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 D E  D R I E T A N D  

 
 

Jaargang 12, nummer 7 mei/juni 2006 
 

REDACTIONEEL 
 
Het waterpoloseizoen is voor de meeste teams afgelopen, terwijl alle andere 
afdelingen nog een maandje doorzwemmen. De afdeling Zwemmend Redden is 
zojuist begonnen met haar zomercursus Zwemmend Redden. 
 
Hebben jullie je eigenlijk al ingeschreven voor het kamp? Niet? Dan moet je dat 
meteen gaan doen, want het kamp wordt hartstikke leuk dit jaar. Dat zeiden we 
vorig jaar ook al. Dat klopt, maar het kamp wordt ook elk jaar leuker. En het 
thema is dit jaar helemaal fantastisch. Kunnen jullie al een koe melken? En een 
hooimijt bouwen? 
 
In deze De Drietand staat helemaal achterin het verslag van de vorige Algemene 
Leden Vergadering. Dit kunnen jullie dan nog mooi even doornemen, voordat 
jullie allemaal (!!!) op de ALV van dit jaar aanwezig zullen zijn. De datum wordt: 

12 juni 2006. Wij zien jullie daar graag allemaal, want alleen gezamenlijk 

kunnen we een club levendig houden. 
 

Veel leesplezier namens de Redactie 
 

 
De redactie 

 
Redactieadres  

 
Roy Bruggeman Brucknerstraat 9 5494272 
Jan vd Heijden Lijsterbeslaan 82 5476501 
Femke vd Hoeven Rukven 3 0413-229467 
 Heeswijk 

 
Postbus 85  
5480 AB  Schijndel 

E-mail:  

femke.wilhelm@home.nl of 

drietand@touche.demon.nl 

 
 

Bankrekeningnr ABN AMRO: 4703.09.199 tnv penningmeester Neptunus'58 

Website: www.neptunus58.tk 
 

      kopij inleveren voor 28 mei 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 
 

Uitnodiging algemene ledenvergadering dd 12 JUNI  
 

Plaats: Broodje Apart, Molenstraat 8, Schijndel 

Tijd: 20.00 uur 

 

Agenda 

 Opening door de voorzitter 
 Notulen jaarvergadering 4 juli 2005 (zie achterin deze De Drietand) 
 Ingekomen stukken en mededelingen 
 Verslag van de secretaris  
 Verslagen van de diverse afdelingen: 

 Zwemvaardigheidszwemmen 

 Synchroonzwemmen 

 Wedstrijdzwemmen 

 Masterzwemmen en Recreanten 

 Waterpolo (SWNZ) 

 Zwemmend redden seizoen 2005  
 Financieel verslag seizoen 2005/2006 
 Verslag kascommissie:  
  (Harrie Verhagen, Harrie van Herpen en Puskas vd Wiel) 
 Begroting seizoen 2006/2007 
 Verslag sponsorcommissie 
 Bestuursverkiezing:  
  (Arie de Zwart is aftredend en niet herkiesbaar  
  Jan Mettler en Vera Hellings zijn aftredend maar wel herkiesbaar) 
  Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur.  
 Rondvraag  
 Sluiting 
 

 

 

 

 

AGENDA MEI / JUNI 
 

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



Pagina 4 De Drietand 

 

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

10 mei  broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag 

10 juni  14.30 –15.45 basispakket zwemvaardigheid I 

 15.45 –17.00 basispakket zwemvaardigheid II 

17.00 –17.45 basispakket zwemvaardigheid III 

17 juni  vrijzwemmen voor al diegenen die niet naar het kamp zijn  
 

Synchroonzwemmen 
10 juni    training van 13.30 tot 14.15 uur 

11 juni    competitiewedstrijd in Rosmalen 

24 juni    diplomazwemmen synchroonzwemdiploma‟s 
 

Wedstrijdzwemmen 
7 mei:    Brabantse Lange Afstands Kampioenschappen te Deurne 

13 en 14 mei:   Brabantse Zomerkampioenschappen te Eindhoven 

20 en 21 mei:   Brabantse Zomerkampioenschappen te Eindhoven 

26 - 28 mei:   Bilka Swim Cup in Denemarken 

28 mei:   Zuidelijke cirkel 3 te Vlijmen 

10 juni:    Kring Speedo Finale dag 1 in Roosendaal 

11 juni:    Kring Speedo Finale dag 2 in Uden 

16 – 18 juni   NK junioren te Amsterdam 

17 juni:   Open water te Gorinchem (ja inderdaad, tegelijkertijd met  

het kamp, maar we doen wel mee) 

24 en 25 juni:  NK sprint te Roosendaal 

1 en 2 juli:    Internationale wedstrijd in Eindhoven 
 

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

Zwemmend Redden 
Mei   6, 13, 20 en 27 

Juni   3, 10 en 24 

Juli   1 en 8  

Augustus  12, 19 en 26 (buiten) 

September  2, 9, 16, 23 en 30 

Oktober  1 (examen vanaf 16. 30 uur)  

 
Kamp 
16, 17 en 18 juni 2006 
 

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

 In mei      in juni 
 

1 Danielle van Boven 3 Paul Muyshondt 
 Lisa Smits 5 Jamie Leeyen 
3 Menno vd Spank  Samantha Nieuwenkamp 
7 Miranda Koolen 8 Rob Habraken 
 Monique vd Pluym 9 Zoë Hellings 
9 Geraltine van Esch  Kelsi van Rozendaal 
10 Noud van Boven 12 Riek vd Braak 
 Jan vd Heijden 13 Marlies van Lieshout 

13 Rob van Heeswijk 15 Lies vd Bersselaar 
 Femke van Liempd  Tom vd Loo 

15 Casper Middag  Raomi van Rozendaal 
 Wilma vd Veerdonk  Saskia Vermeer 

20 Aniek Pennings 17 Jurgen vd Meerendonk 
21 Eric Jansen 18 Anne Oremans  
22 Dora Sengers  Lara vd Ven 
24 Corvin Kamphorst  Mieke Wouters 
25 Lena Muller 19 Yosca Bozelie  
27 Pim de Crom  Ina Koomen 
28 Puskas vd Wiel 21 Britt vd Wijgert 
29 Boukje vd Bruggen 23 Rowi vd Wijgert 
 Veerle van Grinsven 24 Bo vd Hofstad  

31 Daisy Rombout  Eric van Loon 
 Rob Werst  Ronnie Wiersma 
  25 Brigitte van Boven 
  26 Marleen de Laat 
   Kevin Leenders 
  28 Melanie van Dinther 
  30 Desiree Dimmers 
    
    

 

NIEUWE LEDEN 
Dimphy van Grinsven Wedstrijdzwemmen 

Jan van Helvoirt  Masterzwemmen 

Marianne van Helvoirt Tijdwaarnemer 

Marina Huijberts Masterzwemmen 

Jarret Janssen Zwemvaardigheidzwemmen 

Sanne de Laat Wedstrijdzwemmen 

Bo Sluijpers Wedstrijdzwemmen 
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Huuh allemal, 
 

Ut is al wir un tijdje trug, toen un heleboel kinderuh zijn opgegaan vor de 

snorkeldiplomaas. Ik kan wel zegguh dat dat erg knap is. Je moet de hele 

tijd door un pijpjuh ademuh. 

Dat is inderdaad een buitengewone prestatie, Jut. De kinderen zijn nu bezig met 
oefenen voor een de buitengewoon moeilijke Zwemvaardigheidsdiploma‟s 

Yep, dah klopt Jul. En das meteen ut laatste diplomaa van ut jaar!!!! Weet je 

wah? Aan ut eind van het jaar wordt het ok wir tijd vor ut zwaar te coole 

zwemkamp. Dit jaar is ut thema boerderij!! 

Ik hoop maar dat die boeren niet met een uiterst onverstaanbaar dialect gaan 
converseren. Anders kan ik geen ontzettende intelligente woorden met hen 
wisselen. 

Jul, je mot nie zo zeuren. Je verstaat mij toch ok.  

Bovendien zijn er genoeg kinderuh die je willen helpen met ut vertaluh van 

de boeruhtaal. 

Tja, dat hoop ik dan maar. Als er kinderen zijn die geïnteresseerd zijn geraakt om 
deel te nemen aan het uitzonderlijk leuke zwemkamp, dan worden zij verzocht het 
inschrijfformulier in te vullen dat zich in dit uitermate belangrijke clubblad bevindt. 
Het ingevulde formulier kun je dan bij twee zeldzaam intelligente boerenjongens 
inleveren: John Verhagen senior en Frank Hovenier. John kun je treffen bij de 
buitengewone afdelingen: zwemmend redden,  wedstrijdzwemmen en 
diplomazwemmen. Frank kun je tegen het lijf lopen bij de volgende boeiende 
afdelingen van de vereniging: waterpolo, wedstrijdzwemmen en 
diplomazwemmen. 

Ik vin wel dah iedereen mee mot gan!! Me zun alluh in de tent slapuh. En 

dan met un pleerol over de velden lopuh als je moet plassuh. En er zen daar 

ok van die douches die mar vor 5 minuten water geven. Ben je net an ut 

inzepen, komt er gin water meer uit de kraan.!! 

Dat is nou niet aan de orde, Jut! Je zou juist moeten vertellen over de vele 
leerzame spelletjes, die de kinderen zullen moeten uitvoeren, in een competitie 
tegen 3 andere ijverige verenigingen. Deze nuttige spelletjes zijn aangepast aan 
de leeftijd van de kinderen. Er zijn kleine kinderen, maar ook grote kinderen. 
Grote kinderen zijn kinderen vanaf 13 jaar. 

Duh spelluh zijn echt extreem gaaf om te doen!!! Ik ga al heel lang mee, en 

ut wordt elke jaar leukuhr!! Maar als je vor duh eerste keer mee gaat, issut 

misschien un beetje spannend!!  

Klopt Jut, ik kan me nog herinneren dat jij de eerste keer ontzettend angstig was 
van het slapen in de tenten. 
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Wah!! Das nie waar!!! Maar stel dat je ff vantevoruh wil wetuh hoe ut er bij 

kamp aan toe gat, mot je ff ut stukkie lezen dah hier in het clubblad zit. Daar 

stat speciaal voor de kinderen die vor de eerste keer mee gan, wah 

informatie over ut kamp. 

Deze belangrijke tekst staat onder het toepasselijke kopje; Voor de eerste keer 
mee op kamp!? En ouders wees maar niet bekommert, de kinderen liggen elke 
avond keurig netjes op tijd in hun uitermate warme slaapzakken.  

Laat me nie lachuh. Dat wit toch elke ouder da da nie waar is. Mar da gif 

allemal nie. Ut belangrijkste is da ut gezellig is. En da is ut ok. Wij gaan 

allebei zekers mee. Tot op ut zeer coole, vette, gave zwemkamp!!! 

 

Groeten van Jut & Jul  

 
 
 
 

ZWEMKAMP 
 
 
 
 

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 „58 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 ‟58 zijn dit: Susanne Hovenier, 
Rachel Coppens en Ellen Verhagen. 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. 
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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 „De 
Molen Hey‟. Kinderen worden dan verdeeld over de beschikbare auto‟s. 
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 
 

 Ja, ik ga mee op kamp !!! 
 

Naam:        M / V 
Geboortedatum: 

 

Voor de papaôs en de mamaôs 
 

 Ja, mijn papa of mama is bereid om als begeleider mee te gaan. 
 Ja, mijn papa of mama komt jullie helpen bij het opbouwen van de tenten (op 15 juni). 
 Ja, wij hebben een tent voor …. personen ter beschikking. Die mogen jullie lenen. (aantal personen invullen) 
 Ja, mijn papa of mama kan heel goed autorijden en helpt jullie met het brengen van de kinderen op vrijdagavond. 
 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 '58 zwemt in nieuwe Tongelreep 
Zondag 26 maart werd er door de zwemmers van Neptunus '58 voor het eerst in 
het nieuwe „zwemstadion de Tongelreep‟ in Eindhoven gezwommen. In het 
splinternieuwe 50-meterbad kwamen 19 zwemmers aan de start. 
Er werd goed gezwommen, ondanks dat het voor sommigen de eerste keer was 
dat ze in zo‟n lang zwembad zwommen. Er werd drie keer binnen de limiet voor 
de Brabantse Kampioenschappen gezwommen: door Anouk van Helvoirt (50 
vlinder), Femke van Liempd (100 rug) en Mark Schellekens (200 school). De 
tijden van Femke en Mark waren ook goed voor een clubrecord, evenals de tijd 
van Linda Schellekens, die op de 200 wissel net boven de Brabantse limiet bleef. 
Verder waren er nog goede tijden voor Anouk van Lokven en Gijs Verhagen, die 
debuteerden op respectievelijk de 200 vrij en 200 rug. Ook de jongste zwemmers 
deden het uitermate goed, waarbij voor de 8-jarige Jeroen van Dinther opviel. 
Vorige week scherpte hij zijn pr nog aan tot 0.49.50; zondag zwom hij in de 
Tongelreep maar liefst 5 seconden sneller! 
 
Een uitstekende wedstrijd dus, waarbij weer even „geproefd‟ kon worden op het 
zwemmen in een 50-meterbad en er 12 persoonlijke records gezwommen 
werden. 
 

NK studenten 1 april in Rotterdam 
Zaterdag 1 april werden in Rotterdam de Nederlandse Studenten 
Kampioenschappen gehouden. Neptunus '58 had daarbij twee deelnemers, die 
ieder twee keer aan de start verschenen. Sandra Schellekens zwom op de 100 
vlinder in een pr van een halve seconde naar de 6e plaats. Op de 200 vrij werd 
ze 10e. Frank Hovenier zwom op de 50 en 100 school naar respectievelijke de 
16e en 22e plaats. 
 

Limietwedstrijd 2 april in Amersfoort 
Tijdens een limietwedstrijd op zondag 2 april in het 50-meterbad in Amersfoort 

heeft John Verhagen het Brabants Record op de 100 meter vrije slag verbeterd. 

Dat record stond sinds 12 juni 2005 op naam van Patrick Janssen: 0.57.00. John 
zwom in Amersfoort 0.55.98!  
John zwom ook nog de 400 meter vrije slag. John zwom de 8 banen in 4.34.01. 
Deze tijd was tevens goed voor een persoonlijk én clubrecord.  
 
 

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


Pagina 14 De Drietand 

 

Speedo-wedstrijd 2 april in Boxtel 
Zondag 2 april waren de jongste zwemmers van Neptunus '58 actief in Boxtel 
voor de laatste Speedo-wedstrijd van het seizoen. In totaal is 62 keer gestart en 
werd er 38 keer een pr gezwommen. Clubrecords waren er voor Anouk van 
Helvoirt op de 200 wissel en Femke van Liempd op de 100 rug. Anouk zwom op 
de 200 wissel tevens een reservelimiet voor de Brabantse 
Zomerkampioenschappen. Ook op 100 vrij en 100 rug kwam ze dicht in de buurt 
van de limieten. 
Goud was er voor: Bart van Bergen (50 vlinder), Bente van Bergen (100 wissel en 
100 vrij), Ivo van Bruggen (25 vlinder en 50 vrij), Jeroen Trimbach (50 vrij) en 
Shirley Voets (25 vlinder en 50 vrij). 
Zilver was er voor: Bart van Bergen (50 vrij), Mark van Dinther (200 wissel), Luuk 
van Helvoirt (25 vlinder), Alex de Laat (50 vrij), Jeroen Trimbach (50 vlinder) en 
Kai vd Zanden (25 vrij). 
Brons was er voor: Noud van Boven (25 vlinder en 25 vrij), Jeroen van Dinther 
(50 vrij), Mark van Dinther (100 vrij en 100 rug), Anouk van Helvoirt (200 wissel), 
Alex de Laat (25 vlinder), Aniek Pennings (100 school). 
 

D2 in Breda, promoveren we wel of niet? 
Zondag 9 april werd in Breda de laatste ronde van de D2-competitie van het 
seizoen 2005-2006 gezwommen. Met Nauthusa (Veghel) en de thuisploeg SBC-
2000 werd de strijd aangegaan. 
De inzet was behoud van de 3e plaats in de competitie. De beste drie 
verenigingen promoveren namelijk naar de D1-competitie. Zondagavond kwam 
de verlossende uitslag: Neptunus '58 heeft de 3e plaats vast weten te houden en 
zal daarom volgend seizoen uitkomen in de D1-competitie. Vorig jaar was voor 
Neptunus '58 het eerste seizoen in de D2, na jaren in de D3-competitie 
gezwommen te hebben. Een uitstekende presentatie dus. In Breda werd met 36 
zwemmers (goed voor 79 individuele starts en 6 estafettes) 40 keer een 
persoonlijk record gezwommen. 16 keer werd er een 1e plaats behaald (van de 
27 programma's!). Verder werden er 6 2e plaatsen en 6 3e plaatsen gehaald. 
 
Linda Schellekens zwom op de 200 meter wisselslag ruim binnen de limiet voor 
de Brabantse Kampioenschappen. Bente van Bergen zwom een reservelimiet op 
de 50 vrij voor deze BZK, welke in mei in de nieuwe Tongelreep in Eindhoven 
gehouden zullen worden. De beide dames zwommen ook een clubrecord. Ook op 
de 100 vrij zwom Linda naar een clubrecord. 
Esra Pennings tekende voor twee clubrecords: zowel op de 50 vlinder als de 100 
wissel schreef zij de oude tijden uit de boeken. Ook Roel vd Kleij zwom op de 
100 wissel een nieuw clubrecord en John Verhagen deed dat op de dubbele 
afstand, de 200 meter wisselslag. Het laatste individuele clubrecord kwam op 
naam van Elke Schellekens, die haar tijd op de 100 rug aanscherpte. 
Ook in de estafettes werd uitstekend gezwommen, met als resultaat vijf 
estafetterecords. De jongens 4 x 50 wissel onder 18 met Mark Schellekens, Rob 
van Heeswijk, Roel vd Kleij en Danny vd Sande werd overtuigend 1e. Bij de 4 x 
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50 vrij onder 16 werden Jet vd Bersselaar, Elke Schellekens, Lisa Smits en 
Anouk van Helvoirt keurig 4e. De 4 x 50 vrij onder 14 met Rob, Gijs Verhagen, 
Mark en John werd wederom overtuigend 1e. Een 1e plaats was er eveneens 
voor de allerjongsten. De 4 x 25 school onder 10 werd gewonnen door Jeroen 
van Dinther, Lara vd Ven, Luuk van Helvoirt en Bente van Bergen.  
 
De afsluiter elk seizoen bij de competitie is de 8 x 50 meter vrije slag. Hierbij 
moet de ploeg bestaan uit zowel dames als heren die verschillende leeftijden 
hebben. Neptunus '58 had hiervoor maar liefst 3 ploegen ingeschreven, maar 
wegens ziekte moest er helaas 1 ploeg teruggetrokken worden. De 1e ploeg met 
John, Elke, Roel vd Kleij, Lisa, Danny, Linda, Frank Hovenier en Sandra 
Schellekens zwom vanaf het begin aan de leiding en gaf de voorsprong niet meer 
uit handen. De 2e ploeg met Rob, Manissa vd Brand, Olivier Schnitzeler, Jet, 
Mark, Ellen Verhagen, Kenny Steenbakkers en Vera Hellings behaalde een 4e 
plaats. 
 
Dit fantastische resultaat zal aan het einde van het seizoen, wanneer ook de BZK 
en NK‟s geweest zijn, worden gevierd met groot feest. 
 

Paaswedstrijd 17 april in Veghel 
Maandag 17 april werd in Veghel de jaarlijkse Paaswedstrijd gehouden. 
Neptunus '58 was daarbij aanwezig met 7 zwemmers, 2 ploegleiders en 1 official. 
Roel vd Kleij en Linda Schellekens zwommen beiden twee clubrecords en 
behaalden ook beiden een zilveren medaille. Roel scherpte zijn tijden op de 100 
rug en 200 wissel met respectievelijk 3 en 4 seconden aan. Op de 200 wissel 
was zijn tijd snel genoeg voor het zilver. Linda zwom op de 100 vlinder in een pr 
en verbetering van het clubrecord van 2 seconden naar het zilver. Later die 
middag verbeterde ze zich ook nog eens bijna 3 seconden op de 200 vrij. 
Sandra Schellekens zwom op de 100 vrij bijna een seconde van haar oude pr af 
en verbeterde zich daarna op de 100 wissel ook nog eens met 2 seconden. Het 
laatste persoonlijke record van deze Paaswedstrijd kwam op naam van Lara vd 
Ven, die op de 50 school ruim een seconde sneller was dan ooit tevoren. Voor 
Anouk van Helvoirt en Jet en Lies vd Bersselaar waren er helaas geen 
persoonlijke records. 
De afsluiter van deze wedstrijd was de 6 x 50 vrij estafette. Roel was 
startzwemmer en zwom met 0.27.42 een seconde boven zijn pr. Lies, Sandra, 
Jet, Anouk en Linda zwommen vervolgens hun 50 meters, aangemoedigd door 
de rest van de ploeg: Lara en de ploegleidsters Helma en Miranda. Hun eindtijd 
was 3.25.10, goed voor een nieuw clubrecord. 
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Officiële eindstand D2-competitie District 5 - Zeeland, Noord Brabant en Limburg  
 

Plaats Vereniging Plaats 5e ronde plaats totaal 

1. Budel. Budel. 2599,78 1 14782,64 

2. De Bruinvis Sas van Gent 2715,49 6 14912,41 

3. Neptunus'58 Schijndel 2665,28 2 14949,11 

4. De Stormvogel 2 Vlissingen 2672,81 3 15115,63 

5. 
Heldense 
Zwemvereniging Helden 2701,14 5 15293,43 

6. Eurode KZC Kerkrade 2682,37 4 15295,94 

7. WZV Waalwijk 2746,73 7 15331,87 

8. De Treffers Rosmalen 2880,75 13 15419,22 

9. De Rog Weert 2870,78 11 15509,80 

10. SBC-2000 (SG) 2 Breda 2798,58 8 15603,67 

11. De Wildert Zundert 2900,75 14 16034,18 

12. De Honte Hontenisse 2874,50 12 16035,47 

13. Zeelandia Reimerswaal 2827,82 9 16039,18 

14. KZ&PC Kerkrade 2861,85 10 16133,91 

15. Onderdak Zierikzee 3025,43 19 16166,06 

16. ZEPS Stein 3082,68 20 16223,57 

17. Den Doorn Almkerk/Nieuwendijk 2918,58 16 16366,20 

18. Nauthusa (SG) 2  Oss 2911,90 15 16386,23 

19. ROB Reuver 3001,52 18 16713,45 

20. Becha Beek 2919,96 17 16716,91 
 
Budel is kampioen en samen met De Bruinvis en Neptunus'58 promoveren ze 
naar de 1e klasse. Nauthusa (SG) 2, ROB en Becha degraderen naar de 3e 
klasse. De complete stand is te vinden via http://neptunus58.web-log.nl 
 
 

http://neptunus58.web-log.nl/
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ONDER DE KEP 
 

Heren 2 kampioen 
 
In navolging van de aspiranten is heren 2 
kampioen geworden in de 2e klasse 
district. De kampioenswedstrijd werd thuis 
gespeeld tegen de nummer 2 in de 
competitie. De voorsprong bij het begin 
van de wedstrijd bedroeg 1 punt. Met na 
deze wedstrijd nog 1 wedstrijd te spelen, 
was dit dus een cruciale 4-puntenwedstrijd. 
Bij gelijkspel moest de laatste wedstrijd 
dus nog gewonnen worden. 
 
Voorafgaand aan de wedstrijd was iedereen behoorlijk gespannen, het bad was 
tot de nok toe gevuld met supporters en de wedstrijd in de wedstrijd was die van 
de broertjes Middag. Casper als een van de aanvallende spelers bij heren 2 
tegen zijn broer die bij Zuidwesthoek keept. De wedstrijdspanning werd binnen 
10 seconden gebroken door een fraai doelpunt van Lawrence Schouten, 
Zuidwesthoek kwam vrij vlug op gelijke hoogte met de gelijkmaker waarna het tot 
in de tweede periode 1-1 bleef. Hierin kreeg Casper Middag het op zijn heupen 
en werd met vier doelpunten de topscoorder van de wedstrijd. Zuidwesthoek wist 
nog slechts twee keer meer te scoren tegen negen maal een doelpunt van heren 
2. De wedstrijd werd dik gewonnen met 10-3 en het kampioenschap was een feit. 
Dit is diezelfde avond nog gevierd tot in de kleine uurtjes. Heren 2 wil iedereen 
die heeft bijgedragen aan het succes van het afgelopen seizoen bedanken voor 
hun inzet, het bestuur van SWNZ ook nog speciaal voor hun genereuze bijdrage 
in de feestvreugde van die avond en alle invallende spelers voor hun inzet.  
Volgend jaar staat de 1e klasse district voor de deur, nieuwe uitdagingen en 
kansen. Maar eerst nog even drie bekerwedstrijden afwerken. Zo kunnen we het 
klassenverschil alvast even testen.   
 
Tot volgend seizoen   Roy Bruggeman (aanvoerder heren 2) 
 

Seizoen 2005 - 2006 
Natuurlijk kan aan het einde van het seizoen het overzicht van de D‟s en de P‟s 
niet ontbreken. Ditmaal hebben we ook een cluboverzicht gemaakt. Hierin is de 
top 10 van de club in 3 categorieën ingedeeld. De eerste categorie is het aantal 
gespeelde wedstrijden. Matej Mioc spant de kroon met 30 wedstrijden in 5 
verschillende teams. De tweede categorie is het aantal doelpunten, waar Melissa 
vd Schoot de onbetwiste nummer 1 is met 101 doelpunten. De derde categorie is 
die van de meeste persoonlijke fouten. Een gedeelde eerste plaats is hier 
weggelegd voor 3 heren. 
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Voordat we hieraan toe zijn even een kort overzicht van de teamprestaties: 

Dames 1: 10e plaats van 12, met de hakken over de sloot gehandhaafd  

in de 2e klasse bond. 

Dames 2: 6e plaats van 12, dames 2 blijft 3e klasse district spelen. 

Dames 3: 7e plaats van 11, dames 3 wordt dames 2 en gaat dus een  

klasse hoger spelen 

Heren 1: 12e plaats van 12, de nummers 7 t/m 12 degraderen. heren 1  

gaat 4e klasse bond spelen. 

Heren 2: 1e plaats van 12, heren 2 promoveert naar de 1e klasse district. 

Heren 3: 5e plaats van 10, heren 3 blijft 4e klasse district spelen. 

Heren 4: 4e plaats van 10, heren 4 blijft 4e klasse district spelen. 

Heren 5: 5e plaats van 10, heren 5 wordt heren 4 en gaan dus 1 klasse 

hoger spelen. 

Heren Jeugd: 7e plaats van 8, geen promotie degradatie mogelijk. 

Aspiranten: 1e plaats van 8, geen promotie degradatie mogelijk, spelen  

volgend seizoen in klasse onder 16 jaar. 
 

Naam wed Naam D's  Naam P's 
Mioc, Matej 30  Schoot vd, Melissa 101  Vorle vd, George 26 
Goossens, Tim 26  Berkel van, Kim 84  Mioc, Andrej 26 
Engels, Anita 24  Postma, Richard 65  Steenbergen, Jan Willem 26 
Krielaart, Jeroen 24  Mioc, Matej 54  Vloet, Martijn 24 
Mioc, Andrej 24  Huijsmans, Miranda 51  Postma, Richard 23 
Vloet, Martijn 23  Schoot vd, Jolijn 46  Santen van, Jolanda 22 
Postma, Richard 22  Stekelenburg, Stefan 45  Stekelenburg, Stefan 21 
Steen vd, Hanneke 22  Steen vd, Hanneke 42  Verhagen, Linda 21 
Eijkemans, Evelien 22   Vloet, Martijn 41  Westelaken vd, Carla 20 
Hellings, Jan 22  Berkel van, Maaike 40  Leering, Luuk 20 
 

Zo en dan nu de Dôs en Pôs van het seizoen 
 

DAMES 1     DAMES 2    

Naam wed D's P's   Naam wed D's P's 

Huijsmans, Miranda 18 51 8  Grinsven van, Daisy 17 34 13 

Leering, Tessa 21 16 17  Vloet, Ine 15 29 3 

Kampman, Angela 10 13 8  Engels, Anita 21 27 6 

Deugd de, Maartje 14 10 11  Verhagen, Linda 18 9 21 

Westelaken vd, Carla 20 9 20  Rijt vd, Laura 16 8 12 

Buijs, Jenny 21 8 14  Boxtel van, Katja 14 5 10 

Pinxten van, Majolein 20 4 9  Kampman, Monique 17 5 3 

Pinxten van, Daphne 20 3 8  Eijkemans, Evelien 22 2 11 

Engels, Anita 3 1 0  Persons, Ingrid 17 1 17 

Boxtel van, Katja 4 1 0  Santen van, Jolanda 18 0 22 

DAMES 1 - vervolg     DAMES 2 - vervolg    
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Engels, Marianne 18 0 12  Beekveld van, Janine 21 0 1 

Leering, Fannie 20 0 0  Helvoort van, Geertje 2 0 0 

Grinsven van, Daisy 1 0 0  Veghel van, Sharon 1 0 0 

     Verhagen, Ellen 1 0 0 
         

DAMES 3     ASPIRANTEN    

Naam wed D's P's   Naam wed D's P's 

Goijaerts-Aarts, Els 17 21 16  Schoot vd, Melissa 21 101 5 

Sman vd, Marieke 18 20 11  Berkel van, Kim 21 84 11 

Pluym vd, Monique 14 9 2  Schoot vd, Jolijn 19 46 6 

Helvoort van, Geertje 19 7 7  Berkel van, Maaike 21 40 3 

Verhagen, Ellen 16 6 7  Steen vd, Hanneke 21 39 3 

Steen vd, Annemieke 17 3 9  Engels, Stefan 19 19 4 

Ballekom van, Natasja 13 3 8  Hoog op 't, Terry  20 18 5 

Steen vd, Hanneke 1 3 0  Krielaart, Jeroen 20 13 0 

Veghel van, Sharon 18 2 8  Linden vd, Loek 19 5 2 

Loo vd, Gerry 16 1 13      

Sonneveld Ellis 4 1 1      

Kremers, Kelly 5 1 0      

Oetelaar vd, Marga 12 0 7      

Boxtel van, Katja 1 0 0      
         

HEREN 1     HEREN 2    

Naam wed D's P's   Naam wed D's P's 

Stekelenburg, Stefan 19 45 21  Postma, Richard 22 65 23 

Huijsmans, Leon 20 19 18  Middag, Caspar 18 33 11 

Simons, Peter 13 17 11  Vorle vd, George 18 18 22 

Steenbergen, Jan Willem 19 11 26  Oetelaar vd, Rob 13 18 5 

Kooten van, Richard  15 8 8  Dinther van, Marcel 19 14 19 

Leeuwen van, Stevin 19 4 9  Kerkhoff, John 20 14 10 

Hartman, Tico 14 4 8  Kuipers, René 19 10 18 

Leering, Luuk 20 3 20  Bruggeman, Roy 16 7 14 

Loon van, Eric 15 2 10  Hartman, Tico 4 6 1 

Vorle vd, George 2 0 4  Schouten, Lawrence 5 6 1 

Keulen van, Nils 17 0 1  Biggelaar vd, Rogier 1 6 0 

Veldboer, Jeffrey 3 0 1  Hamers, Toine 18 4 4 

Sande vd, Danny 4 0 0  Sande vd, Danny 9 2 3 

Hellings, Jan 2 0 0  Mioc, Matej 2 1 1 

Oetelaar vd, Rob 1 0 0  Hamers, Martijn 1 1 0 

Hamers, Toine 1 0 0  Hellings, Jan 20 0 4 

Spit, Gertjan 1 0 0  Veldboer, Jeffrey 9 0 1 

     Tibosch, Marcel 1 0 1 

     Spit, Gertjan 2 0 0 

     Vloet, Martijn 1 0 0 
         
         

HEREN 3     HEREN 4    
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Naam wed D's P's   Naam wed D's P's 

Bosch vd, Roel 15 28 9  Tibosch, Marcel 16 25 11 

Aarle van, Peter 17 27 6  Verhagen, Harry 14 25 7 

Loeffen, Mon 14 18 2  Liempd van, Hessel 14 24 13 

Vloet, Martijn 9 15 10  Mathijsen, Roeland 17 16 8 

Steenbakkers, Kenny 17 13 8  Thyssen, Paul 16 14 1 

Hovenier, Frank 17 9 14  Jansen, Eric 16 13 17 

Hamers, Martijn 8 9 2  Vloet, Ronald 2 9 1 

Mioc, Matej 4 7 0  Vloet, Martijn 3 8 1 

Groenendaal, Ton 1 6 0  Mioc, Matej 5 7 0 

Wiersma Ronnie 12 4 14  Heijden vd, Harald 16 5 5 

Mioc, Andrej 2 2 2  Liempd van, Virgi 2 3 0 

Hexspoor, M 10 1 4  Sande vd, Danny 1 1 1 

Jansen, Eric 1 1 1  Muyshondt, Paul 4 1 1 

Verhagen, Harry 2 1 0  Goossens, Tim 3 1 0 

Sande vd, Danny 2 1 0  Mioc, Andrej 3 1 0 

Spit, Gertjan 13 0 6  Engels, Stefan 1 1 0 

Zwart, Ralph 6 0 1  Oetelaar, Harold 17 0 4 

Groenendaal, Robbert 1 0 0  Hermes, Daan 1 0 2 

Mathijsen, Roeland 2 0 0  Aa vd, Emile 12 0 1 

Spit, Thomas 2 0 0  Zwart, Ralph 1 0 1 

     Groenendaal, Robbert 11 0 0 
         

HEREN 5     HEREN JEUGD    

Naam wed D's P's   Naam wed D's P's 

Liempd van, Virgi 16 16 7  Mioc, Matej 18 38 11 

Wiel vd, Puskas 15 16 6  Vloet, Martijn 10 18 13 

Gemert van, Roel 15 16 4  Goossens, Tim 21 16 3 

Hermes, Daan 16 15 10  Mioc, Andrej 19 10 24 

Janssen, Patrick 15 11 9  Spit, Thomas 19 3 8 

Swinkels, Curth 11 9 3  Pol vd, Tom 17 2 9 

Gemert van, Henk 16 8 6  Sande vd, Danny 4 2 5 

Eerden vd, Erik 17 6 3  Krielaart, Jeroen 4 2 1 

Kemps, Perry 17 4 12  Verhulst, Bas 19 1 13 

Muyshondt, Paul 16 3 2  Brulle vd, Bas 18 1 6 

Kelders, Wim 8 1 1  Heijden vd, Mark 16 1 6 

Mioc, Matej 1 1 0  Kort de, Ben 17 0 6 

Zwart de Arie 1 1 0  Lommers, Nick 5 0 2 

Herpen van, Harrie 13 0 5  Groenendaal, Ton 19 0 1 

Goossens, Tim 2 0 0      

Brulle vd, Bas 1 0 0      
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ALGEMENE 

LEDENVERGADERING 
 
 

Verslag ALV 4 juli 2005 
 

Plaats: Broodje Apart, Molenstraat 8, Schijndel 

 

Aanwezig: L. Leenders, R van Berlo, S Hovenier, T Passier, J vd Heijden, H vd 

Kleij, C van Heeswijk, M vd Bersselaar, H Klerks, A Schellekens, B van 
Vlaanderen, S Schellekens, H Verhagen, D vd Sande, M van Dinther, V van 
Liempd, D vd Steen, P van Lokven, P vd Wiel, L Schellekens en M Schellekens 
 

Afwezig: R Bruggeman, H van Herpen, F van Liempd, W vd Wijgert, A Pennings 

en D Hermes (allen met kennisgeving) 
 

Aanwezige bestuursleden: A. de Zwart, J Mettler, M Pennings, P vd Weijer, F 

vd Hoeven, V Hellings en J vd Sande 
 

Opening: 

De voorzitter (Arie) opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij 
constateert dat er meer leden aanwezig zijn dan bij de ALV van 2004. 
 

Notulen jaarvergadering 28 juni 2004: 

De notulen zijn afgedrukt in De Drietand van oktober 2004.  
Er komen geen op- of aanmerkingen. De notulen zijn hierbij goedgekeurd. 
 

Ingekomen stukken en mededelingen: 

- Jan Mettler deelt mee dat de gemeente Schijndel voor iedere vrijwilliger een 
verzekering afgesloten heeft voor het moment dat ze vrijwilligerswerk doen 
voor de vereniging. Dit kost de vrijwilliger zelf en de vereniging niets. 

- Er zijn zes afmeldingen binnengekomen. De namen zijn hierboven vermeld. 
 

Verslag van de secretaris:  

Vergaderingen 
Het bestuur kwam acht keer in vergadering bijeen. 
Er was één afstemmingsvergadering met de besturen van Zegenwerp en SWNZ. 
 
Ledenbestand 
Aantal leden eind 14 juni 2004: 333 
Aantal nieuwe leden: 56 
Aantal afmeldingen: 65 
Aantal leden op 14 juni 2005 is: 324 
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Naast de leden zijn er nog 13 personen en of instellingen (5 meer dan in het 
seizoen 2004- 2005) die wel hand- en spandiensten voor de vereniging uitvoeren 
maar geen lid zijn. 
 
Ledenverloop (stand 1 januari) 

Verloop leden

280

290

300

310

320

330

340

350

360

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

jaren

a
a
n

ta
l

 
E-mail 
Naar aanleiding van opmerkingen tijdens de ALV van 30 juni 2003 is gestart met 
het registreren van e-mail adressen ten einde het internet als medium in de 
communicatie op te nemen. Na twee jaar van verzamelen is van 40% van de 
leden een e-mail adres bekend. T.o.van 2004 is dat een toename van 14 %. 
Echter het aantal is nog te weinig om e-mail als algemeen communicatie kanaal 
te gebruiken. 

 

Contributie betalingen 
   aantal    % 

leden die in 4 keer automatisch betalen   162  58% 

leden die in 2 keer automatisch betalen  62  22% 

leden die in 1 keer automatisch betalen  36  13% 

leden die betalen via rekening  19    7% 

betalende leden   279   100% 

niet betalende leden  45   

hand & spandiensten geen lid   13   

Totaal   337   
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Verdeling van de leden naar leeftijd  
Inclusief de personen die alleen hand & spandiensten verrichten 

 

leeftijd op 1 januari 2004 Aantal  

    2005    2004   verschil 

     t/m 11   151  143  8 

12 t/m 16  45    58   -13 

17 t/m 24  23    18   5 

25 t/m 34  26    29    -3 

35 t/m 49  67    64  3 

ouder dan 50  21    25   -4 

onbekend   4   4    0 

totaal  337   341  -4 

 

Verdeling van de leden over de diverse disciplines 
Discipline   aantal 

Diplomazwemmen   181 
Polo    55 
Wedstrijdzwemmen    41 
Synchroonzwemmen   27 
Masters   33 
Recreanten   16 
Niet actief zwemmend    47 

Totaal  402 
Leden met 2 disciplines   57 
Leden met 3 disciplines     4 

Aantal sportende leden  280 
Onder niet actief zwemmend worden assistenten, ereleden die niet zwemmen, 
personen die hand & spantdiensten etc. verstaan. 
 
Verdeling van de leden naar woonplaats 

Woonplaats  Aantal 

Schijndel  183 
Wijbosch    22 
St. Michielsgestel    14 
Gemonde    16 
Den Dungen    13 
Middelrode    16 
Berlicum    28 
Heeswijk-Dinther    13 
Eerde     5 
Boxtel      6 
elders    35 
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Vrijwilligers 
Er zijn in de vereniging 82 vrijwilligers die in totaal 129 functies invullen. 
 
Er komen geen vragen over het verslag. Marcel van Dinther vindt de grafieken 
interessant. Hij zou het leuk vinden om ze een keer in De Drietand te zien. Femke 
zegt toe dat het kan, waarschijnlijk in nummer 2. De voorzitter bedankt Jan voor 
zijn werk in het afgelopen jaar. 

 

Diplomazwemmen, Peter: 

Circa 180 leden maken via het Sterrenplan van de KNZB en de opleidingen voor 
de diploma‟s van de NRZ kennis met de diverse takken van de zwemsport. Bij 
deze opleidingen leert men de wedstrijdzwemslagen, maakt men kennis met o.a. 
waterpolo, synchroonzwemmen en het snorkelen. Bij het keuzepakket 
zwemmend redden leert men met enkele basishandelingen om een klein 
waterongeval te overleven. Voor de certificaten van het Sterrenplan zwemmen 
we tijdens lessen af en in het seizoen kan er drie keer voor een diploma van de 
NRZ afgezwommen worden. 
De NRZ startte in het najaar van 2004 met de introductie van gemoderniseerde 
diploma‟s met als eerste het keuzepakket snorkelen. Het instructieteam besloot 
dat er voor die nieuwe diploma‟s gegaan zou worden, maar omdat we in tijdnood 
dreigden te komen is besloten om de eerste keer alleen voor de keuzepakketten 
een en twee af te zwemmen. Het seizoen is afgesloten met het voor de eerste 
keer, afzwemmen voor de nieuwe basispakketten van zwemvaardigheid I, II en 
III. Het eisenpakket voor deze diploma‟s is zodanig uitgebreid dat één 
afzwembijeenkomst niet meer voldoende is. We hebben daarvoor een extra 
bijeenkomst georganiseerd. De introductie van de vlinderslag en de gehurkte 
draai in het basispakket van zwemvaardigheid I heeft tot gevolg dat de stap van 
ster 5 naar zwemvaardigheid I nog groter is geworden. 
 
Enkele cijfers: 
Sterrenplan KNZB 

Ster 1  29 keer 
Ster 2  34 keer 
Ster 3  22 keer 
Ster 4  19 keer 
Ster 5    7 keer 

 
Zwemvaardigheden NRZ 
Op zaterdag 11 december 2004 is er afgezwommen voor het nieuwe snorkelen 1, 
2 en 3 en op 19 maart 2005 voor de keuzepakketten zwemmend redden 1, 2 en 
3. Op de zaterdagen 4 en 18 juni werd er afgezwommen voor de basispakketten 
van de nieuwe zwemvaardigheidsdiploma‟s I, II en III. 

Zwemvaardigheid    I  II  III 
Basispakket 50 22 16 kandidaten 
Snorkelen nieuw 42 36  - kandidaten 
Overlevingszwemmen 46   5 10 kandidaten 
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Opleidingen: 
Er is dit seizoen een bijeenkomst voor het aanleren van de vlinderslag 
georganiseerd. Deze is positief ontvangen en wordt in het seizoen 2005/2006 
uitgebreid. In december hebben Ronnie van Berlo, Susanne Hovenier, John 
Verhagen en Peter vd Weijer aan een praktische bijscholingscursus voor het 
vernieuwde keuzepakket snorkelen deelgenomen. 
 
Mutaties: 
Linda Leenders is na een jaartje rust weer les komen geven en Tanja Passier is 
halverwege het seizoen gestopt i.v.m. drukke werkzaamheden. Linda 
Schellekens en Stephanie van Hoorn zijn verschillende keren ingevallen. 
 
Volgende seizoen: 
In het seizoen 2005/2006 gaan we afzwemmen voor balvaardigheid, 
kunstzwemmen en zwemmen we in het voorjaar voor de tweede keer af voor het 
nieuwe snorkelen. 
 
Peter bedankt alle medewerk(st)ers voor hun inzet in het afgelopen seizoen. 
Er zijn geen vragen en de voorzitter bedankt Peter voor al zijn werk. 
 

Waterpolo, Janny: 

Er is in het seizoen 2004/2005 gespeeld met 4 herenteams, 3 damesteams, 1 
heren jeugd, 1 team jongens onder 16 jaar en 1 aspirantenteam gemengd. De 
ALV van SWNZ is goed bezocht en er werd een nieuwe datum geprikt voor een 
tweede vergadering, waarin het huishoudelijk reglement wordt besproken en 
goedgekeurd. In het seizoen 2005/2006 starten we met 5 herenteams, 3 
damesteams en 1 heren jeugd en 1 aspiranten team gemengd. Het team van 
jongens onder 16 jaar vervalt. We hebben een nieuwe trainer voor de heren 
selectie namelijk Peter Simons. Hij verzorgt een keer per kwartaal een avond 
voor alle trainers/coaches waarin alle aspecten van het waterpolo en het geven 
van trainingen aan bod komen. De damesselectie zal worden getraind door 
Stefan Stekelenburg. Voor alle overige teams worden nog trainers gezocht m.u.v. 
aspiranten en heren jeugd. Jeugdleden zijn altijd welkom. Janny bedankt alle 
medewerkers en hoopt op een succesvol en sportief seizoen 2005/2006. 
 
Er komen geen vragen over het verslag. Marcel van Dinther merkt op dat de 
verschillende disciplines te veel op zichzelf werken. Door goede onderlinge 
communicatie kunnen leden, die ook goed zijn voor een andere discipline daar 
kennis mee maken en misschien die discipline wel komen versterken. Zo is 
Majolein van Pinxten bezig met het werven van jeugdleden voor de poloërs. Ze 
doet dit bij Zegenwerp en bij Neptunus. Janny zou graag een team van 8 à 9 
leden hebben van ongeveer 8 jaar. Een eenling redt het niet.  
Arie bedankt ook Janny voor haar werk. 
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Synchroonzwemmen, Femke: 

In het 9e seizoen heeft de afdeling Synchroonzwemmen met name getraind voor 
de certificaten, de bondsdiploma‟s en voor de show die in december 2005 
opgevoerd zal gaan worden. 
Er werden veel blokcertificaten (54 stuks) gehaald in de twee afzwemsessies (19 
februari en 18 juni):  

certificaat 1    8 keer   
certificaat 2    8 keer   
certificaat 3  13 keer  
certificaat 4  14 keer   
certificaat 5    6 keer  
certificaat 6    5 keer   

 
Daarnaast hebben een aantal meisjes afgezwommen voor de bondsdiploma‟s: 6 
keer diploma H en 3 keer diploma G. Een aantal van deze diploma‟s zijn gehaald 
tijdens de diplomasessie die wij zelf hebben georganiseerd in maart 2005. Er 
deden 70 meisjes uit heel Brabant mee. 
 
De wedstrijdploeg bestond uit 1 deelneemster. Er werd deelgenomen aan 
wedstrijden op het Age 2 niveau. De meisjes zwemmen twee verplichte figuren: 
de ariana en de eiffeltoren en twee figuren die twee dagen voor de wedstrijd 
geloot worden. In totaal moeten er 45,000 punten gehaald worden om het D-
diploma te halen, wat door Sandra Schellekens aan het einde van het seizoen is 
gelukt. Ze is intussen gepromoveerd naar de categorie Junioren, waarin ze het B 
diploma kan halen. Er zijn dit jaar geen medailleplaatsen gehaald bij de 
wedstrijden. 
 
Om leden van Neptunus‟58 in te kunnen schrijven voor diplomasessies en 
wedstrijden, moeten ook een aantal juryfuncties vervuld worden, per 4 meisjes 
moet 1 jurylid aangeleverd worden. Jan Oremans, Farina van Liempd en Femke 
vd Hoeven hebben een aantal keer als jurylid gefungeerd.  
 
Het aantal deelneemsters aan het synchroonzwemmen was dit seizoen 36, 
waaronder 3 meisjes van Zegenwerp. De trainingen werden verzorgd door 
Bernadette van Vlaanderen, Farina van Liempd en Femke vd Hoeven. We 
werden regelmatig ondersteund door Sandra Schellekens. Spiertrainingen 
worden vaak verzorgd door Ellen Verhagen. 
 
Het komende seizoen ziet er als volgt uit: 
- Met een grotere wedstrijdploeg deelnemen aan de competitiewedstrijden 

nieuwe stijl 
- Opleiden ouders als juryfunctionaris 
- Deelnemen aan de diplomasessie nieuwe stijl 
- Twee maal afzwemmen voor het blokkenplan 
- Opvoeren van een synchroonzwemshow, die in december 2005 moet gaan 

plaatsvinden 
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Harrie Verhagen wil wat uitleg over o.a. de diploma‟s van synchroonzwemmen. 
De meisjes zwemmen met elkaar bepaalde figuren op muziek en elk meisje toont 
afzonderlijk een aantal figuren voor een jurypanel. Er moet een minimum aantal 
punten gehaald worden en dan krijgen ze een diploma. Femke zegt dat jongens 
ook welkom zijn bij het synchroonzwemmen. 
Arie bedankt Femke voor haar vele werk in het afgelopen jaar. 
 

Zwemmend redden, Femke: 

In het seizoen 2004 kwamen we uit op 18 lessen. We hebben de 
diplomastructuur veranderd waardoor met name jonge kandidaten het niveau van 
de cursus gemakkelijker aan kunnen. En dat is echt nodig, want het is heel hard 
werken om de kandidaten klaar te stomen voor het examen. Het seizoen begon 
half april en duurde tot eind september met uitzondering van de bouwvakvakantie 
en een aantal vrije dagen. Het examen werd gehouden op 2 oktober. 
 
Het aantal deelnemers voor de brevetten 1 tot en met 6, certificaat brons en zilver 
en diploma A en B Binnenwater is al een aantal jaar stabiel, 54 inschrijvingen. De 
werving van de nieuwe leden gaat door middel van het clubblad en het Schijndels 
Weekblad maar voornamelijk door de gastlessen die bij het diplomazwemmen 
gegeven worden. Er zijn dit jaar 17 nieuwe leden bijgekomen, waarvan er 14 al 
lid waren van Neptunus‟58 en 1 van Zegenwerp. 
 

Alle instructeurs van vorig jaar zijn ook dit jaar weer terug gekomen om les te 
geven. En daarnaast hebben vijf aspirant instructeurs zich ingezet voor de 
zwemlessen. Zij werden dit jaar begeleid door Wilhelm vd Wijgert en kregen les 
in het lesgeven. De administratie werd dit jaar bijgehouden door Mieke vd 
Bersselaar, die deze taak heeft overgenomen van Mieke Persoon.  
 

Van de in totaal 54 kandidaten zijn er 52 op examen geweest. 1 kandidaat voor 
certificaat goud is gezakt.  
 

Een overzicht van de geslaagden: 
Brevet 1   6 kandidaten 
Brevet 2     9 kandidaten 
Brevet 3     7 kandidaten 
Brevet 4     7 kandidaten 
Brevet 5     5 kandidaten 
Brons voor 4, 5, 6     6 kandidaten 
Certificaat brons    5 kandidaten 
Certificaat zilver    3 kandidaten 
Certificaat goud    1 kandidaat 
Diploma A     2 kandidaten 

 

In het seizoen 2004 hebben we één keer aan de Oosterplas in ‟s-Hertogenbosch 
getraind (een zwembad zonder water verhuurd in Schijndel !). Na een half uur 
oefenen werden we door onweer weggejaagd uit het water en moesten we de les 
staken. 
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Tijdens het seizoen hebben we twee keer deelgenomen aan een EHaD wedstrijd 
samen met andere verenigingen uit Brabant. Aan de eerste wedstrijd namen we 
deel met twee teams en werden 7e en 13e. Er moesten twee slachtoffers uit een 
auto te water gered worden. Bij de tweede wedstrijd namen we met drie teams 
deel. Er was een aanvaring geweest tussen een roeiboot en een surfplank, 
waarbij een slachtoffer onder het zeil van de surfplank lag. We presteerden ook 
daar heel goed en werden 7e, 15e en 18e. Het allerbelangrijkste is dat de 
deelnemers aan de wedstrijd veel ervaring hebben opgedaan in het echte 
reddingswerk. Ze kwamen erg gemotiveerd terug bij de lessen. 
 
De medewerkers voor het seizoen 2004 waren: Marc vd Berg, Ronnie van Berlo, 
Mieke vd Bersselaar, Simone van Doremalen, Leon van Geffen, Femke vd 
Hoeven, Dorinda Jansen, Ina Koomen, Annelieke vd Linde, Anne Oremans, 
Ronald Persoon, John Verhagen, Dré vd Wijgert en Wilhelm vd Wijgert. De 
aspiranten waren Rachel Coppens, Mandy Kuijpers, Arianne vd Steen, Elina de 
Vries en Marit van Weert.  
 
Allen van harte bedankt!Er zijn geen vragen. 
Arie bedankt Femke. 
 

Wedstrijdzwemmen, Vera: 

In het seizoen 2004/2005 heeft de afdeling wedstrijdzwemmen weer veel 
successen behaald. 
In ons 1e seizoen verenigingscompetitie DII zijn we op een keurige 5e plaats 
geëindigd. In de recreantencompetitie hebben we de 2e plaats behaald. 
Er zijn gigantisch veel persoonlijke en clubrecords gezwommen. Tijdens de vier 
Speedo wedstrijden zijn er talloze medailles gewonnen. Er hebben zich vier 
zwemmers geplaatst voor de kringjaargang finales (Bente van Bergen, Anouk van 
Lokven, Gijs Verhagen en Mark van Dinther. Esra Pennings is als reserve 
zwemster meegeweest maar mocht helaas niet starten). Anouk van Lokven is 
Speedozwemmer van het jaar geworden (d.w.z. dat zij haar persoonlijk record 
met het meeste aantal secondes verbeterd heeft in één seizoen). 
Tijdens de Brabantse winter- als zomerkampioenschappen waren er voor 
Neptunus zes deelnemers (John Verhagen, Gijs Verhagen, Roel vd Kleij. Linda 
Schellekens, Mark Schellekens en Rob van Heeswijk) en 66 starts geweest. 
Heel veel medailles zijn daar gehaald door John Verhagen, die zich op diverse 
slagen en afstanden de snelste zwemmer van Brabant mag noemen. Op de 50m 
vrije slag heeft hij ook het Brabants record op zijn naam gezet. Rob van Heeswijk 
verraste iedereen door tijdens de Brabantse winter-kampioenschappen de 
bronzen medaille op de 100m schoolslag te veroveren.  
Tijdens de Nederlandse winterkampioenschappen heeft John laten zien dat hij de 
snelste van Nederland is op 100m vrij en wordt heel verrassend 2e op de 200m 
vrij. Op de Nederlandse zomerkampioenschappen werd John zowel op de 100m 
als op de 200m vrij Nederlands kampioen. Hij zwom in totaal zeven afstanden 
met de volgende resultaten: 2 x 1e  1 x 5e 1 x 6e 2 x 8e 1 x 9e. Ook Roel vd Kleij 
mocht tijdens de Nederlandse kampioenschappen uitkomen op de 100m vrij. Hij 
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werd 62e. John heeft tijdens de Nederlandse sprintkampioenschappen t/m 16 jaar 
(John is 13) de 50m vrij mogen zwemmen. Hij eindigde als 71e.  
Alle zwemmers gefeliciteerd met deze prestaties. 
 
Dit jaar hebben Marios vd Bersselaar en Marian de Laat de cursus voor 
tijdwaarnemer/ keerpuntcommissaris gevolgd en gehaald. Saskia Vermeer is 
gestopt bij het wedstrijdzwemmen. Bedankt voor je inzet de laatste jaren. 
Iedereen bedankt, zonder jullie hulp hadden we niet kunnen bereiken wat we dit 
seizoen bereikt hebben. Vera bedankt ook Helma vd Kleij voor haar 
werkzaamheden voor het wedstrijdsecretariaat. Ook bedankt Vera de train(st)ers 
Sandra, Mieke, Anja, John en Jan vd Heijden. 
 
Harrie Verhagen vraagt of John Verhagen bij Neptunus blijft. Omdat hij zo snel 
zwemt zijn er misschien bij andere zwemverenigingen meer mogelijkheden. Vera 
zegt, dat na overleg met John en zijn ouders, besloten is dat hij bij Neptunus blijft 
tot dat hij er niet meer bij past. Meer doen is op dit moment niet goed voor hem. 
Hij wordt wel opgemerkt door andere verenigingen. Hij is nog jong en kan nog 
bekijken wat in de toekomst bij hem past. 
Arie bedankt ook Vera. 
 

Masterzwemmen, Vera: 

Masterzwemmen blijft zo, misschien kan Vera er wat meer structuur in 
aanbrengen. Nieuwe leden zijn welkom. Sandra Schellekens en Frank Hovenier 
zijn afgelopen jaar 20 geworden en hebben deelgenomen aan masterwedstrijden. 
Sandra heeft hierbij het Brabants masterrecord op de 400m wisselslag en 1500m 
vrije slag voor dames van 20 tot 25 jaar op haar naam gezet. 
 

Recreanten, Vera:  

Het recreatieve zwemmen is een aflopende discipline. Er zijn nog maar 10 
zwemmers. Puskas vd Wiel merkt op dat het recreatieve zwemmen vroeger veel 
meer leden had. Dat was goed voor extra contributie-inkomsten. Er zijn ouders 
die aan Vera gevraagd hebben om meer techniek te leren voor het 
wedstrijdzwemmen. Vera heeft beloofd als er tijd en ruimte is in het bad zal Vera 
het doen. 
Arie bedankt ook haar voor al haar werk. 
 

Financieel verslag seizoen 2004/2005: 

Maarten geeft uitleg over de diverse posten.  
Sandra Schellekens, van de commissie zwemvierdaagse, licht de post uitgaven 
zwemvierdaagse toe. De uitgaven zijn groter want er zijn medailles etc. gekocht 
voor meerdere jaren. Dat is goedkoper.  
De extra subsidie van de gemeente wordt steeds minder, want die wordt 
afgebouwd in 5 jaar. Er is ook weer een bedrag gereserveerd voor het 50-jarig 
bestaan in 2008. 
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Verslag kascommissie: 

Roy Bruggeman, Harrie Verhagen en Harrie van Herpen hebben de kas 
gecontroleerd. Harrie Verhagen doet verslag. Ze hebben geen 
onrechtmatigheden gevonden, alles was prima in orde. Ze gaan er mee akkoord. 
Harrie bedankt Maarten en de leden geven hem applaus. 
Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit: Harrie Verhagen, Harrie van 
Herpen en Puskas vd Wiel.   

 

Begroting seizoen 2005/2006: 

Er zal minimaal € 2.000,00 extra inkomsten moeten komen uit de contributie. Het 
gevolg is contributieverhoging. Maarten Pennings en Jan Mettler hebben 
berekend dat het 3% zal zijn plus toeslagen. Dit voorstel werkt als er 10 nieuwe 
leden bij komen. 
Puskas vd Wiel vraagt of Neptunus met de gemeente gesproken heeft over 
kantineopbrengsten van b.v. de voetbalclubs. De gemeente houdt daar rekening 
mee met het bepalen van de subsidie. 
Marcel van Dinther vindt de toeslagen ingewikkeld. Kan er nog een toeslag 
komen voor leden die niets doen voor de club? Dit werkt momenteel niet. 
Sandra Schellekens vraagt, waarom een toeslag voor synchroonzwemmen? 
Femke zegt dat er meer gezwommen gaat worden voor diploma‟s en dat kost 
inschrijfgeld. 
Heeft iemand een idee om iets te organiseren voor Neptunus wat geld oplevert, 
kom dan maar met ideeën, aldus de voorzitter. 
De aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel van contributieverhoging. De 
hoogtes van de contributie en de toeslagen voor het seizoen 2005/2006 zijn: 
 
Inschrijfgeld (eenmalig) voor alle disciplines: € 12,50 
Aspiranten < 10 jaar:  basiscontributie € 90,00 
 toeslag startvergunning € 20,00 
 
Junioren 10 t/m 15 jaar:  basiscontributie € 109,00 

 toeslag startvergunning € 20,00 
 toeslag waterpolo € 25,00 
 toeslag wedstrijdzwemmen  € 14,00 
   toeslag synchroonzwemmen € 5,00 
 
Senioren 16 jaar en ouder: basiscontributie  € 116,00 
 toeslag startvergunning  €  20,00 
 toeslag waterpolo €  50,00 
 toeslag wedstrijdzwemmen  € 28,00 
 toeslag synchroonzwemmen  €  10,00 
 korting recreatief zwemmen  € 6,00 
 
Toeslag voor deelname aan meer dan een discipline  
 t/m 20 jaar  € 6,00 
 21 jaar of ouder  € 20,00 
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De leeftijd van 1 juni telt. 
Bijdrage cursus zwemmend redden is afhankelijk van de te volgen cursus en 
lidmaatschap van Neptunus‟58. 
 

Bestuursverkiezing: 

Femke vd Hoeven en Janny vd Sande zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen 
tegenkandidaten. Femke en Janny worden weer voor 3 jaar gekozen. Ze krijgen 
applaus van  de aanwezigen en hen wordt weer veel succes toegewenst. 
Het idee komt voor een extra bestuurslid. Mieke vd Bersselaar zal hierover 
nadenken. 
 

Rondvraag en sluiting: 

M van Dinther: 

De opkomst op de ALV is laag. Zou een andere tijd gunstiger zijn? 
Er zijn al diverse tijden en dagen geprobeerd, het resultaat is ongeveer hetzelfde. 
Kan de datum van de ALV bekend gemaakt worden via de aanvoerders? 
Het heeft in het clubblad gestaan en op het prikbord. Volgend jaar zal Jan Mettler 
het ook nog per e-mail versturen. Nu heeft ongeveer 40% een e-mail adres.  
 

P vd Wiel: 

Vanaf welke leeftijd zijn leden stemgerechtigd? 
Jan Mettler zal het nakijken in de statuten. Daar staat het volgende: 
Junioren en senioren (ouder of gelijk aan 16 jaar) hebben stemrecht. De stem 
van een senior telt voor 5 en van een junior voor 1.  
Daarnaast is er nog een categorie-indeling (A en B) waarvoor geldt dat categorie 
A 1 stem heeft en categorie B 5 stemmen. 
Indeling in een categorie is afhankelijk van de hoogte van de contributie. In 1994 
was  categorie A f 175,00 (€ 80,00) of minder en categorie B f 175,00 (€ 80,00) of 
meer. Dit grensbedrag zou ieder jaar moeten worden herzien op voordracht van 
het bestuur. Dit is tot op heden niet gebeurd, dus een reden om dit aan te passen. 
Het zal in een bestuursvergadering op de agenda komen. 
 

Als er geen vragen meer zijn bedankt de voorzitter de leden voor hun 
aanwezigheid en voor hun inzet in het afgelopen jaar.  
Hij sluit de vergadering om 21.50 uur. 
 

Meteen hierna opent de voorzitter de 2e vergadering met als enige agendapunt: 
contributieverhoging. Deze vergadering is noodzakelijk omdat tijdens de 1e 
vergadering niet genoeg leden aanwezig waren. De leden tekenen de 2e 
presentielijst. De aanwezige leden stemmen in met het voorstel over 
contributieverhoging. 
 

De voorzitter bedankt nogmaals de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.00 
uur en wenst iedereen een fijne vakantie. 
 

Notuliste 
E van Liempd 


