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 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 12, nummer 6 april/mei 2006 
 

REDACTIONEEL 
 
Het is al weer een tijdje geleden dat we aan het lay-outen zijn geweest. Door 
omstandigheden zijn er enkele vertragingen bij elkaar gekomen. Maar nu is hij er 
dan weer die kersverse de De Drietand. 
En wat hebben we er voor jullie in gestopt, natuurlijk weer de verslagen van het 
wedstrijdzwemmen, de standen in de waterpolocompetitie. Wij zijn benieuwd of 
heren 2 op 8 april ook echt kampioen wordt/geworden is. Wat we al wel weten is 
dat bij de EHAD-wedstrijd in Hilvarenbeek de teams van Neptunus ô58 weer hoge 
ogen hebben gegooid. We moesten de titel verdedigen. Of dit is gelukt staat 
verder in deze De Drietand. 
 
Voor de ontspanning is er het diepte interview met de vrijwilliger, geven Jut en Jul 
weer ouderwets commentaar en is er de mogelijkheid om eens lekker te gaan 
modderbaden en kuren op het kamp van 16 tot 18 juni. Natuurlijk geheel verzorgd 
en voorzien van die echte authentieke geuren en sferen. Spa zal er bij verbleken.  
 
Kortom genoeg te lezen met alle vaste rubrieken, voor wie tot 89 kan tellen is er 
ook nog een mooie kleurplaat.  
 

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 21 april 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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AGENDA APRIL/MEI 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in april in mei in juni 
maandag 17 1, 22 5,  
dinsdag - 2, 23 20, 27 
woensdag - 3, 24 21, 28 
donderdag 27 gestopt  gestopt 
vrijdag 28 gestopt  gestopt 
zaterdag 29 27 24 
Het waterpolo stopt vanaf dinsdag 25 april. 
 

Diplomazwemmen 
6 mei  broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag 

10 mei  broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag 

10 juni  14.30 ï15.45 basispakket zwemvaardigheid I 

 15.45 ï16.45 basispakket zwemvaardigheid II 

16.45 ï17.45 basispakket zwemvaardigheid III 

De tijden staan nog niet vast, jullie krijgen nog informatie 

hierover.  
 

Synchroonzwemmen 
11 juni    competitiewedstrijd in Rosmalen 
 

Wedstrijdzwemmen 
9 april    competitiewedstrijd DII  te Breda 

17 april   paaswedstrijd in Veghel 

21-23 april   Swim Cub in Eindhoven 

23 april   limietwedstrijd in Uden 

29 april   masterwedstrijd in Eindhoven 

7 mei:    Brabantse Lange Afstands Kampioenschappen 

13 en 14 mei:   Brabantse Zomerkampioenschappen lange baan 

20 en 21 mei:   Brabantse Zomerkampioenschappen lange baan 

10 juni:    Kring Speedo Finale dag 1 

11 juni:    Kring Speedo Finale dag 2 in Uden 

1 en 2 juli:    Internationale wedstrijd in Eindhoven 
 

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) 
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NIEUWE LEDEN 
Pim de Crom Zwemvaardigheidzwemmen 

Daphne Dielissen  Synchroonzwemmen 

Lynn van Dijk Zwemvaardigheidzwemmen 

Anouk Eickemans Zwemvaardigheidzwemmen 

Jenna van Gaal Zwemvaardigheidzwemmen   + 
Synchroonzwemmen 

Wim Glaap Masterzwemmen 

Danny van Grinsven Wedstrijdzwemmen 

Mark Hexspoor Waterpolo 
 
 

TRAININGSTIJDEN 
 

in het binnenbad ñDe Molen Heyò 
 

Maandag 18.00 - 19.00 wedstrijdzwemmen 
   
Dinsdag 18.00 - 18.45 waterpolo aspiranten en heren jeugd 

 18.15 ï 19.00 synchroonzwemmen dinsdaggroep 

 21.00 - 22.00 waterpolo heren selectie  
 22.00 - 23.00 waterpolo dames selectie 
   
Woensdag 16.45 - 17.30 synchroonzwemmen woensdaggroep 

 17.30 - 18.15 zwemvaardigheid training 
 18.15 - 19.00 wedstrijdzwemmen 
 21.00 - 22.00 masterzwemmen + recreatief zwemmen 
   
Donderdag 18.00 - 19.00 waterpolo aspiranten en heren jeugd 
 21.00 - 22.00 waterpolo dames selectie 
 22.00 - 23.15 waterpolo heren selectie 
   
Zaterdag 12.30 - 13.30 wedstrijdzwemmen 

 14.30 - 15.30 synchroonzwemmen allen 

 15.30 - 16.15 zwemvaardigheid training 
 16.15 - 17.00 zwemvaardigheid training 

 17.00 - 17.45 zwemvaardigheid training 
 18.00 - 20.00 afzwemmen diploma's  
 18.00 - 19.30 zwemmend redden (april t/m september) 

 

in het binnenbad ñDe Haagakkerò te Boxtel 
 

Vrijdag 18.15 - 19.15 waterpolo dames 3  
 20.15 - 21.15 waterpolo heren 3, 4 en 5 
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VERJAARDAGEN 
 

 in april     in mei 
 

1 Ria Verhagen 1 Danielle van Boven 
2 Bob van Creij  Lisa Smits 
5 Gijs Deelen 3 Menno vd Spank 
 Rick vd Wetering 7 Miranda Koolen 
6 Ronnie van Berlo  Monique vd Pluym 
7 Rosanne Klerkx 9 Geraltine van Esch 
 Sharon van Veghel 10 Noud van Boven 
8 Leonie vd Boogaard  Jan vd Heijden 
 J.M. Hairwassers-Goossens 13 Rob van Heeswijk 
 Madelieve Schnitzeler  Femke van Liempd 
9 Marian vd Hanenberg 15 Casper Middag 
11 John Kerkhoff  Wilma vd Veerdonk 
12 Pasquale Haasbroek 20 Aniek Pennings 
 Vera de Laat 21 Eric Jansen 
 Pepijn Schnitzeler 22 Dora Sengers 

13 Peter van Aarle 24 Corvin Kamphorst 
 Kenny Steenbakkers 25 Lena Muller 

17 Selina Janssen 27 Pim de Crom 
18 Jan Willem Steenbergen 28 Puskas vd Wiel 
19 Emile vd Aa 29 Boukje vd Bruggen 
20 Virgilius van Liempd  Veerle van Grinsven 
 Kai vd Zanden 31 Daisy Rombout 

22 Frank Hovenier  Rob Werst 
24 Daan Hooijberg   
 Ellis Sonnevelt   
 Shannen Verhagen   

25 Jeroen van Dinther   
27 Steffy van Kronenburg   
 Loes van Schijndel   

29 Mandy Kuypers   
 Robin Nieuwenkamp   

30 Moniek vd Boogaard   
 

GESLAAGDEN 
 

Op zaterdag 18 april is er afgezwommen voor de snorkelexamens  in os eigen 
zwembad. Het was een lange avond maar niet zonder succes want bijna alle 
kandidaten zijn geslaagd. Ook is Femke vd Hoeven die dag geslaagd voor haar 
zwemleider B examen. Zij mag vanaf nu ook examens afnemen.  
Van harte gefeliciteerd.  
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Ster 3 
Robin vd Bergh  

Jeffrey Doll 

Martijn Eickmans 

Marian vd Hanenberg 

Marsha Hellings 

Steffy van Kronenburg 

Marijn de Laat 
 

Snorkelen 1 
Bart van Bergen 
Bente van Bergen 
Sasha vd Bergh 
Laura vd Boogaard 
Nick Bos 
Yosca Bozelie 
Fenna Braam 
Desire Dimmers 
Jeroen van Dinther 
Judith van Eijk 
Pasquale Haasbroek 
Amy vd Heuvel 
Daan Hooijberg 
Miranda Koolen 
Femke vd Langenberg 
Gert van Lokven 
Camiel Maseland 
Marco Mathon 
Michelle Megens 
Demi van Os 
Tessa van Osch 
Aniek Pennings 
Kim Scheutjens 
Madelieve Schnitzeler 
Bas Smits 
Sjors van Weert 
Britt vd Wijgert 
Rowi vd Wijgert 
 

Snorkelen 2 

Rosie vd Berg 
Lies vd Bersselaar 
Thomas Bolwerk 
Maartje Braam 
Bart vd Bruggen 

Mark van Dinther 
Melanie van Dinther 
Inez van Gulick 
Mark van Heeswijk 
Jenny vd Heijden 
Zoë Hellings 
Anouk van Helvoirt 
Peter Hoeven 
Tim Klerks 
Jurgen vd Meerendonk  
Claudia Mettler 
Rowie vd Oever 
Mathijs van Os 
Olivier Schnitzeler 
Kim Timmermans 
Lara vd Ven 
Kim vd Wijgert 
Wyko vd Wijgert 
Marleen van Zoggel 
Maarten Zomers 
 

Snorkelen 3 

Leonie vd Boogaard 
Sophie Braam 
Boukje vd Bruggen 
Susan Gerritsma 
Frank Hoeven 
Meike Keetels 
Romy van Laarhoven 
Marleen de Laat 
Marjolein Leenders 
Anouk van Lokven 
Mark Schellekens 
Sandra Schellekens 
Adelinde Schnitzeler 
John Verhagen 
Celine Vermeer 
Simone vd Wijgert 
 
 
 

Zwemleider B 

Femke vd Hoeven
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Hallo lezertjes! 

 

29 januari was het zwaar feest bij de afdeling kunstzwemmuh! Ze bestond 

10 jaar en dah vierde ze met un spetterende show! Ik en mijn zusje Jul 

waren er natuurlijk bij. 

Dat is juist, Jut. En wij waren twee van velen anderen die deze uitzonderlijk 
mooie show mochten bezichtigen. 

MAAR WIJ hadden ok nog ut zwaar vette geluk dat we backstage mochten 

koomen kijken. We konduh zien hoe onze toffe kunstzwemsters werden 

geschminkt en aangekleed. 

Nadat we alluh optredens hadduh gezien met allemal verschillende te gekke 

liedjes kregen we ok nog uné uhm hoe noem je dah Jul?] 

Nou, ik denk dat je doelt op de demonstratie van de uitermate moeilijke diploma-
eisen van de kunstzwemdiplomaôs. Deze bestaan uit de ingewikkeldste figuren 
die ik ooit heb mogen waarnemen. 

Maaruhmé wat ik zo raar vin h® Jul, is dat deze figuren zwaar veel 

moeilijker waren dan de figuren die ik oit us geleerd heb voor het 

kunstzwemdiploomaa bij ut diploomaa-zwemmen. 

Dat komt, Jut, omdat dit andere diplomaôs zijn. Bij het diploma-zwemmen kun je 
kunstzwemmen 1,2 en 3 halen en bij de afdeling kunstzwemmen diploma 
basishoudingdiploma, zeilbootdiploma, balletbeendiploma, spagaatdiploma, 
barracudadiploma, E-diploma, D-diploma, B-diploma, A-diploma. En elk diploma 
wordt weer een tikkeltje moeilijker. 

Ooh dus als je nog meer en moeilijkeruh diploomaa wil haluh moet je echt 

bij het kunstzwemteam van Neptunus ô58. 

Correct, en met dit wonderlijk goede team kun je dan ook deelnemen aan 
spannende wedstrijden. 

Zwaar te GEK!! Ik ben dol op wedstrijduh! Bij wie moettik me opgevuh? 

Opgeven doe je bij Femke van de Hoeven, haar adres staat vooraan in dit 
uitzonderlijk belangrijke boekje. Op zaterdag, dinsdag en woensdag kun je 
deelnemen aan de trainingen. 

Tof! Maar helaas is het weer tijd om te stoppen met pennuh. Het onderwerp 

van volgende keer isé Uhm.. wat is dat Jul? 

Omdat 18 maart weer afgezwommen moet worden voor de snorkeldiplomaôs is 
het misschien een nuttig idee om daarover wat te melden. 

Zwaar goed idee Zussie! De meeste van jullie hebbe da diplooma al wel 

gehaald maar wij komme er nog effe op terug de volgende keer! 

 
Getekend, 

Jut & Jul 
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Naam: Frank Hovenier 

Leeftijd: 20 jaar 

Beroep/studie: volgt de lerarenopleiding (PABO) 

 

Hoelang zit je bij Neptunus ô58? 
Vanaf mijn 4e geloof ik. Al 16 jaar dus. Best lang al! 

 
Hoe ben je bij Neptunus ô58 terecht gekomen? 

Via mijn papa en mama, en mijn zus Susanne zat er al bij.  

 ñFrank had vroeger heel erg watervrees, maar hij zou moeten leren 

zwemmen. Ineens kwam hij thuis met een kikkerdiploma. Sindsdien is hij 

niet meer bang voor waterò aldus Herman Hovenier (de vader van Frank)  

 
Heb je zelf gezwommen? Of zwem je nog steeds? 

Ik zwem nog steeds! Ik doe nu nog wedstrijd 

zwemmen en waterpolo. Ik heb nog aan 

diploma zwemmen gedaan. Maar dat had ik op 

een gegeven moment wel gezien. Karin, 

vertelde me wel vaker bij het diploma zwemmen 

dat ik moest gaan wedstrijd zwemmen. Maar dat 

mocht niet van ons mam. Toen heb ik zelf maar 

het initiatief genomen en ben naar het wedstrijd 

zwemmen gegaan. Bij waterpolo was het precies 

hetzelfde verhaal. 

 

Wat doe je allemaal bij Neptunus ô58? 
Ik geef les bij het diploma zwemmen op zaterdag en op woensdag. Ik 

geef training aan de herenjeugd van waterpolo op dinsdag en donderdag. 

Ik heb de open Schijndelse kampioenschappen mee georganiseerd. En het 

zwemkamp organiseer ik mee.  

 
Ga je mee op zwemkampen? 

Ja!!! Zeker als ik het ook mee organiseer. De spelletjes bedenk ik mee. 

Ook ben ik afgelopen jaar nachtwacht geweest. Ik ga al vijf of zes jaar mee 

op zwemkamp, en ieder jaar wordt het steeds leuker! 

 
Lees je de drietand? 
 Altijd! Ik lees alles. Nou ja behalve het voorwoord dan.  
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Hoeveel diplomaôs heb je? 

Weet ik niet. Moet ik ze tellen? diepe zuchté In totaal zoôn twintig. Alles 

heb ik compleet, behalve kunstzwemmen. Daar heb ik er alleen één van, 

meer niet, hahaha.  

 
Wat is je favoriete zwemslag? 

Schoolslag, komt misschien ook omdat ik de lerarenopleiding volg. Het is 

mijn snelste slag.  

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

Heb ik fans?  

Neptunus is een leuke club. Kom bij het wedstrijd zwemmen en bij 

waterpolo. En ga zeker mee op zwemkamp!!! 
 

 
 
 
 

SCHIJNDELSE 

ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN 
 
Zondag 5 maart werden weer de jaarlijkse Open Schijndelse Kampioenschappen 
gehouden. Behalve het wedstrijdgedeelte waarbij snel zwemmen de opdracht 
was, stonden er ook 7 spelletjes op het programma. Opdrachten waren onder 
andere muntjes opduiken, zaklopen in het water en zo snel mogelijk over de mat 
naar de overkant lopen. 
Team 27, bestaande uit Rick van Gerven en Ellen, Gijs en John Verhagen, was 
hierbij de beste en mocht hiervoor de wisseltrofee, een ógoudenô zwembril, in 
ontvangst nemen. 
 

De uitslag van de spelletjes:  
1. Team 27 
2. Team 3 
3. Team 25 
4. Team 4 
5. Team 9 
6. Team 10 
7. Team 18 
8. Team 1 
9. Team 2 
10. Team 16 

11. Team 5 
12. Team 7 
13. Team 12 
14. Team 21 
15. Team 11 
16. Team 19 
17. Team 8 
18. Team 20 
19. Team 13 
20. Team 6 

21. Team 14 
22. Team 26 
23. Team 24 
24. Team 15 
25. Team 17 
26. Team 23 
27. Team 22 
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De volgende zwemmers mogen zich een jaar lang Schijndels kampioen noemen: 

 

25 meter schoolslag 

Anouk van Os 
Joëlle van Dijk 
Ticho Hellings 
Noud van Boven 
Nienke vd Krabben 
Gijs Deelen 
Martijn Eickmans 
 

50 meter schoolslag 

Fenna Braam 
Nick vd Heijden 
Miranda Koolen 
Rick van Gerven 
 

25 meter schoolslag masters 

Henny Bozelie 
Arno van Os 
René van Boven 

25 meter vrije slag 

Shannen Verhagen 
Joëlle van Dijk 
Ticho Hellings 
Noud van Boven 
Nienke vd Krabben 
Gijs Deelen 
Martijn Eickmans 
 

50 meter vrije slag 

Yosca Bozelie 
Robin vd Bergh 
Miranda Koolen 
Rick van Gerven 
 

25 meter vrije slag masters 

Dorien Verhagen 
John van Dinther 
John Verhagen

 
 
De wedstrijdploeg kwam maar liefst 161 keer aan de start, waarvan er 67 in een 
persoonlijk record resulteerden. Verder zwom Anouk van Lokven op de 50 school 
naar een nieuw clubrecord.  
 
De oudere wedstrijdzwemmers zwommen een klassement over 3 of 4 afstanden 
(vlinder, rug, school en vrij).  
Optellen van de 3 of 4 tijden leverde de Schijndelse Kampioenen op. Dit zijn: 

Jeroen van Dinther 
Bente van Bergen 
Kevin Verhagen 
Anouk van Lokven 
Mark van Dinther 
Elke Schellekens 
Gijs Verhagen 
John Verhagen 
Roel vd Kleij 
Linda Schellekens 
Frank Hovenier 

 
Fotoôs en de complete uitslag zijn te vinden via de weblog van Neptunus '58: 
http://neptunus58.web-log.nl 
 

http://neptunus58.web-log.nl/
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ZOMERCURSUS ZWEMMEND REDDEN 
 

De hele zomer zwemmen ! 
 

Heb jij ook zin om te leren zwemmend redden, kom dan vanaf zaterdag 15 april 
wekelijks de lessen volgen (het zijn er 19 in totaal). Er wordt gezwommen van 
18.00 uur tot 19.30 uur in zwembad "De Molen Hey". Wat de begintijd is hangt af 
van het diploma waarvoor je je inschrijft:  

brevet a, b, 1       18.00-18.45 uur 
brevet 2        18.45-19.30 uur 
andere brevetten, certificaten en diploma's  18.00-19.30 uur 

We zwemmen op de volgende dagen: 15 en 29 april; 6, 13, 20 en 27 mei; 3, 10 
en 24 juni, 1 en 8 juli; 12, 19 en 26 augustus; 2, 9, 16, 23 september en 30 
september. Het examenzwemmen is op zondag 1 oktober vanaf 16.30 uur. Zoals 
je ziet zwemmen we niet in de bouwvak-vakantie. Op 26 augustus wordt er in 
buitenwater gezwommen. Alle andere dagen zijn in ons eigen zwembad. 
 

Net als vorig jaar moet je een minimum aantal lessen gevolgd hebben om op 
examen te mogen ! Dit aantal is vastgesteld op 13 lessen.  
 

Vorig jaar is de diplomastructuur een beetje gewijzigd. Die verandering wordt 
doorgezet: de certificaten brons, zilver en goud kunnen gehaald worden tussen 
de brevetten door. Dit hangt met name af van de leeftijd en ook van de kennis en 
vaardigheid van de kandidaat. Ook als je vorig jaar brevet 6 hebt gehaald en je 
nu nog geen E.H.B.O.-diploma hebt, kun je nu meedoen met het certificaat 
zwemmen.  
 

Je kunt jezelf opgeven door het inschrijfformulier in te vullen. Dit lever je zaterdag 
15 of 29 april bij ons in. Je schrijft je eerst in voor een brevet, certificaat of 
diploma en meteen daarna beginnen de lessen. 
 

Neem bij het inschrijven de volgende dingen mee: 
¶ Zwemspullen;  
¶ Het bijgevoegde inschrijfformulier; 

¶ Een pasfoto; 
¶ Het zakboekje als je dat al hebt.  

We zullen het inschrijfgeld (dit is het examengeld en het lesgeld samen) innen 
door middel van een eenmalige afschrijving van de bank- of girorekening. Het 
gaat om de volgende bedragen: 
 Neptunus'58 leden Niet Neptunus'58 leden 
Brevet a, b, 1 en 2 ú 33,00 ú 62,50 

Brevet 3 t/m 6 en Certificaten ú 39,00 ú 62,50 

Diploma Binnenwater A, B ú 42,50 ú 75,00 
 

Als je je voor de eerste keer inschrijft heb je een zakboekje nodig van ú 3,00 
waarin steeds de behaalde diploma's worden bijgeschreven.  
Als je verder nog vragen hebt: vanaf zaterdag 15 april is altijd iemand van ons 
aanwezig op het zwembad. Ook op de kijkdagen zullen we aanwezig zijn. 
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Neptunus ó58 

INSCHRIJFFORMULIER  
 

Gegevens deelnemer:  
 

NAAM : ................... ...............................................................éé... M/V  
 

ADRES: ............................................................................................éééé.. 
 

PLAATS: ................................................................... ........................éé........ 
 

GEB. DATUM :  .......... --......... --..éééé. GEB. PLAATS:  ..ééé...............ééé.. 
 

TELEFOONNR:  ................... --..éééééééééé.é 
 

E-MAIL adres :  .......éééééééééé.éé..@...ééé........ééééééé. 
 

Lid van Neptunus ô58  j a/nee    
 

Inschrijfgeld:  Neptunus'58 leden  Niet Neptunus'58 leden  
Brevet a, b, 1, 2 ú 33,00 ú 62,50 
Brevet 3, 4, 5, 6  ú 39,00 ú 62,50 
Certificaat Brons, Zilver, Goud ú 39,00 ú 62,50 
Diploma Binnenwater A, B ú 42,50 ú 75,00 
 

Bij het inschrijven wordt een sportkeuringskaart verstrekt. Deze is bij de prijs 
inbegrepen. 
 

Dit gedeelte zal door ons ingevuld worden. 
 
¹ Inschrijfgeld  ú      ,     (afhankelijk van het diploma waarvoor je je  

  inschrijft)  
¹ Zakboekje  ú    3,00 (eenmalig als je begint)  
¹ Leerboek  ú  17,00 (eenmalig en alleen vanaf brevet 6) 
 

TOTAAL ú      ,      
 

 

Begin juni wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven. 
 

Ondergetekende gaat akkoord met een eenmalige afschrijving van het aangegeven 
bedrag: 
 

Naam:   ééééééééééééééé 
Bankrekening nr: éééééééééééé  Girorekening nr:    éééééééééééé  
Handtekening: 

 

Zwemmend Redden 

Schijndel  
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EERSTE HULP AAN DRENKELINGEN 
 

Eerste plaats bij EHaD-wedstrijd 
 

Zaterdagavond 25 maart is een van de twee teams van zwemclub Neptunusô58 
eerste geworden bij de EHaD-wedstrijd te Hilvarenbeek. EHaD staat voor Eerste 
Hulp aan Drenkelingen. Dat ging zo: 
 

ñWe wilden met een aantal mensen lekker rustig gaan zwemmen in 
zwembad ñHispohalò in Hilvarenbeek. Op zaterdagavond is het daar 
nooit zo erg druk. Heel ontspannen liepen we naar de zwemzaal om 
daar alvast onze zwemtas te deponeren. We schrokken ons een 
ongeluk toen we bij de douches aankwamen. Uit de zwemzaal klonk 
hulp-geroep. Er waren twee zwemmers in het bad. De ene zat in 
paniek op een drijfmat. De andere zwemmer lag een stukje verderop, 
ging steeds kopje onder en kwam in erge ademnood.ò 

 

Deze situatie werd telkens herhaald, totdat alle negentien teams de ongelukkige 
zwemmers geholpen hadden. Zodra een team het zwembad binnen kwam lopen, 
begon het te werken. De leider bekeek de situatie en stelde vragen aan de 
slachtoffers, de overige twee of drie teamleden begonnen snel hulp- en 
reddingsmiddelen te verzamelen en kregen daarna van de leider de opdracht om 
beide slachtoffers uit het water te halen. Een van de helpers meldde het ongeval 
aan bij 112.  
 

Binnen drie minuten moesten de teams de twee slachtoffers uit hun benarde 
situatie bevrijd hebben en hen veilig op de kant gebracht hebben. Een van de 
teams van Neptunusô58 wist de situatie zo snel en zo goed op te lossen, dat het 
eerste is geworden. Dit team bestond uit leider Lies van de Bersselaar, helper 
Boukje van de Bruggen, helper Mark van Heeswijk en melder Angela Klerkx. Het 
andere team bestond uit leider Wyko van de Wijgert, helper Jet van de 
Bersselaar en helper en melder Rianne van de Rijt. Zij presteerden ook erg goed 
en werden zesde.  
 

In tegenstelling tot de andere verenigingen, kan de afdeling zwemmend redden 
van zwemvereniging Neptunusô58 in de winter niet trainen. De eerste en zesde 
plaats werden dus behaald met een geringe voorbereiding. 
 

Wil je ook mensen leren redden, kom dan vanaf zaterdag 15 april om 18.00 tot 
19.30 uur naar het zwembad van Schijndel voor de zomercursus zwemmend 
redden.  
 

De volgende EHaD-wedstrijd is in het weekend van 17 en 18 juni. Als je zin hebt 
om mee te gaan, meld dit dan even bij ons. Je moet minstens brevet 2 hebben en 
niet ouder zijn dan 14 jaar. 
 

Wilhelm 
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Verslag EhaD 2006 door de zwemmers 
 
Zaterdag 25 maart propten we onze spullen bij Ronnie en Wilhelm in de auto en 
gingen we op weg naar Hilvarenbeek. Daar gingen we meedoen aan de EHaD-
wedstrijd van de Reddingsbrigade Goirle. 
 
We gingen namens Neptunus ô58 met 2 teams: 
Team 1: Leidster Lies, helpers Boukje en Mark en melder Angela. 
Team 2: Leider Wyko, helper Jet en melder Rianne. 
 
Ronnie reed deze keer goed en we waren snel in Hilvarenbeek. 
We moesten ons melden en daarna onze spullen in de sporthal zetten, waar we 
die nacht ook bleven ñslapenò. We begonnen met een spel: de Nix-factor dat was 
eigenlijk zoals het woord al zegt (niks).  
 
Daarna gingen we ons voorbereiden op de wedstrijd. Er was ook nog publiek, 
maar die moesten achter glas kijken en konden niks horen. Ronald mocht wel 
binnen om te filmen. Alle teams moesten in de sporthal wachten, tot je aan de 
beurt was. Je mocht natuurlijk niet zien wat de teams voor jou deden. 
 
Team 2 was als derde aan de beurt en ze deden het goed. De situatie was niet 
zo moeilijk, maar je hebt maar 3 minuten de tijd om alles te doen. 
 
Team 1 was pas na de pauze aan de beurt. Ook zij deden het prima, ze hadden 
als enige ploeg een watermonster genomen. Angela pakte gewoon een kopje van 
de jury. 
 
Na de wedstrijd mocht iedereen vrij zwemmen, dus ook Ronnie, Wilhelm en Dré. 
Alleen Ronnie en Wilhelm sprongen erin. 
 
Om 8 uur gingen we barbecuen. We kwamen niks te kort. We kregen bonnetjes 
voor hamburger, frikadel en saté. Lekker!! Toen kregen we een avondspel. We 
moesten een moord op Karel Kaasschaaf oplossen. Dat was bijna iedereen 
gelukt. Ook gingen we die avond nog een film kijken. 
 
Eindelijk mochten we gaan slapen, maar niet van onze leiders, want die wilden 
weten hoeveel chips iedereen bij zich had. We lustten niet alles, dus gebruikten 
we Ronnieôs slaapzak als chips-afvalzak. 
 
Om 7 uur werden we wakker gemaakt en moesten we onze spullen opruimen en 
onze hoek netjes achterlaten. Daarna hadden we eerst een ochtendspel, dat was 
een estafette in het water. Dit was wel keileuk. We moesten door een hoepel 
duiken, dan door een band heen en dan over een mat en tenslotte terugpeddelen 
op een opblaaskrokodil. 
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Daarna gingen we eten en vol spanning wachten op de prijsuitreiking. Team 2 
werd zesde en team 1 EERSTE!!! Wilhelm was extra trots op ons, omdat de 
andere teams heel de winter nog bezig waren met het Zwemmend Redden en wij 
beginnen 15 april pas weer!!! 
 
We hopen dat er volgend jaar nog meer mensen meedoen en ook komen kijken. 
 
Groetjes, 
JET, LIES EN MIEKE 
 
 
 
 

Team 1 met de eerste 

plaats (vlnr):  

Mark van Heeswijk 

Angela Klerkx 

Lies vd Bersselaar 

Wilhelm vd Wijgert 

Boukje vd Bruggen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team 2 met de zesde 

plaats (vlnr):  

Jet vd Bersselaar 

Rianne vd Rijt 

Wyko vd Wijgert 

Ronnie van Berlo 
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ZWEMKAMP 
 

Hûh ! BOERUHH !! 
 

Alle boeren stampen nu nog door de modder maar op 16,17 en 18 juni zijn ze 
aanwezig op het kamp van Neptunusô58. Ze hadden de koeien horen loeien over 
het Helse Piratenkamp van vorig jaar en stelden voor dit jaar het Neptunuskamp 
lekker in de modder te zetten!! 
Daarom hebben we dit jaar als thema gekozen: 
 

BOERDERIJ!!! 
 
We nodigen dan ook iedereen van Neptunus uit 
om de Camping De Bergen in Wanroij te komen 
laten zien wat boeren uitvoeren! Maar wel in 
gepaste kledij natuurlijk!!  
Inschrijfformulieren kun je afgeven bij Boer 
Frank en Boer John.  

 

Dus spring op je trekker en meld je aan!! 

 

Omdat Camping De Bergen geen boerderij of hooizolder ter beschikking heeft, 
willen we vragen of er misschien ouders zijn die hun tent kunnen missen voor dit 
weekend, dat zou ons een groot plezier doen! Dit kun je doorgeven aan Boerin 
Rachel: 073-5476986. 
 
Groetjes  
 Boerin Ellen 
 
 
 

 

Dan zijn hier wat dingen die jij of je ouders misschien graag van te voren al 

willen weten!! 

 

De leiding: 

We hebben een Algemene leiding (AL). Zij zijn degene die het kamp mee 

organiseren en overleggen met de andere verenigingen. Aan hen kun je dus ook 
vrijwel alles vragen. Bij Neptunus ó58 zijn dit: Frank Hovenier, Kenny 
Steenbakkers, Saskia Vermeer en John Verhagen. 

De kampleiding organiseert samen met de AL het kamp, hun taak is het staan 

bij een spel of het begeleiden van een groep kinderen. Ook zij zijn een goed 
informatiepunt.  
Bij Neptunus ô58 zijn dit: Susanne Hovenier, Rachel Coppens en Ellen Verhagen. 
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De overige leiding zijn de ouders die hun eigen groepje zullen krijgen op het 

kamp, hiervoor kunt u zich opgeven. 
 

EHBO: 

Op kamp hebben we natuurlijk ook een stel mensen met een EHBO diploma, dus 
mocht er iets gebeuren dan is de eerste hulp aanwezig. 
 

Bereikbaarheid: 

Een aantal personen van de algemene leiding/de kampleiding hebben een mobiel 
bij op het kamp. Deze horen alleen gebeld te worden bij nood!! Niet zomaar om 
even te vragen hoe het met je kind is ook al is het zijn/haar eerste keer!! Deze 
nummers staan op het 2e inschrijfformulier dat u krijgt nadat uw zoon of dochter 
zich heeft ingeschreven. Bovendien wordt er op dit formulier naar uw eigen 
nummer gevraagd, zodat wij ook u kunnen bereiken als er iets mocht gebeuren. 
Bij dit formulier wordt ook de machtiging bijgevoegd. 
 

Tentindeling en bedtijd: 

De tentindeling wordt pas bekend gemaakt op het kamp, jongens en meisjes 
slapen apart maar er wordt wel gelet op leeftijd. Als je graag bij iemand in de tent 
wil slapen of in het groepje wil zitten dan kun je dat aangeven op het 2e 
inschrijfformulier, dan houden we daar rekening mee. In elke tent slapen twee 
volwassenen (AL, kampleiding, overige leiding). Kinderen rond de 10 jaar gaan 
om ± 23:00 naar bed. En na de discoavond op zaterdag worden de kinderen met 
begeleiding in groepjes teruggebracht naar hun tent. De disco duurt tot 22.30 
voor de jongeren, de ouderen (16+) gaan nog even door tot 01:00. 
 

Eten en lunchpakketje: 

Het is de bedoeling dat vrijdag een lunchpakketje meegegeven wordt. We 
hebben dan alleen eten voor degene die nog honger hebben of een lunchpakketje 

vergeten zijn. Voor de rest van het weekend wordt het eten verzorgd door de 

kookstaf. Mocht uw kind allergisch zijn voor bepaalde producten dan kunt u dat 

aangeven op het 2e inschrijfformulier, dan kan daar rekening mee gehouden 
worden. 
 

Ophalen en wegbrengen: 

Vrijdag verzamelt IEDEREEN zich op de parkeerplaats voor het zwembad óDe 
Molen Heyô. Kinderen worden dan verdeeld over de beschikbare autoôs. 
Routebeschrijvingen worden daar uitgedeeld. Wanneer ouders hun kind graag 
afzetten op het campingterrein dan is dat mogelijk, wel zou het fijn zijn als er dan 
zo veel mogelijk kinderen mee kunnen in uw auto. Zondagmiddag is er een show 
ter afsluiting. We verwachten alle ouders dan rond 15.30 op de camping zodat ze 
nog even kunnen meegenieten van de show en om daarna hun kind mee naar 
huis te nemen. 
 
Groetjes Boerin Ellen 
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INSCHRIJFFORMULIER ZWEMKAMP 
Alle leden van Neptunus ô58 kunnen zich inschrijven. 

 

Voor de deelnemers 
 

Ç Ja, ik ga mee op kamp !!! 
 

Naam:        M / V 
Geboortedatum: 

 

Voor de papaôs en de mamaôs 
 

Ç Ja, mijn papa of mama is bereid om als begeleider mee te gaan. 
Ç Ja, mijn papa of mama komt jullie helpen bij het opbouwen van de tenten (op 15 juni). 
Ç Ja, wij hebben een tent voor é. personen ter beschikking. Die mogen jullie lenen. (aantal personen invullen) 
Ç Ja, mijn papa of mama kan heel goed autorijden en helpt jullie met het brengen van de kinderen op vrijdagavond. 
Ç Ja, mijn papa of mama kan heel goed autorijden en helpt jullie met het ophalen van de kinderen op zondagmiddag. 

 
Naam papa of mama: 
Tel: 

Dit inschrijfformulier voor 24 mei inleveren bij: 
 (John Verhagen, Frank Hovenier op het zwembad).  

En alleen bij deze mensen kun je het inschrijfformulier kwijt !!! 
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WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Voor de uitslagen van het wedstrijdzwemmen verwijzen we jullie naar de 

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

 

Neptunus-jeugd weer goed in vorm 
 
Zondag 5 februari werd in Vlijmen de 3e Speedo-wedstrijd van het seizoen 
gezwommen. Deze wedstrijd is speciaal voor de jongste zwemmers tot en met 12 
jaar oud. De ploeg van Neptunus '58 bestond dit keer uit 25 zwemmers, die ieder 
2 keer aan de start verschenen. 28 van de 50 starts resulteerden in een pr en 2 
tussentijden waren eveneens goed voor een persoonlijk record.  
De allerjongsten (6 en 7 jaar oud) zwommen de 25 school en 25 rug. Noud van 
Boven mocht 2 x naar het podium komen; voor hem was er goud op de rug en 
brons op de school. Kai vd Zanden mocht een zilveren medaille op komen halen 
voor zijn tijd op de 25 school. 
 
De iets oudere zwemmers zwommen óf de 50 school en 50 rug, óf de 50 vlinder 
en 100 rug. De laatste afstanden zijn voor de meer ervaren zwemmers. Jeroen 
van Dinther zwom 1,5 maand geleden pas zijn 1e wedstrijd en nu al behaalde hij 
zijn eerste clubrecord: op de 50 school. Op de 50 vlinder was er goud voor Bente 
van Bergen, die met haar tijd ook een reservelimiet voor de Brabantse 
Zomerkampioenschappen zwom. Dit is op zich al een knappe prestatie, maar 
Bente (1996) zwom met 0:42,07 iets boven de limiet van 0:42,00 voor meisjes 
1994. Als de zwemmers geboren in 1995 of 1996 namelijk mee willen doen aan 
de BZK, moeten ze binnen de limiet voor 1994 zwemmen. Aniek Pennings werd 
op deze afstand knap 3e met een flinke verbetering van haar persoonlijke record. 
Op de rug werden er geen medailles gehaald. 
 
De zwemmers uit 1995 hadden eveneens de 50 school en 50 rug op het 
programma staan. Deze leeftijdscategorie was minder sterk bezet dan de 96-ers 
of 94-ers en dus konden er 6 medailles opgehaald worden. Shirley Voets en Ivo 
van Bruggen zwommen beiden naar het zilver op de school en naar het brons op 
de rug. Siebe van Veen deed het omgekeerde: zilver op de rug en brons op de 
school. 
 
De meeste óoudsteô zwemmers zwommen de 100 meter schoolslag en 50 of 100 
meter vlinderslag. Anouk van Lokven mocht 2 keer een bronzen medaille op 
komen halen. Op de 100 meter schoolslag scherpte ze daarbij haar eigen 
clubrecord nog maar eens met een seconde aan en op de 100 meter vlinderslag 
verbeterde ze haar persoonlijke record met 7 seconden en zwom zo een 
reservelimiet voor de BZK. Op de 50 vlinder was er goud voor zowel Mark van 
Dinther als Femke van Liempd, die beiden binnen de Brabantse limiet zwommen. 
Anouk van Helvoirt zwom op deze afstand naar het zilver in een reservelimiet. 

http://neptunus58.web-log.nl/
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De laatste medailles kwamen op naam van Bart van Bergen en Jeroen Trimbach. 
Op de 50 school werd Bart 1e en Jeroen 2e. Op de 50 rug draaide ze de plaatsing 
om en was het goud voor Jeroen en het zilver voor Bart. 
 
Een topwedstrijd dus, met 20 medailles, 2 clubrecords, 30 persoonlijke records, 2 
limieten en 3 reservelimieten voor de Brabantse Kampioenschappen. 
 

Limietwedstrijd 12 februari in Tilburg 
 
Zondag 12 februari hebben 8 zwemmers meegedaan aan een limietwedstrijd in 
Tilburg.  
Mark Schellekens en Gijs Verhagen beten het spits af met de 400 meter vrije 
slag. Beide jongens zwommen via persoonlijke records na 200 meter naar een pr 
en limiet voor de Brabantse Zomerkampioenschappen na 400 meter. Mark zwom 
5:10,64, waar 5:16,00 vereist is. Gijs zwom met 5:27,34 ruim binnen de limiet van 
5:35,00. De tussentijd na 200 meter van Mark was ook nog goed voor een 
reservelimiet. Later op de middag zwommen beiden ook nog de 50 meter vrije 
slag. 
Beiden zwommen een dik persoonlijk record en eveneens binnen de limiet voor 
de BZK. Gijs zwom 0:30,37 en Mark 0:30,97. Voor deze wedstrijd waren hun pr's 
respectievelijk nog 0:32,35 en 0:32,21. Door hun tijden is eveneens de limiet voor 
de Brabantse Winterkampioenschappen gehaald. Samen met John Verhagen en 
Rob van Heeswijk behoren ze tot de 4 x 50 vrij ploeg indien de limiet niet 
aangescherpt wordt. 
Mark van Dinther verbeterde zich op de 50 rug met bijna 3 seconden. Voor hem 
komt de Brabantse limiet inmiddels ook binnen bereik. Op de 100 rug verging het 
hem beter: door een flink persoonlijk record zwom hij een reservelimiet voor de 
Brabantse ZomerKampioenschappen. 
Elke Schellekens zwom 2 clubrecords: op de 50 rug zwom 2 seconden van haar 
oude pr af en veroverde zo het clubrecord. Op de 100 vlinder zwom ze 
vervolgens bijna 10 seconden van haar oude toptijd af en zwom met 1:40,67 naar 
een nieuw clubrecord. 
Linda Schellekens tekende eveneens voor een clubrecord op de 100 vlinder door 
haar pr aan te scherpen. Roel vd Kleij zwom vervolgens voor het eerst de 200 
meter vlinderslag. Na een vrij snelle opening zwom hij naar 2:45,24. Dit was 
uiteraard goed voor het clubrecord en slechts 3 seconden boven de Brabantse 
limiet. 
Het laatste clubrecord was voor Frank Hovenier op de 100 school. Hij verbeterde 
zijn ruim 1,5 jaar oude persoonlijke toptijd eindelijk tot 1:20,97, tevens een nieuw 
clubrecord. 
 

 
Limietwedstrijd 12 februari in Amersfoort 
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John Verhagen zwom diezelfde middag in het 50-meterbad in Amersfoort de 200 
vrij en 200 rug. De Nederlandse Juniorenkampioenschappen vinden in juni in het 
50-meterbad van Amsterdam plaats dus werd alvast geproefd aan het zwemmen 
in een 50-meterbad. De 200 vrij viel met 2.07.19 ietwat tegen. De 200 rug 
daarentegen verliep stukken beter: met 2.29.99 bleef hij ruim binnen de limiet 
voor die NJK. 
 

Recreantenwedstrijd 12 februari in Boxtel 
 
De Recreantenploeg heeft in Boxtel zondag wederom de 1e plaats behaald. De 
2e plaats was voor de Dommelbaarzen (Vught). 3e: Arethusa uit Oss. 4e: 
Zegenwerp uit Sint-Michielsgestel. 5e: Argo uit Sint-Oedenrode. Er werd met 23 
zwemmers 46 keer gestart. Op het programma stonden voor de zwemmers tot en 
met 10 jaar 25 school en 25 rug en voor de oudere zwemmers 50 school en 50 
rug. 18 keer werd er een persoonlijk record gezwommen. 14 x werd er een 1e 
plaats behaald, 13 x een 2e plaats en 5 x een 3e plaats. 
 
Als afsluiter stonden er estafettes 4 x 25 meter vrije slag op het programma.  
De ploeg t/m 8 jaar met Anouk van Os, Kai vd Zanden, Shannen Verhagen en 
Noud van Boven werden 2e, evenals de ploeg t/m 10 jaar (Jeroen van Dinther, 
Kevin Verhagen, Alex de Laat en Luuk van Helvoirt). De ploegen t/m 12 en t/m 14 
jaar werden beiden 1e. Deze ploegen bestonden respectievelijk uit Ivo van 
Bruggen, Vera de Laat, Femke van Liempd en Anouk van Helvoirt en Lisa Smits, 
Olivier Schnitzeler, Manissa vd Brand en Jet vd Bersselaar. 
 

Merlet Multi Meet 18 en 19 februari in Cuijk 
 
Zaterdag 18 en zondag 19 hebben in totaal 17 zwemmers meegedaan aan de 
jaarlijkse Merlet Multi Meet in Cuijk. Zij waren met 61 starts goed voor 42 pr's, 8 
clubrecords, 5 nieuwe limieten voor de Brabantse Kampioenschappen en 21 
medailles. 
 

Dag 1 

Tijdens de 1e dag werden meteen al veel medailles mee naar huis genomen. Bij 
de 50 meter schoolslag was er brons voor Bente van Bergen. Op de dubbele 
afstand was er een nek-aan-nek race tussen Roel vd Kleij en de 2 jaar jongere 
Mark Schellekens. Na 50 meter lag Mark nog iets (0,14 seconden) voor, maar na 
100 meter bleek de strijd toch beslist in het voordeel van Roel. Roel zwom een 
nieuw pr en clubrecord, terwijl Mark zowel na 50 als na 100 meter een pr liet 
noteren en daarom een zilveren medaille in ontvangst mocht nemen. Gijs 
Verhagen zwom de sterren van de hemel op de 100 vlinder. Na een snelle 
opening zwom hij naar een supertijd van 1.19.77: een verbetering van zijn pr met 
bijna 9 seconden, ruim binnen de Brabantse limiet (1.28.00) en goed voor het 
goud. Daarna zwom Bente wederom naar een medaille. Op de 50 rug was ze 
iedereen de baas en werd daarvoor beloond met een 
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gouden medaille. Even later behaalde zo op de 100 wissel ook nog eens het 
zilver. Als laatste stond de 200 wissel op het programma. Linda Schellekens 
zwom naar het zilver in een verbetering van haar pr en het clubrecord met zo'n 3 
seconden. Eerder op de dag zwom ze ook al naar het zilver op de 100 vlinder. 
Anouk van Helvoirt was ook goed in vorm en zwom maar liefst 9,5 seconden van 
haar oude pr af op de 200 wissel. Bij de jongens waren er 3 medailles: Mark 
zwom naar het goud door zijn pr met zo'n 2 seconden aan te scherpen. Zilver was 
er voor Roel in een nieuw pr en clubrecord en voor Gijs in een verbetering van 
zijn pr met 8 seconden. 
 

Dag 2 

Ook tijdens de tweede dag ging de jacht naar medailles door. Op de 50 vrij was 
er goud voor Bente en zilver voor Linda, Gijs en Mark. Bente zwom met 0:34,77 
een ongekend snelle tijd voor een zwemster van net 10 jaar oud. Dit betekende 
een clubrecord voor haar bij de meisjes tot en met 12 jaar. Op de halve afstand 
zwom de 6-jarige Shannen Verhagen naar het zilver. Bij de 100 rug was er goud 
voor Linda, ondanks dat ze boven haar pr zwom. Shannen zwom daarna op de 
25 vlinder wederom naar het zilver. Bente was in supervorm en zwom op de 50 
vlinder in een persoonlijk record binnen de Brabantse limiet voor meisjes tot en 
met 12 jaar. De laatste afstand was de 200 meter vrije slag. Maar liefst 9 leden 
van Neptunus '58 hadden zich hiervoor ingeschreven. Bij de dames was er een 
zilveren medaille voor Linda en zwommen Elke Schellekens en Anouk van 
Helvoirt naar prachtige clubrecords. Ook de andere meiden zwommen keurige 
tijden. Bij de jongens was de inzet drie maal een startbewijs voor de Brabantse 
Kampioenschappen. Deze missie slaagde zodat Roel, die een nieuw clubrecord 
zwom, Mark en Gijs deel mogen nemen aan de BZK in mei van dit jaar. Door de 
persoonlijke records van deze 3 jongens is ook een start tijdens de 4 x 200 meter 
vrije slag een feit. John Verhagen maakt deze ploeg dan compleet. 
 

Meerkringenontmoeting 19 februari in Almelo 
 
Zondag 19 februari maakte John Verhagen deel uit van de Brabantse ploeg die 
meedeed aan de Meerkringenontmoeting in Almelo.  
Er werd begonnen met estafettes 4 x 50 vrij. John Verhagen was slotzwemmer bij 
de ploeg jongens die aan de start verschenen voor de Kring Noord-Brabant. John 
zwom als slotzwemmer een prachtige 24.9. De ploeg werd met 1:43,03 1e in een 
nieuw wedstrijdrecord. De 100 rug individueel leverde even later niet het 
gehoopte Brabantse Record (wat staat op 1:04,71) op, maar de 1:05,41 van John 
was toch een keurige tijd en goed voor een 5e plaats. De 4 x 50 wissel estafette 
met John Verhagen als slotzwemmer behaalde een 4e plaats met 1:53,14. De 
tussentijd van John was van hoog niveau: 24.5! De kring Brabant werd 
uiteindelijk 4e, achter Overijssel, Gelderland en Noord-Holland. 
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LAC-wedstrijd 10 maart in Boxtel 
 
Vrijdag 10 maart hebben 4 zwemmers meegedaan aan een LAC-wedstrijd in Boxtel. Ze 
zwommen allevier de 400 meter wisselslag.  
Roel vd Kleij was als eerste aan de beurt. Na de eerste 100 meter (vlinderslag) in 
1.16.67 te hebben gezwommen, finishte hij na 5.31.51. De reservelimiet voor de 
Brabantse Lange Afstands Kampioenschappen (1 mei in Deurne) is hierdoor omgezet 
in een echte limiet. De eis om deel te mogen nemen aan de 'BLAK' is voor Roel 
5.36.00. Vervolgens debuteerde Gijs Verhagen op de zwaarste afstand binnen de 
zwemsport. In een mooi opgebouwde kwam hij uit op 6.09.11. Ook voor hem is er een 
startplaats bij de BLAK, want voor Gijs was 6.18.00 vereist. 
Daarna volgde Linda Schellekens, ook voor haar eerste 400 wissel. Via 1.21.89 zwom 
ze naar 6.03.36, een ruime verbetering van het clubrecord. Het laatste lid wat aan de 
start verscheen was Sandra Schellekens. Zij zwom deze afstand al vaker. Na een 
snelle opening van 1.26.09 (haar pr 100 vlinder is 1.25.44) zwom ze bijna 8 seconden 
van haar pr af en eindigde in 6.17.14. 
 

Limietwedstrijd 12 maart in Deurne 
 
Zondag 12 maart werd in Deurne een lange afstandswedstrijd verzwommen. Er 
werd begonnen met de 400 vrij, met daarbij 4 leden van Neptunus '58. Roel vd 
Kleij, Elke Schellekens, Linda Schellekens en John Verhagen zwommen allen 
een nieuw pr en clubrecord. De tijd van Roel was ook nog goed voor de limiet 
voor de Brabantse Kampioenschappen. Daarna volgde Mark Schellekens op de 
400 wissel. Mede door een matige opening zwom hij 2 seconden boven zijn pr. 
Als laatste debuteerde Gijs Verhagen op de 200 meter vlinderslag. In een 
prachtige tijd zwom hij ruim binnen de limiet voor de BZK en ook voor hem was 
er een clubrecord. 
 

Recreantenwedstrijd 12 maart in Sint-Oedenrode  
 
In Sint-Oedenrode werd de laatste ronde in de recreantencompetitie 
gezwommen. Met 28 zwemmers werden de 25/50 vrij en 25/50 school 
gezwommen. Verder stonden er ook nog estafettes 4 x 25 rug op het programma. 
Er werden 23 persoonlijke records gezwommen, met als gevolg 11 maal een 1e 
plaats, 14 maal een 2e plaats en 10 maal een 3e plaats. Deze wedstrijd eindigde 
Neptunus '58 als eerste van 5 verenigingen en diezelfde plaats was er ook in de 
eindstand van het seizoen 2005-2006. Eindstand: 1. Neptunus '58 - 568 punten, 
2. De Dommelbaarzen - 527,5 punten, 3. Zegenwerp - 445,5 punten, 4. Argo - 
434 punten, 5. Nauthusa - 425 punten. 
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ONDER DE KEP 
 

NK PowerPlay Manmeer 
 

Zoals wellicht bekend organiseert 
ManMeer! zaterdag 17 juni a.s. de finales 
(dames en heren) van het NK PowerPlay 
(man meer / man minder) in het 
Dolfinarium te Harderwijk. Het belooft op 
voorhand een unieke belevenis voor de 
hele waterpolowereld te worden, 
maar misschien ben jij met je team straks 
wel een van de hoofdrolspelers... 
 

Schrijf je snel met een team in voor één 

van de regionale voorrondes op: 

* Zaterdag 6 mei v.a. 16.30 uur in Alphen aan den Rijn;  
* Zaterdag 13 mei v.a. 17.30 uur in Groningen;  
* Zaterdag 27 mei v.a. 16.30 uur in Ede;  

* Zaterdag 3 juni v.a. 18.30 uur in Eindhoven.  
 

Tijdens de voorrondes kun je ook meedoen aan andere (individuele) wedstrijden, 
zoals 'Wie heeft het hardste schot van Nederland?' en óHigh Fiveô (beste 5 meter-
schutter én keeper-penaltykiller). Na afloop van iedere voorronde is er een 
spetterend feest voor alle deelnemers en aanhang m.m.v. de ManMeer! drive-in-
show. 
 

Je kunt met je eigen team van je eigen club voor het NK PowerPlay inschrijven, 
maar ook met een 'fantasieteam', met je oude polomaten of een allstar-team met 
spelers/sters van verschillende clubs. Het niveau maakt niets uit. Misschien kan 
een team dat actief is in de kring of een team van 'oude vedetten' wel veel beter 
man meer / man minder spelen dan de Kampioen van Nederland?! Je hoeft in 
ieder geval niet te zwemmen, de wedstrijden vinden plaats op 1 doel.... 
 

Bovendien ben je - ongeacht de afloop van de voorronde - sowieso verzekerd 
van een leuke middag/avond. Wellicht ook een goede aanleiding voor een team-
reünie??? 
 

Met zes man/vrouw en een keeper/ster kun je al meedoen, dus wacht niet langer 
en schrijf je nú in! Lees in de (digitale) folder of op de website www.manmeer.nl 
hoe je je kunt aanmelden met een team en/of hoe je toegangskaarten voor 17 
juni (Dolfinarium) kunt bestellen. 
 

De deadline voor inschrijving (teams) is vrijdag 21 april a.s. 

 

http://www.manmeer.nl/


Pagina 28 De Drietand 

 

Rangen en standen per 26 maart 2006. 
 
Dames 1 staat na hun winstpartij tegen DZT afgelopen weekend (25 maart) 
boven de degradatiestreep. Met een marge van 3 punten moeten de dames met 
een iets zwaarder programma proberen het verschil met DTZ vast te houden. 
Voor heren 1 is het doek al definitief gevallen, de vraag blijft hier waar 
degraderen we straks heen en hoe zie volgend seizoen er uit. 
Heren 2 is nog steeds op koers voor het Kampioenschap, De kampioenswedstrijd 

wordt thuis tegen de nummer 2 gespeeld, zo als het hoort dus. Komt allen kijken 

op 8 april om 19.30 in de Molen Hey te schijndel. Zelf de mogelijkheid van een 

dubbel zit er nog in want de heren zijn ook nog in de race om de districtsbeker, 
deze wedstrijden worden in mei gespeeld ook beide thuis. 
Heren 3, 4 en 5, spelen net als dames 2 en 3 allemaal nog om de plaatsen 4 tot 
6, vooral het aantal gespeelde wedstrijden tot nu toe zal hier doorslaggevend 
zijn. 
 
Heren-jeugd heeft met alle verjonging die aan het begin van dit seizoen zijn 
ingestroomd een moeilijk seizoen achter de rug. Ze staan met twee gewonnen 
wedstrijden op de 7 plaats van 8. 
 
De aspiranten echter hebben door dat er wat jongens mochten blijven een 
bijzonder goed seizoen, ze zijn nu al kampioen met een verschil van 10 punten 
en slechts 11 doelpunten tegen. 

 

 Dames 1 gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 
 9  DWK-XCESS 1  19 7 1 11 15 115 122 -7 0 

 10  SWNZ (SG) 1  19 4 1 14 9 99 166 -67 0 
 11  DZT 1  19 3 2 14 6 65 128 -63 2 
 12  ZVL 3  19 0 0 19 0 54 256 -202 0 

           

 Dames 2 gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 
4 Argo 2 19 10 2 7 22 111 95 16 0 
 5 SWNZ (SG) 2 19 9 2 8 20 108 94 14 0 
 6 Brunssum 1 18 8 3 7 19 97 90 7 0 
 7 DBD 1 19 8 1 10 17 127 155 -28 0 
 8 DZT 2 16 8 0 8 16 108 92 16 0 

           

 Dames 3 gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 
5  DIO 1  16 9 1 6 19 112 72 40 0 
 6  SWNZ (SG) 3  16 8 0 8 16 68 94 -26 0 
 7  SBC-2000 2  16 8 0 8 16 71 88 -17 0 
 8  Aquamigos 2  17 7 0 10 14 91 106 -15 0 

           

 Heren 1 gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 

 10  De Meer 1  19 5 3 11 13 139 157 -18 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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 11  De Schelde 1  19 4 4 11 12 100 147 -47 0 
 12  SWNZ (SG) 1  19 1 1 17 3 97 183 -86 0 

           

 Heren 2 gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 
 1  SWNZ (SG) 2  19 17 1 1 35 177 76 101 0 
 2  De Zuidwesthoek   18 14 2 2 30 162 89 73 0 
 3  De Stormvogel 2  19 13 3 3 29 159 99 60 0 
 4  SBC-2000 2  19 13 2 4 28 204 127 77 0 

           

 Heren 3 gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 
4  Merlet 4  16 10 1 5 21 126 97 29 0 
 5  SWNZ (SG) 3  16 8 0 8 16 122 96 26 0 
 6  De Punderman 1  16 7 0 9 14 96 132 -36 0 
 7  Aquamigos 6  15 6 1 8 13 131 140 -9 0 

           

 Heren 4 gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 
5  Gorgo 2  16 8 2 6 18 151 114 37 0 
 6  SWNZ (SG) 4  17 8 2 7 18 136 94 42 0 
 7  Aquamigos 5  15 8 0 7 16 113 100 13 0 
 8  Merlet 3  16 4 0 12 8 71 127 -56 0 

           

 Heren 5 gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 
 3  Gorgo 4  17 10 1 6 21 158 110 48 0 
 4  De Rog 2  14 10 1 3 19 161 81 80 2 
 5  SWNZ (SG) 5  15 9 0 6 18 100 59 41 0 
 6  ZON/S&S 1  14 8 1 5 17 152 100 52 0 
 7  Mosa-Regio 2  14 5 2 7 12 99 60 39 0 

           

 Heren-jeugd gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 
5  Aquamigos A  18 10 0 8 20 201 151 50 0 
 6  Arethusa A  19 4 1 14 9 117 160 -43 0 
 7  SWNZ (SG) A  17 2 0 15 2 81 247 -166 2 
 8  Nuenen B  18 0 0 18 0 48 318 -270 0 

           

 Aspiranten  gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf 
1  SWNZ (SG) A  20 20 0 0 40 355 11 344 0 
 2  De Treffers A  20 15 0 5 30 193 87 106 0 
 3  Aegir A  20 14 1 5 29 154 76 78 0 
 4  TRB/RES A  20 12 1 7 25 165 112 53 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
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



