voor het clubrecord. Mark verbeterde zijn pr met maar liefst bijna 40 
seconden! 
Daarna volgde de 50 vrij met clubrecords voor Elke Schellekens en Esra 
Pennings. Elke verbeterde zich met iets meer dan een halve seconde ten 
opzichte van haar persoonlijke record van vorige week. Esra zwom ruim 2 
seconden sneller dan ooit. Ook Anouk van Helvoirt en Femke van Liempd 
verbeterden hun pr. Bij de heren zwom de 11-jarige Mark van Dinther met 
0:34,25 binnen de limiet voor de Brabantse Zomerkampioenschappen van 
0:34,50. Daarna volgde de 200 meter schoolslag. Bij de dames waren er 2 
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clubrecords te noteren. Linda Schellekens zwom met 3:08,04 ruim 15 seconden 
van het oude clubrecord af. De 11-jarige Anouk van Lokven zwom deze afstand 
voor het eerst, maar de schoolslagzwemster zwom meteen naar het clubrecord in 
3:28,87. Roel vd Kleij zwom daarna bij de heren eveneens naar een clubrecord 
door onder de 3 minuten te duiken: 2:59,33 was zijn eindtijd. Ook voor de 12-
jarige Gijs Verhagen was het de eerste keer dat hij de 200 school zwom. Hij 
eindigde in een keurige 3:35,05. Vervolgens was het de beurt aan de jongste 
meiden die afgereisd waren naar Veldhoven. Bente van Bergen en Aniek 
Pennings zouden beiden voor het eerst starten op de 400 vrij. Beide pas 9-jarige 
meiden zwommen zeer constant en konden in de laatste 50-meter nog een kleine 
eindsprint inzetten. Bente eindigde in een clubrecord van 6:26,17. Ook haar tijden 
op de 200 en 300 meter waren goed voor clubrecords. Aniek eindigde in 6:43,23. 
John Verhagen zwom de 200 vrij, een van de afstanden waarop hij komend 
weekend tijdens de NJK zal starten. Na een (iets te) snelle opening finishte hij in 
2:03,00, bijna 9 seconden onder zijn oude toptijd. Dit betekent uiteraard een 
clubrecord voor hem en John is nu ook de grote favoriet voor komend weekend 
op deze afstand. Daarna volgde bijna de complete ploeg op de 100 wissel. 
Anouk van Lokven zwom na haar clubrecord op de 200 school met 1:29,64 ook 
op de 100 wissel naar een nieuw clubrecord. Ook Elke zwom haar 2e clubrecord 
van de dag door 1:31,67 te laten klokken. Voor Femke en Anouk van Helvoirt en 
Mark van Dinther waren er pr's. De laatste afstand was de 200 meter vlinderslag. 
Sandra zwom hierop naar een pr en clubrecord door met 3:12,23 zo'n 2 seconden 
sneller te zwemmen dan haar oude tijd. Een succesvolle ochtend dus, met 2 
limieten, 13 clubrecords en 23 persoonlijke records. 
Zondagmiddag stond in Schijndel de 3e ronde van de recreantencompetitie op het 
programma. Met 26 zwemmers en zwemsters werd de 1e plaats met succes 
verdedigd. Op het programma stonden dit keer de 25 rug en 25 vrij voor de 
zwemmers tot en met 9 jaar en de 50 rug en 50 vrij voor alle anderen. Er werden 
maar liefst 38 persoonlijke records gezwommen en 14 keer werd er een 1e plaats 
in de wacht gesleept. 9 maal werd een zwemmer of zwemster van Neptunus '58 
2e en 10 keer werd er een 3e plaats behaald. Ook bij de estafettes 4 x 25 meter 
schoolslag werden goede resultaten behaald. Bij de zwemmers tot en met 7 jaar 
behaalden Anouk van Os, Ticho Hellings, Kai vd Zanden en Noud van Boven een 
3e plaats. Bij de categorie tot en met 9 jaar werden Zoë Hellings, Alex de Laat, 
Demi van Os en Lara vd Ven 2e.  Bij de categorieën tot en met 11 en tot en met 
13 jaar werd er gewonnen door Shirley Voets, Ivo van Bruggen, Luuk Keetels en 
Lies vd Bersselaar en door Jet vd Bersselaar, Lisa Smits, Olivier Schnitzeler en 
Elke van Liempd. De uitslag van deze wedstrijd is dezelfde als de huidige 
tussenstand met nog 2 wedstrijden te gaan. 1. Neptunus '58 (Schijndel), 2. De 
Dommelbaarzen (Vught), 3. Zegenwerp (Sint-Michielsgestel), 4. Argo (Sint-
Oedenrode), 5. Nauthusa (Oss). 
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John Verhagen drievoudig Nederlands Kampioen 
13-jarige zwemmer sneller dan vd Hoogenband 

 

Van 27 t/m 29 januari werden in Dordrecht deelnemen de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen Korte baan gehouden. John Verhagen had zich hiervoor op 7 
afstanden gekwalificeerd. 
De 13-jarige John Verhagen startte vrijdagochtend op de 50 vrij. John was als 1e 
ingeschreven met een tijd van 0.25.97, gezwommen op 7 januari. In Dordrecht 
ging John nog een stuk harder: 0.25.12. Hiermee verdiende hij zijn eerste 
Nederlandse titel van deze NJK. Doordat de 50 vrij voor het eerst op het 
programma stond, was zijn tijd ook goed voor het kampioenschapsrecord. Het 
zilver ging naar de als 8e ingeschreven Mike Marissen (Nunspeet) die 0.25.36 liet 
klokken. Mark Costeris (zc De Schotejil) behaalde door zijn 0.25.90 het brons. 
Vrijdagmiddag stond voor John de 100 meter vlinderslag op het programma. Zijn 
pr stond sinds 11 december 2005 (Uden) op 1.09.17. In Dordrecht zwom John 
verrassend van een 10e inschrijftijd naar het zilver in een Brabants Record van 
1.03.42!!!! Na een superscherpte opening van 0.28.88 (zijn pr op de 50 vlinder is 
0.28.57)eindigde hij iets meer dan een halve seconde sneller dan Raga Flores 
(BZV) 3 jaar geleden zwom: 1.03.96. 
Zaterdagochtend stonden er voor John 2 afstanden op het programma: de 200 
vrij en 200 wissel. Na het goud op de 50 vrij en het zilver op de 100 vlinder was 
hij op de 200 vrij iedereen te snel af in een supertijd van: 2.00.41! Dit is ruim 2,5 
seconde sneller dan een week eerder in Veldhoven en deze tijd betekent tevens 
een kampioenschapsrecord. Het Brabants Record van 1.59.40 blijft nog even op 
naam van Pieter vd Hoogenband, maar als John zo doorgaat, moet dat record 
misschien dit seizoen ook nog wel van eigenaar wisselen. Op de 200 wissel liet 
John 2.20.60 klokken en behaalde daarmee een prachtige bronzen plak. De 
winnaar werd Mike Marissen met 2.19.92 en het zilver was voor Arvid Munsters 
in 2.20.10. John verbeterde zijn pr met zo'n 9 seconden! Die middag stond voor 
John de 100 meter rugslag op het programma. Zijn 5e start dit weekend 
resulteerde in zijn 5e medaille. Dit keer had hij een bronzen kleur. John finishte in 
1.05.01, slechts 3 tienden boven zijn pr. Het goud ging als verwacht naar Arvid 
Munsters van Mosa Regio, die 1.01.11 liet klokken. Het zilver ging naar Barry 
Bloemberg van Livo: 1.03.64. 
Zondagochtend stond het koningsnummer van het zwemmen op het programma: 
de 100 meter vrije slag. Al vanaf de eerste meters nam de als 2e ingeschreven 
John het voortouw en gaf deze voorsprong niet meer uit handen. Het eerste en 
derde keerpunt gingen niet helemaal vlekkeloos, waardoor de als 1e 
ingeschreven Mike Marissen (Nunspeet) weer dicht in de buurt kon komen. Na 
het laatste keerpunt zette de 'diesel' nog even aan en zwom weg van Marissen. 
De eindtijd van John was boven verwachting snel: 0:54,25! Dit betekende een 
verbetering van het oude kampioenschapsrecord met ruim een seconde, maar 
ook een veel belangrijker record werd uit de boeken gezwommen. Het Brabants 
Record stond met 0.54.60 sinds 30 november 1991 op naam van Pieter vd 
Hoogenband. Met 0:54,25 heeft John dus Pieter uit de boeken gezwommen. 
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Tijdens de laatste sessie van de NJK 2006 korte baan stond voor John de 100 
meter schoolslag op het programma. Hij zwom 1.15.63, een verbetering van zijn 
pr en clubrecord met bijna 1 seconde en goed voor een 8e plaats.  

 

Het resultaat van dit weekend waren voor John 3 gouden medailles (50, 100 

en 200 vrij), 1 zilveren (100 vlinder) en 2 bronzen plakken (100 rug en 200 

wissel). Verder zwom hij 2 Brabantse Records en 6 

clubrecords/persoonlijke records. In juni worden in Amsterdam de NJK lange 

baan gehouden, waarvoor John zich nu al voor 8 afstanden heeft gekwalificeerd. 

 

 

Midwinter B-kampioenschappen 
Zondag 29 januari werden in Uden de Midwinter B-kampioenschappen gehouden. 
Hier mag alleen aan deelgenomen worden als je geen limiet voor de 
Nederlandse Kampioenschappen hebt behaald. Neptunus '58 was hierbij met een 
groot aantal zwemmers aanwezig. Er werd 43 keer gestart door de 22 
zwemmers. 23 keer kon er een persoonlijk record genoteerd worden. Verder 
zwom Elke Schellekens 2 clubrecords: op zowel de 50 vlinder als de 50 vrij 
verbeterde ze haar eigen tijden. Anouk van Lokven zwom op de 100 wissel een 
clubrecord en zwom op de 50 vlinder binnen de limiet voor de Brabantse 
Zomerkampioenschappen. Verder hebben Femke van Liempd, Anouk van 
Lokven, Esra Pennings en Elke Schellekens de afgelopen weken zo hard 
gezwommen, dat ze de limiet op de 4 x 50 meter wisselslag estafette voor de 
Brabantse Winterkampioenschappen 2007 hebben behaald, indien deze niet 
aangescherpt wordt. 
 
Er werden 8 gouden medailles behaald: 100 vlinder: Roel vd Kleij en Mark, Linda 
Schellekens. 50 school: Shannen Verhagen. 50 vrij: Frank Hovenier en Shannen 
Verhagen. 100 vrij: Bente van Bergen. 3 keer was er zilver: 100 vlinder: Sandra 
Schellekens. 100 school: Roel vd Kleij en Mark Schellekens. En tenslotte was er 
1 bronzen medaille: Anouk van Lokven (50 vlinder) 
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 ONDER DE KEP 
 

Na de oliebollen 
 
De trainingen zijn weer begonnen, maar het 
is niet te merken dat er oliebollen en ander 
lekkers moet worden weggezwommen. De 
dames en heren zullen zich wel goed 
hebben weten in te houden. De competitie 
is ook al weer een wedstrijd of vier verder, 
en Heren 2 en de Aspiranten liggen nog 
steeds op kampioenskoers. Al maakt heren 
2 het wat spannender dan de aspiranten door een wedstrijdje gelijk te spelen 
tegen de nummer 2. 
 
Voor Heren 1 is de race gelopen en ze kunnen zich dan ook volledig gaan richten 
op het inpassen van de jeugd en het terugvinden van het spelplezier. Zodat 
volgend jaar weer een gooi gedaan kan worden naar een positie in de top. Bij de 
Dames 1 komt de lat ook steeds hoger te liggen en zij zijn afhankelijk geworden 
van de uitslagen van de andere teams om niet meer te degraderen. 
 
De overige dames en heren teams spelen een redelijk seizoen zonder extreme 
uitschieters naar boven of beneden. 
De hieronder deels gepubliceerde rangen en standen zijn volledig terug te vinden 
op www.knzbdistrict5.nl.  
 
Jan Mettler heeft gezorgd voor een bijgewerkt overzicht van de Dôs en de Pôs. Jan 
haalt deze informatie steeds van de bij hem ingeleverde wedstrijd formulieren en 
voert ze dan in de computer in. Ik heb dit ook eens een jaartje gedaan en weet 
dat het een hele klus is om alle namen, met bijbehorende nummers, d-tjes en p-
tjes uit het wedstrijdformulier te destilleren. Jan namens mij en alle poloërs 
bedankt voor je inzet.  
 

BEDANKT !! 
 
Aan het einde van het seizoen komt er een overzicht van alle spelers, voor nu 
volstaan we met de top 3 voor de Dôs en de Pôs. 
 
 
     Roy. 
 
 

 

http://www.knzbdistrict5.nl/
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Rangen en standen  
 

Bond Dames 2B (B.D2B)  

 Dames 1          

 team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 

 9  DZT 1  11 3 1 7 7 34 77 -43 0 

 10  WVZ 1  11 3 0 8 6 66 71 -5 0 

 11  SWNZ (SG) 1  13 2 1 10 5 71 123 -52 0 

 12  ZVL 3  13 0 0 13 0 46 170 -124 0  
 

District 5 Dames 3 (D5.D3)  

 Dames 2          

 team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 

 4  Argo 2  14 8 1 5 17 84 74 10 0 

 5  Brunssum 1  11 6 2 3 14 64 48 16 0 

 6  SWNZ (SG) 2  13 7 0 6 14 80 71 9 0 

 7  Lutra 2  14 5 1 8 11 54 68 -14 0  

 

District 5 Dames 4 (D5.D4)  

 Dames 3          

 team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 

 5  DIO 1  12 7 1 4 15 93 55 38 0 

 6  SBC-2000 2  12 7 0 5 14 61 59 2 0 

 7  SWNZ (SG) 3  11 5 0 6 10 40 69 -29 0 

 8  Aquamigos 2  13 5 0 8 10 74 86 -12 0  

 

 

Bond Heren 2B (B.H2B)  

 Heren 1          

 team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 

 10  De Schelde 1   13 3 2 8 8 65 104 -39 0 

 11 EZ&PC 1  13 3 1 9 7 98 150 -52 0 

 12  SWNZ (SG) 1  13 0 1 12 1 66 124 -58 0  

 

District 5 Heren 2A (D5.H2A)  

 Heren 2          

 team gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 

 1  SWNZ (SG) 2  14 12 1 1 25 122 59 63 0 

 2  SBC-2000 2  14 10 2 2 22 151 91 60 0 

 3  De Zuidwesthoek 1  13 9 2 2 20 110 71 39 0 

 4  De Stormvogel 2  14 9 2 3 20 109 77 32 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
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



