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 D E  D R I E T A N D  
 
 

Jaargang 13, nummer 1 september 2006 
  

REDACTIONEEL 
 

Op een juli avond tegen middernacht bezig zijn met de nieuwe De Drietand van 
het volgende seizoen, met op de achtergrond de muziek van de Schijndelse 
kermis, geeft toch wel een apart gevoel. Natuurlijk is nog veel niet helemaal 
duidelijk, maar De Drietand moet gevuld, dus bellen we wat af.  
We hebben natuurlijk de Vrijwilliger maar Jut en Jul zijn op vakantie, dus kunnen 
we mooi de nieuwe groepsindelingen publiceren. De indelingen van het polo 
staan nog niet helemaal vast, maar in grote lijnen blijft het zoals het op de 
vergadering is besproken. John Verhagen heeft het weer uitmuntend gedaan bij 
de Nederlandse jeugd kampioenschappen, 3 x goud, maar ook andere 
Neptunusô58 leden laten steeds opnieuw van zich horen. 
Ook is de afgelopen maand het Boerenkamp geweest waar weer een hoop te 
beleven was. De fotoôs worden zelfs niet vrijgegeven maar zijn te bestellen op 
DVD???!!!. Tja moet je wel iets hebben om op af te spelen of kan dat 
tegenwoordig ook al via je mobieltje?. 
 
Oh ja, als je regelmatig krap bij kas zit, moet je even het stukje van de GROTE 
CLUB ACTIE lezen. 

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 18 september bij een van de redactieleden of per E-mail  *  

 

mailto:femke.wilhelm@home.nl
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WAAR MOET U ZIJN MET VRAGEN? 
 

BESTUUR  TAAK ADRES  TEL.NR. 
 

Harrie van Herpen Voorzitter ad interim De Weerelt 4 5476013 

harrievanherpen@hotmail.com 5482 HR  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:harrievanherpen@hotmail.com
mailto:peterlbovandeweijer@home.nl
mailto:Femke.wilhelm@home.nl
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 VAN HET BESTUUR 
 

Contributie seizoen 2006-2007 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 juni 2006 is door het bestuur de 
volgende contributie voorgesteld. Deze wijziging is door de aanwezige leden 
goedgekeurd. Het verslag van de ALV volgt in de volgende De Drietand. 
 
 

Contributie 2006-2007 
Aspiranten  

(Jonger dan 10 
jaar*) 

Junioren 
(10 t/m 15 jaar*) 

Senioren 
(16 jaar en ouder*) 

Inschrijfgeld (eenmalig) ú    12,50 ú      12,50 ú      12,50 

Basis contributie ú    93,00 ú    113,00 ú    120,00 

Toeslag startvergunning ú      5,00 
 (tot 12 jaar) 

ú      25,00  
(vanaf 12 jaar) 

ú      25,00 

Toeslag zwemvaardigheidszwemmen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Toeslag waterpolo ú      0,00 ú      26,00 ú      52,00 

Toeslag wedstrijd zwemmen ú      0,00 ú      16,00 ú      31,00 

Toeslag synchroon (kunst) zwemmen ú      0,00 ú      10,00 ú      20,00 

Toeslag master zwemmen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Toeslag voor deelname aan meer dan een discipline.  t/m 20 jaar* ú       7,00 

Per extra discipline  21 jaar of ouder* ú     21,00 

*leeftijd die op 1 juni is bereikt    

 

In de wiskundelessen hebben we vroeger allemaal geleerd dat als je een grote 
aardbeientaart moet verdelen met tien personen, dat de punt taart die je dan 
krijgt groter is dan wanneer er twaalf personen mee-eten aan de aardbeientaart. 
Zo werkt dat nu ook ongeveer met de contributieverhoging. Als er meer leden 
zijn, die de contributieverhoging dragen, dan wordt de contributieverhoging voor 
elk afzonderlijk lid minder.  
Als we nu voor volgend jaar een contributieverhoging willen voorkomen, dan 
zouden er zoôn 35 nieuwe leden bij de vereniging moeten komen.  
Als iedereen een beetje reclame maakt voor de vereniging bij vrienden, 
vriendinnen, papaôs en mamaôs, opaôs en omaôs, buren, overburen, é. dan 
werken we er met zijn allen aan om de contributieverhoging van volgend seizoen 
zo laag mogelijk te houden. Doen jullie mee? 
 

 

Regels Neptunus ô58 

Aan het begin van het jaar wil het bestuur graag dat een aantal zaken duidelijk 
zijn voor iedereen. 

¶ Tijdens de trainings- en wedstrijduren mag er alleen gezwommen worden in 
de baden waar getraind wordt of waarin de wedstrijd gehouden wordt. Het is 
NIET toegestaan in de andere baden te zwemmen of te pootje baden. Deze 
baden zijn dan niet gehuurd en de vereniging neemt de verantwoordelijkheid, 
als er wat mis gaat, niet op zich. 
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¶ Na het gebruik van het zwembad en de omkleedruimtes moeten deze optisch 
schoon achtergelaten worden. Dat houdt in: doorspuiten en droogtrekken van 
de gebruikte kleedlokalen door de laatste zwembadgebruikers. 

¶ Ook wordt er van ons verwacht dat we het materialenhok netjes achterlaten 
(minstens zo netjes als het door de gemeente is achtergelaten !) 

¶ Informatie over onze vereniging en het aanmelden van nieuwe leden gebeurt 
bij  Sandra van Eijk 

    Past. Van Geldropstraat 4 
    5482 KS  SCHIJNDEL 
   073-5479535 
  email:  ajvaneijk@home.nl 

¶ Alle afmeldingen en wijzigingen in adres, rekening nummer enz. moeten 
schriftelijk bij Jan Mettler aangeleverd worden. Dit kan op het volgende adres:
 Jan Mettler (secretaris) 
   Past. Dondersstraat 44 
   5482 JW  SCHIJNDEL 
of via de mail:  J.H.G.Mettler@home.nl 

¶ Het lidmaatschap wordt in vier termijnen betaald. Voor dit jaar gelden de 
volgende streefdata voor het innen van de betalingstermijnen: 1 september, 
10 november, 25 januari en 1 april. Bij betaling per rekening wordt de totaal 
verschuldigde jaarcontributie (verhoogd met 5 ú administratiekosten) ineens 
in rekening gebracht. De rekening moet binnen 1 week na ontvangst worden 
voldaan. Teruggave van betaalde contributie bij afmelden als lid is niet 
mogelijk. 

¶ Hoewel het bestuur streeft naar automatische incasso in vier termijnen zijn er 
op dit moment nog een aantal leden die in twee termijnen betalen en een 
aantal leden die alles ineens via automatische incasso betalen. Het bestuur 
hoopt dat deze leden ook overschakelen op automatische incasso in vier 
termijnen. Als zij dit willen dan gaarne via e-mail of met een briefje kenbaar 
bij Jan Mettler. 

¶ Gedurende het jaar wordt een heleboel informatie doorgegeven via het 
clubblad ñDe Drietandò. De Drietand verschijnt ongeveer om de vijf weken. De 
meeste leden krijgen De Drietand thuis bezorgd. De leden die buiten 
Schijndel wonen, krijgen De Drietand op het zwembad. Vraag ernaar bij uw 
disciplineleider! 

¶ Aanvullende informatie is te vinden op het informatiebord in de hal van het 
zwembad. Dat hangt na de toegangsdeur van zwembad De Molen Hey direct 
aan de linkerkant tegen de muur.  
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DE GROTE CLUBACTIE 
 

Neptunus ô58 gaat dit najaar mee doen aan de Grote Club Actie. 
Wij willen jullie dit alvast laten weten want de voorverkoop van deze actie start 
op 9 september, want dan beginnen alle clubs in Nederland met de voorverkoop. 
Er is dan dus een hoop concurrentie. 
Via de Stichting ondersteuning Zwemactiviteiten (SOZ) zijn er prijzen voor de 
verkoper die de meeste loten verkoopt.  
Zo hebben we o.a. 2 x een waardebon van ú 25,-- van De Koffiemolen, 1 x een 
waardebon van ú 25,-- van De Shooter en 1 x een waardebon van ú 7,50 van Het 
Harlekijntje. 
 

En van ieder verkocht lot mag het verkopende lid iets houden.  
 

Voor de eerste 19 loten mag je ú 0,10 per lot houden, verkoop je tussen de 20 
en 39 loten dan mag je ú 0,25 per lot zelf houden, tussen de 40 en 49 loten zelfs 
ú 0,40 per lot en als je 50 of meer loten verkoopt is ú 0,50 per lot voor de 
aanvulling van je zakgeld. Dus bij 50 verkochte loten is dit 50 x ú0,50 = ú 25,00, 
en kans op de extra prijzen. 
Dat is dus mooi bijverdienen in september. 
 

Hoe werkt het, voor ieder verkocht lot van ú 2,50 mag de club ú 2,00 houden en 
jij zelf dus ook een klein beetje. 
De voorverkoop begint op 9 september, dan mag je dus pas de deuren langs en 
bij iedereen aanbellen. Maar je kunt natuurlijk nu al bij familieleden, vrienden, 

buren en bekenden aangeven dat de loten bij jou moeten worden gekocht. 
 

Dus 
1. De club koopt op voorhand een x aantal loten. 
2. Mensen geven hun naam, adres en het aantal loten dat ze willen kopen 

aan op het formulier, dit kan officieel pas vanaf 9 september, eerder 
vragen kan geen kwaad als je veel loten wilt verkopen. 

3. De loten worden op 26 september bij de club afgegeven en rondgedeeld 
bij de verkopende leden. 

4. De trekking is op 16 november, waarbij leuke prijzen te winnen zijn. 
 

Wat moet je doen als je loten wilt verkopen 

Type of schrijf je naam en adres en het aantal loten dat je denkt te verkopen 
even in een mail of op een briefje en stuur dit naar: 
DGC@touche.demon.nl of  
 

Roy Bruggeman, Brucknerstraat 9, 5481 KZ te schijndel of  
Harrie Van Herpen, De Weerelt 4, 5482 HR te Schijndel of  
Harry Verhagen, Lidwinastraat 40, 5481 NV te Schijndel. 
Zet er even bij dat het om de grote clubactie gaat. 

AGENDA AUGUSTUS / SEPTEMBER 

mailto:DGC@touche.demon.nl
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Wanneer beginnen we weer? 
Vanaf MMAAAANNDDAAGG  1144  AAUUGGUUSSTTUUSS beginnen de trainingen weer. 

 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in augustus in september in oktober 
maandag 7 - 16  
dinsdag 1, 8 - 17 tot 20.00 uur 
woensdag 2, 9 - 18 tot 20.00 uur 
donderdag 3, 10 - 19 tot 20.00 uur 
vrijdag 4, 11 - 20  
zaterdag 5, 12  - 14  
 

Diplomazwemmen 
4 oktober  kijkmiddag woensdaggroep  
7 oktober  kijkmiddag zaterdaggroep 
 

Synchroonzwemmen 
24 september  competitiewedstrijd bij Synchro Breda 
29 oktober   competitiewedstrijd bij Hieronymus  
 

Wedstrijdzwemmen 
2 september  Open waterzwemmen in Goes  
3 september  Open waterzwemmen in Vlissingen/ Turnhout 
9 en 10 september Bokkerijderswedstrijd in Overpelt 
10 september  Open waterzwemmen in Roermond / Harlingen 
16 september  Nationale Speedo dag in Arnhem 
17 september  18km Estafette in Zwaag 
23 en 24 september NK estafette in Purmerend 
24 september  Zuidelijke Cirkel 4 in Etten-Leur 
1 oktober   D1 competitiewedstrijd in Schijndel 
7 oktober   limietwedstrijd in Gorinchem 
8 oktober   Speedowedstrijd 
 

Zwemmend Redden 
Augustus: 12, 19, 26 (buiten) 
September: 2, 9, 16, 23, 30 
Oktober: 1 (examen op zondag !!) 
 

Zwemvierdaagse   Kamp 
16 t/m 20 oktober 2e of 3e weekend in juni 2007  

TRAININGSTIJDEN 
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Trainingstijden in het binnenbad ñDe Molen Heijò  
Vanaf 14 augustus beginnen de trainingen weer. Kijk goed in de kalender om te 

weten wanneer dat voor jouw afdeling is. 
 
Maandag :  18.00 - 19.00: wedstrijdzwemmen 
 
Dinsdag :    18.00 - 18.45: waterpolo heren jeugd en meisjes 
  18.15 - 19.00: synchroonzwemmen 
  21.00 - 22.00:    waterpolo heren selectie  
  22.00 - 23.00:   waterpolo dames 1 en heren 3/4  
 
Woensdag : 16.45 - 17.30: synchroonzwemmen 
  17.30 - 18.15: zwemvaardigheidstraining 
  18.15 - 19.00: wedstrijdzwemmen 
  21.00 - 22.00: masterzwemmen  
 
Donderdag :  18.00 - 19.00:    waterpolo heren jeugd en heren 3/4  
  21.00 - 22.00: waterpolo dames 1/2  
  22.00 - 23.15: waterpolo heren selectie 
 
Zaterdag :  12.30 - 13.30: wedstrijdzwemmen 
  14.30 - 15.30: synchroonzwemmen 
  15.30 - 17.45:  diplomazwemmen 
  18.00 - 19.30: zwemmend redden (april - september) 
 

Trainingstijden in de ñHaagakkerò te Boxtel 
Vrijdag :  18.15 - 19.15: waterpolo minipolo en dames 2 
  20.15 - 21.15: meisjes en dames 
 

INTERNET SITE NEPTUNUSô58 
 
Neptunusô58 heeft de beschikking over een paar internet sites.  
Een algemene site en een speciale site voor het wedstrijdzwemmen, die beiden 
door Sandra Schellekens beheerd worden: 

 http://www.neptunus58.tk/  

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

En een speciale site voor het zwemmend redden die door Ronald Persoon beheerd 
wordt: 

 http://members.home.nl/knbrd.schijndel/ 

Op deze sites staat van allerlei interessante informatie over onze vereniging: 

http://www.neptunus58.tk/
http://www.neptunus58.tk/
http://www.neptunus58.tk/
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JAARPROGRAMMA 

ZWEMVAARDIGHEIDSZWEMMEN 
 

Data afzwemmen voor diplomaôs 
18 november 18.00 tot 20.00 keuzepakket zwemmend redden. 
3 maart 18.00 tot 20.00 keuzepakketten nostalgische zwemslagen en 

 kunstzwemmen 
9 of 16 juni basispakketten zwemvaardigheid I, II en III  

14.30 ï15.45 zwemvaardigheid I 
15.45 ï16.45 zwemvaardigheid II 
16.45 ï17.45 zwemvaardigheid III 
Deze tijden staan nog niet vast. Wij informeren jullie later 
over de exacte dag en tijden, via het clubblad en de 
informatieborden. 

 

Kijkdagen 
4 oktober kijkmiddag woensdaggroep 
7 oktober kijkmiddag zaterdaggroep 
20 januari kijkmiddag zaterdaggroep 
24 januari kijkmiddag woensdaggroep 
4 april kijkmiddag woensdaggroep 
7 april kijkmiddag zaterdaggroep 
 

Speciale dagen 
16 december broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag 
20 december broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag 
 

 

Inhalen diplomaôs 
Als je niet kunt op de dag dat de diplomaôs afgezwommen worden, dan kun je 
dat NIET inhalen.  
 
Kijk dus goed in bovenstaande lijst en reserveer de dagen vast in je agenda (en 
die van je vader en moeder, opa en oma enz.) Het afzwemmen voor diplomaôs is 
altijd van 18.00 tot 20.00 uur, tenzij anders aangegeven.  
 
Afgelopen jaar hebben we geprobeerd de diplomaôs direct na het zwemmen uit 
te reiken. Dat ging goed. We proberen dat dit jaar weer te doen, maar we kunnen 
jullie niet beloven dat dat altijd lukt. Dat hangt namelijk af van het aantal mensen 
dat in de examencommissie zit.  
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JAARPROGRAMMA WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Dit is een algemeen overzicht van alle wedstrijden. Voor een complete lijst van 

alle wedstrijden, verwijzen wij jullie naar  http://neptunus58.web-log.nl/ 

Voor de wedstrijden die voor jou van belang zijn, krijg je voor elke wedstrijd nog 
een uitnodigingskaartje. De meeste van jullie zullen wel weten aan welke 
wedstrijden ze altijd mee doen. Hou dus deze data vast vrij. Wij hopen op niet al 
te veel afzeggingen, zodat we tijdens de wedstrijden net zulke goede resultaten 
kunnen halen als vorig jaar.  
 

DI competitie (verenigingszwemcompetitie) 
1 oktober   Schijndel 
26 november  Breda 
14 januari   Schijndel 
18 maart   Veghel 
15 april   Budel 
 

Recreantencompetitie 
De wedstrijden van de recreantencompetitie zijn op dit moment nog niet bekend. 
Hierover krjigen jullie later meer te horen of te lezen. 
 

Speedowedstrijden 
8 oktober   Tijden en plaatsen volgen nog 
17 december   Tijden en plaatsen volgen nog 
4 februari   Tijden en plaatsen volgen nog 
1 april    Tijden en plaatsen volgen nog 
 

Open water wedstrijden 
12 augustus   IJsselmeer en/of Heerjansdam en/of Breskens 
13 augustus   Aalsmeer 
19 augustus   Bussloo 
20 augustus   Eersel 
26 augustus   Tilburg en/of Middelburg 
27 augustus   Oosterhout 
2 september  Goes 
3 september  Vlissingen en/of Turnhout 
10 september  Roermond en/of Harlingen 
 

Master wedstrijden 
24 september  Etten-Leur 
4 november   Gorinchem 
10 december  Best 
 
 

http://www.neptunus58.tk/
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Overige wedstrijden  
16 september:  Nationale Speedo dag 
10 december:  Brabantse Estafette Kampioenschappen 
6 en 7 januari:   Brabantse Winterkampioenschappen 
25 maart::    Brabantse Lange Afstands Kampioenschappen 
12, 13, 19 en 20 mei:  Brabantse Zomerkampioenschappen  
18 - 20 mei:   Bilka swim cup Denemarken 
9 en 10 juni:   Kring Speedo Finale 
1 juli:    Speedo Jaargangfinale in Dordrecht 
7 en 8 juli:    Internationale wedstrijd in Eindhoven 
 
Verder zijn er nog limietwedstrijden voor diegenen die kans maken om een limiet 
voor de Brabantse kampioenschappen te zwemmen. Hier krijg je ook een 
uitnodiging voor. 
 
Verder gelden dezelfde regels als voorgaande jaren. Het volgende is heel 
belangrijk: 

¶ Kom op tijd! 

¶ Meld je zo snel mogelijk af als je niet kunt. 
 
Ga je rechtstreeks naar de wedstrijd geef dit dan door aan Helma of aan Vera. 
Zorg zelf voor vervoer, probeer met een paar man te regelen dat jullie ouders om 
de beurt rijden. Heb je geen vervoer kunnen regelen, laat dit dan tijdig weten 
zodat wij nog iets kunnen proberen te regelen. 
 
Hebben jullie nog vragen bel ons dan gerust op. 
 
Helma vd Kley  073-5514773 
Vera Hellings  073-5480209 
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JAARPROGRAMMA SYNCHROONZWEMMEN 
 

Afzwemmen diploma basishouding, zeilboot, ballet-
been, spagaat en barracuda 

Twee keer dit jaar zullen we gaan afzwemmen voor de diplomaôs basishouding, 
zeilboot, balletbeen, spagaat en barracuda. Een keer voor de kerstvakantie en 
een keer voor de grote vakantie. De data daarvan staan op dit moment nog niet 
vast, omdat we afspraken proberen te maken met een aantal andere 
verenigingen.  Ook de data voor het afzwemmen van de blokcertificaten zullen later  

 

Competitiewedstrijden 
24 september bij Synchro Breda te Breda 

29 oktober  bij Hieronymus te Roosendaal 

26 november  bij De Dokkelaers te Veldhoven (datum staat nog niet vast) 

3 juni   bij De Treffers te Rosmalen 

 

Tijdens deze competitiewedstrijden zal er gezwommen op de niveauôs van diploma E, 

D, junioren en senioren. En ook zullen er op die dagen wedstrijden zijn op het niveau 

van alle aanloopdiplomaôs. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Naam: Ellen Verhagen  

Leeftijd:  16 jaar 

Beroep/studie:  VWO 4, het Zwijsen 

college 

 

Hoelang zit je bij Neptunus ô58? 
 Na een tijdje denken, 7 jaar.  

 
Hoe ben je bij Neptunus ô58 terecht 
gekomen? 

Ik kon op de basisschool geen C 

halen, en dat wou ik heel erg 

graag. Dus toen ben ik naar 

Neptunus gegaan om mijn C te 

halen, en zo  

ben ik dus gebleven.  
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Heb je zelf gezwommen? Of zwem je nog steeds? 

Ik zwem nog steeds, ik ben weer begonnen met kunstzwemmen, dat had ik 

al eerder gedaan. Ongeveer 6 jaar geleden. Ik ben pas met wedstrijd 

zwemmen gestopt. Ik zit nog op waterpolo en ik doe in de zomer aan 

zwemmend redden.  

  
Wat doe je allemaal bij Neptunus ô58? 

Lesgeven bij het diplomazwemmen op de zaterdag en ook bij het 

kunstzwemmen. Ik zit ook mee in de organisatie van het zwemkamp.  

 
Ga je mee op zwemkampen? 

Ja! Ik ben al verschillende keren mee geweest. Vorig jaar met piraten. 

Heksen, ridders en prinsessen, jungle, olympische spelen en dit jaar ga ik 

ook weer mee! 

 
Lees je de drietand? 

Ja, ik vind dat erg interessant, ik lees niet alles, sommige dingen lees ik 

globaal en dan weet ik alweer wat het was. Maar sommige dingen zijn wel 

belangrijk, zoals mee zwemdagen, kijkdagen en datum van het kamp!  

 
Hoeveel diplomaôs heb je? 

De kast gaat open en er komt een dikke map te voorschijn. Even tellené 

31 diplomaôs in totaal. Maar dan ook nieuwe en oude bij elkaar. 

 
Wat is je favoriete zwemslag? 
 Rugcrawl, daar ga ik het hardst op.  

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

Ga mee op zwemkamp! Blijf niet alleen 

bij het diploma zwemmen, maar kijk 

rond bij onze club.  
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HET ZWEMKAMP 
 

Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 juni hebben bijna 60 kinderen en zoôn 20 
begeleiders in Wanroij genoten van het jaarlijkse zwemkamp. Samen met 
zwemmers van AquAmigos (Vlijmen/Drunen), WZV (Waalwijk) en Zegenwerp 
(Sint-Michielsgestel) werden er verschillende spellen gespeeld in de bossen, aan 
het strand en in het prachtige meer wat de camping in Wanroij rijk is. Het thema 
dit jaar was óBoerderijô en de verschillende spellen waren op dit thema 
gebaseerd. Ook was er een verkleedwedstrijd voor degene die zich het beste in 
dit thema ingeleefd had. Voor Neptunus '58 was dat Aniek Bakker. Uiteraard was 
er op zaterdagavond een Bonte Avond, gevolgd door een geweldige disco. 
Zondagmiddag ging iedereen weer moe (en veelal roodgekleurd door het 
prachtige weer van het boerenweekeinde) naar huis. De organisatie wil hierbij 
iedereen bedanken die dit geweldige kamp mogelijk heeft gemaakt, zowel 
kinderen, begeleiding als natuurlijk de sponsoren en iedereen die op wat voor 
manier dan ook zijn/haar steentje bijgedragen heeft. 
 
Namens alle deelnemers, boeren en boerinnen op het kamp. 
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VERJAARDAGEN 
 

 In juli    en in augustus 
 

1 Marloes Braam 2 Hanneke van Weert 

2 Wendy Groenendaal 6 Femke vd Langenberg 

 Marco Mathon   Matej Mioc 

3 Niall Carroll 7 Peter Hoeven 

 Mark vd Heijden 8 Mark van Heeswijk 

4 Corrie van Zutphen-van Nuland   Anouk van Helvoirt 

6 Sophie Braam 9 Esra Pennings 

 Gert van Lokven 10 Marc vd Berg 

 Bernadette van Vlaanderen 11 Jarret Janssen 

9 Manissa vd Brand 12 Rianne van Nuland 

11 Jacqueline van Uden   Carina Schellekens 

 Simone vd Wijgert   Toos van Veghel v Kasteren 

12 Jan Mettler   Daphne Voets 

15 Fenna Braam   Shirley Voets 

 Roy Bruggeman   George vd Vorle 

16 Tessa van Osch 14 Torben van Voorst 

18 Tom vd Heijden 16 Martijn Vloet 

19 Danny van Grinsven 18 Bas Bozelie 

21 Piet Neefs   Marina Huijberts 

 Jose vd Steen 19 Linda Leenders 

 Sjors van Weert   Marcel Tibosch 

22 Hetty Hoeze   Amy vd Heuvel 

24 Leon van Geffen   Nikki Vlessert 

 Marsha Hellings   Jetske Korsten 

 Roeland Steur 20 Maartje Braam 

28 Janine Donkers   Roos Braam 
    Milly vd Veerdonk 
  21 Sharon Hoeven 
  22 Rio van Rozendaal 
  25 Jenna van Gaal 
    Frank Hoeven 
  27 Nick Bos 
  28 Olivier Schnitzeler 
  31 Jet vd Bersselaar 
    Marian de Laat van Grinsven 
    Maarten Pennings 
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SYNCHROONZWEMMEN 
 

Synchroonzwemsters actief in Rosmalen 
 
Zondag 11 juni stond in Rosmalen de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op 
het programma voor de synchroonzwemsters van Neptunus '58. Terwijl de 
meeste mensen óf van de zon genoten, óf voor de televisie voor het WK voetbal 
zaten, waren zoôn 200 meisjes uit heel Brabant naar Rosmalen afgereisd. 
Neptunus '58 kwam met 19 meisjes uit in 5 verschillende categorieën. 
De jongste meisjes deden mee op basishoudingniveau. Ze lieten een 
basishouding op de rug en op de buik, een tubhouding en een oester zien. 
Femke vd Langenberg, Joëlle van Dijk, Yosca Bozelie, Laura vd Boogaard, 
Daphne Dielissen en Marian vd Hanenberg behaalden een gouden certificaat. 
Voor Jenna van Gaal was er brons. 
Bij het daarop volgende niveau, het zeilbootniveau, waren er 3 deelneemsters 
van Neptunus '58.  
Melanie van Dinther en Carmen Suiker behaalden goud; Wendy Groenendaal 
kwam net tekort voor goud en kreeg daarom zilver. De meiden lieten een 
basishouding op de rug en op de buik zien, een oester en een zeilboot. 
Het 3e niveau is het balletbeenniveau en daarbij deden 7 meisjes mee. Rowie vd 
Oever en Lisa vd Boogaard behaalden goud. Voor Adelinde Schnitzeler, Moniek 
vd Boogaard en Alicia Suiker was er zilver en Sasha vd Bergh en Claudia Mettler 
haalden brons. Ze moesten hiervoor een tuckhouding, een gehoekte houding 
voorover, een balletbeen en een duikelaar laten zien. 
Bij de wedstrijdniveaus waren nog 2 deelneemsters van Neptunus '58 actief. 
Anne Oremans debuteerde op het Age 2-niveau en Sandra Schellekens deed 
voor het eerst mee op Junioren-niveau. Zij moesten ieder 4 figuren laten zien, 
met daarin spagaten, snelle thrusts en moeilijke draaien. 
Zondag 18 juni staat er nog een uitvoeringenwedstrijd in Veldhoven op het 
programma en het seizoen wordt voor de synchroonzwemsters afgesloten met 
een diplomasessie op zaterdag 24 juni van 13.30 tot 15.30 uur in zwembad de 
Molen Hey te Schijndel. 
 

Neptunusô58 haalt eerste plaats bij 
synchroonzwemmen 
 

Zondag 18 juni werd in Veldhoven de jaarlijkse uitvoeringenwedstrijd voor 

synchroonzwemsters uit Brabant gehouden. Het team van Neptunus 

haalde daar overtuigend de eerste plaats. 

 
Tijdens de middag werden er vele uitvoeringen op muziek opgevoerd. Soms 
zwom een zwemster in haar eentje: een solo, een andere keer ging het om twee 
zwemsters: een duet. Maar het kon ook om vier of meer meisjes gaan, die 
tegelijkertijd op de muziek door het water zweefden: een groep.  
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Neptunusô58 had een groep ingeschreven voor de wedstrijd. Vijf meisjes die 
allen op het balletbeenniveau zwemmen, hadden hun badpakken mooi versierd 
met glitterband. Dat paste mooi bij hun glitterende nekcollier en hun sierlijke 
schminck.  
Zodra de muziek van de Vengaboys de eerste tonen liet horen, werd het stil in de 
zaal. De meisjes wisten het publiek te boeien tot het einde van het nummer toen 
Hanneke van Weert door de andere meisjes hoog uit het water werd getild. Een 
groot applaus volgde. 
Judith van Eijk, Alicia Suiker, Carmen Suiker, Milly vd Veerdonk en Hanneke van 
Weert haalden met hun uitvoering de maximale score van 9 punten en werden 
daarmee eerste op het balletbeenniveau.  
 

Eerste diplomasessie nieuwe stijl 
 

Zaterdag 24 juni werd er in het zwembad in Schijndel de eerste 

diplomasessie synchroonzwemmen nieuwe stijl gehouden. En met succes. 

28 meisjes slaagden er voor het basishouding, het zeilboot of het 

balletbeendiploma. 

 
Bijna alle meisjes van de afdeling synchroonzwemmen hebben op zaterdag 24 
juni een diploma synchroonzwemmen gehaald. Deze diplomaôs zijn dit jaar 
vernieuwd. 
 

De geslaagden zijn: 
Basishoudingdiploma 
Laura vd Boogaard 
Yosca Bozelie 
Desirée Dimmers 
Joëlle van Dijk 
Bo vd Hofstad 
Miranda Koolen 

Marian Krielaart 
Femke vd Langenberg 
Michelle Megens 
Brechje Rijkers 
Kim Scheutjens 

 

Zeilbootdiploma 
Sasha vd Bergh 
Melanie van Dinther 
Judith van Eijk 
Wendy Groenendaal 
Rowie vd Oever 
Adelinde Schnitzeler 

Alicia Suiker  
Carmen Suiker 
Milly vd Veerdonk  
Ellen Verhagen 
Hanneke van Weert 

 

Balletbeendiploma 
Leonie vd Boogaard 
Lisa vd Boogaard 
Moniek vd Boogaard 

Martine van Geene 
Marjolein Leenders 
Sandra Schellekens 
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INDELING 

ZWEMVAARDIGHEIDSZWEMMEN 
 

Voorlopige indeling zwemvaardigheidszwemmen   
woensdag:  17.30 ï 18.15  uur    

     coördinator    informatiebalie 
     Bernadette van Vlaanderen Karin van Vlaanderen 

     
     

baan 1  baan 2  baan 3 

Linda Spooren 
 
Frank Hovenier  Hetty Hoezen 

     

Ster 1/2 en nieuw  ster 2/3  ster 4/5 

     

Anouk Eickmans  Tess van Alebeek  Jeffrey Doll 
Janneke Pladet  Bas Bozelie  Martijn Eickemans 
Jelle Schakenraad  Gijs Deelen  Marsha Hellings 
  Jetske Korsten  Marijn de Laat 
+ nieuwe leden  Thom van Lieshout   
  Tom vd Loo   
  Sophie Walboomers   
  Julia Walboomers   
     

     
     
     

baan 4  baan 5  baan 6 
Sandra Schellekens  Bernadette v Vlaanderen  Marc vd Berg 

     

zwemvaardigheid 3  zwemvaardigheid 2  zwemvaardigheid 1/2 
     

Zoe Hellings  Aniek Bakker  Robin vd Bergh 
Anouk van Helvoirt  Sasha vd Bergh  Marian vd Hanenberg 
Angela Klerkx  Nick Bos  Roland Jansen 
Jurgen vd Meerendonk  Yosca Bozelie  Jarret Janssen 
Mark Schellekens   Fenna Braam  Rosanne Klerkx 
Lara vd Ven  Pasquale Haasbroek  Brechje Rijkers 
John Verhagen  Moniek Jansen  Daisy Rombout 
  Christian Rijkers  Bram Verhagen 
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Voorlopige indeling zwemvaardigheidszwemmen   
zaterdag: 15.30 ï 16.15  uur       

     coördinator    informatiebalie 
 Peter vd Weijer Christie van Dinther 
 Linda Leenders Mieke vd Bersselaar 
     

baan 1  baan  2  baan 3 
Anne Oremans 
Hans Nieuwenkamp  

 Saskia vd Dungen 
Kenny Steenbakkers 

 Marc vd Berg 
Femke vd Hoeven 

     

ster 4/5  zwemvaardigheid 2  zwemaardigheid 3 en 

verder 

     

Laura de Bie  Rosie vd Berg  Sophie Braam  
Guus Braam   Bart van Bergen  Melanie van Dinther 
Macs vd Doelen  Bente van Bergen  Sabrina Leenders 
Jenna van Gaal  Laura vd Boogaard  Claudia Mettler 
Alysha Goossens  Desirée Dimmers  Rowie vd Oever 
Veerle van Grinsven  Judith van Eijk  Esra Pennings 
Amy Heeren  Michelle Megens  Celine Vermeer 
Lena Muller  Aniek Pennings   
Torben van Voorst   Kim Scheutjens   
  Miranda Koolen   
     

     

baan 4  baan 5  baan 6 
Farina van Liempd  John Verhagen 

Susanne Hovenier 

 Sandra Schellekens 

     

gevorderden  zwemvaardigheid 3 en 

verder 

 zwemvaardigheid 2 

     
Leonie vd Boogaard  Jet vd Bersselaar  Maartje Braam 
Lisa vd Boogaard  Lies vd Bersselaar  Roos Braam 
Moniek vd Boogaard  Thomas Bolwerk  Jeroen van Dinther 
Marloes Braam  Anouk van Lokven  Femke vd Langenberg 
Meike Keetels  Pepijn Schnitzeler  Demi van Os 
Marjolein Leenders  Olivier Schnitzeler  Tessa van Osch 
Adelinde Schnitzeler  Lisa Smits  Madelieve Schnitzeler 
Ellen Verhagen  Wyko vd Wijgert   
Simone vd Wijgert     
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Voorlopige indeling zwemvaardigheidszwemmen   
zaterdag: 16.15 ï 17.00  uur       

     coördinator    informatiebalie 
 Peter vd Weijer Christie van Dinther 
 Femke vd Hoeven Mieke vd Bersselaar 
 Farina van Liempd 
     

baan 1  baan 2 en 3   
John Verhagen  
Simone vd Wijgert 

 Rachel Coppens  
Linda Leenders 

  

     

ster 2/3  Zwemvaardigheid 1   

     

Pim de Crom  Danielle van Boven   
Lynn van Dijk  Noud van Boven   
Tom vd Heijden  Sharon Hoeven   
Selina Jansen  Kevin Leenders   
Menno vd Spank  Jorn Mauriks   
  Daphne Voets   
  Shirley Voets   
  Rob Werst   
  Rick vd Wetering   
     
     

     
     
     
     

baan 4  baan 5  baan 6 
Frank Hovenier 
Ellen Verhagenx 

 Susanne Hovenier 
Hans Nieuwenkamp 
Kenny Steenbakkers 

 Saskia Vermeer  

     

zwemvaardigheid 2+  ster 2/3  beginners 

     

Bob van Creij  Fieke Bouwmans  Lisan Kanters 
Daan Hooijberg  Joëlle van Dijk  Yvonne Kanters 
Gert van Lokven  Anouk vd Heuvel  Jelle de Vries 
Mathijs van Os  Thomas Lammers  Anne vd Wetering 
Raomi van Rozendaal  Laura Pijnappels   
Sjors van Weert  Kelsi van Rozendaal   
Britt vd Wijgert  Lisanne Schouten   
Rowi vd Wijgert  Kai vd Zanden   
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Voorlopige indeling zwemvaardigheidszwemmen   
zaterdag: 17.00 ï 17.45  uur       

     coördinator    informatiebalie 
     Femke vd Hoeven   Mieke vd Bersselaar 

  
     

baan 1  baan 2 en 3   
Rachel Coppens 
Susanne Hovenier 

 Linda Leenders 
Peter vd Weijer 

  

     

beginners  gevorderden   

     

nieuwe leden   Jan vd Bersselaar   
  Jenny vd Heijden   
  Nikki Klerks    
  Marleen de Laat    
  Sandra Schellekens   
  Arianne vd Steen   
  Martine vd Steen   
  Farilde Steur   
  Roeland Steur   
  Saskia van Uden   
  Kim vd Wijgert   

     
     

baan 4  baan 5 en 6   
John Verhagen  Farina van Liempd   
Ronnie van Berlo  Hans Nieuwenkamp   

  Ellen Verhagen   
     

zwemvaardigheid 2+  zwemvaardigheid 2+   
     

Boukje vd Bruggen  Bart vd Bruggen   
Frank Hoeven  Inez van Gulick   
Romy van Laarhoven  Mark van Heeswijk   
Rianne vd Rijt  Amy vd Heuvel   
Sharon Schaepkens  Peter Hoeven   
Carolijn van Uden  Tim Klerks   
Maarten Zomers  Camiel Maseland   
  Marco Mathon   
  Kim Timmermans   
  Nikki Vlessert   
  Marleen van Zoggel   
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WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

Zwemmers bij afdeling wedstrijdzwemmen: 
 

Bart van Bergen Luuk Keetels Mark Schellekens 
Bente van Bergen Roel vd Kley Sandra Schellekens 
Jet vd Bersselaar Alex de Laat Bo Sluijpers 
Lies vd Bersselaar Sanne de Laat Lisa Smits 
Noud van Boven Vera de Laat Kenny Steenbakkers 
Manissa vd Brand Elke van Liempd Jeroen Trimbach 
Ivo van Bruggen Femke van Liempd Lara vd Ven 
Jeroen van Dinther Loek vd Linden Ellen Verhagen 
Mark van Dinther Anouk van Lokven Gijs Verhagen 
Danny van Grinsven Camiel Maseland John Verhagen 
Dimphy van Grinsven Anouk van Os Kevin Verhagen 
Rob van Heeswijk Demi van Os Shannen Verhagen 
Tom vd Heijden Aniek Pennings Martijn Vloet 
Zoë Hellings Esra Pennings Shirley Voets 
Anouk van Helvoirt Danny vd Sande Kai vd Zanden 
Luuk van Helvoirt Elke Schellekens  
Frank Hovenier Linda Schellekens  
 
 
 

SYNCHROONZWEMMEN 
 

Zwemmers bij afdeling synchroonzwemmen: 
 
Sasha vd Bergh Martine van Geene Claudia Mettler 
Laura vd Boogaard Wendy Groenendaal Rowie vd Oever 
Leonie vd Boogaard Marian vd Hanenberg Anne Oremans 
Lisa vd Boogaard Anouk van Helvoirt Brechje Rijkers 
Moniek vd Boogaard Bo vd Hofstad Sandra Schellekens 
Yosca Bozelie Mijke de Jong Kim Scheutjens 
Daphne Dielissen Miranda Koolen Adelinde Schnitzeler 
Joëlle van Dijk Jetske Korsten Carmen Suiker 
Desirée Dimmers Marian Krielaart Alicia Suiker 
Melanie van Dinther Femke vd Langenberg Milly vd Veerdonk  
Judith van Eijk Marjolein Leenders Ellen Verhagen 
Jenna van Gaal Michelle Megens Hanneke van Weert 
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DIPLOMAZWEMMEN INFORMATIE 
 

Zoals in elk clubblad, geven we ook in dit clubblad informatie over de afdeling 

diplomazwemmen. Omdat dit het eerste clubblad van het jaar is, brengen we de regels 

voor het afzwemmen voor diplomaôs nog even aan de orde. In de andere clubbladen van 

dit jaar vertellen we jullie wat de eisen vd sterdiplomaôs en de 

zwemvaardigheidsdiplomaôs zijn. En ook hoe de afdeling diplomazwemmen is 

georganiseerd. Als je dan nog vragen hebt, kom dan aan het einde vd les even naar ons 

toe. 
 

Femke 

namens de afdeling diplomazwemmen 
 

REGELS voor het afzwemmen van DIPLOMAS 
 

Sterdiplomaôs 
Welke zijn het? Ster dolfijn, vis, 1, 2, 3, 4 en 5 

Wanneer worden ze gezwommen? Tijdens de zwemles 

Mag ik komen kijken? Ja, dat vinden we leuk 

Hoe weet ik dat mijn kind op mag? Met de kinderen wordt afgesproken wanneer het 

sterdiploma afgezwommen wordt. Vaak krijgt uw 

kind ook een uitnodigingsbriefje. 
 

Zwemvaardigheidsdiplomaôs 
Welke zijn het? Basispakket 1, 2 en 3 

Snorkelen 1, 2 en 3 

Kunstzwemmen 1, 2 en 3 

Balvaardigheid 1, 2 en 3 

Zwemmend Redden 1, 2 en 3 

Nostalgische zwemslagen 1, 2 en 3 

Wanneer worden ze gezwommen? 3x per jaar wordt er afgezwommen voor de 

zwemvaardigheidsdiplomaôs. Elke keer wordt een 

ander diploma gezwommen. De data worden aan 

het begin van het seizoen via het clubblad en op de 

zwemkalender bekend gemaakt. De diplomaôs 

worden meestal afgezwommen op zaterdagavond 

van 18.00 tot 20.00 uur. We proberen de diplomaôs 

direct na het zwemmen uit te reiken maar dat lukt 

niet altijd. In dat geval worden ze om 20.15 uur 

uitgereikt. 

Mag ik komen kijken? Ja, dat vinden we leuk 

Hoe weet ik dat mijn kind op mag? Vanaf 6 weken voor het examen worden de 

onderdelen getest waarbij voor elk onderdeel een 

voldoende gehaald moet worden. Uiterlijk 1 week 

voor het examen, krijgen de kinderen een 

uitnodigingsbriefje mee voor het examen. Zonder 

briefje wordt er geen examen gezwommen. 
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GESLAAGDEN DIPLOMAZWEMMEN 
 

Afzwemmen Diplomazwemmen  
Zaterdag 10 juni werd er afgezwommen voor de nieuwe basispakketten vd 

zwemvaardigheidsdiplomaôs. We hadden een nieuwe manier bedacht om deze 

diplomasessie, waarin veel nieuwe eisen verwerkt waren, snel af te werken. De 

bedoeling was dat de diplomakandidaten niet al te lang hoefden te wachten op hun 

diploma nadat ze klaar waren met zwemmen. Alle drie de examengroepen zwommen op 

een eigen tijd. We begonnen met de deelnemers voor zwemvaardigheid 1 om 14.30 uur. 

Om 15.30 uur stonden de deelnemers voor zwemvaardigheid 2 te wachten en om 16.45 

konden de kandidaten voor zwemvaardigheid 3 beginnen. De diplomaôs werden direct 

na het afzwemmen uitgereikt.  

Een aantal kinderen heeft wel moeten wennen aan deze nieuwe manier van 

examenzwemmen, want zij kwamen te laat. Volgend jaar gaan we zeker voor de 

basispakketten door op dezelfde manier. Er zal dan op 9 of op 16 juni afgezwommen 

worden. De datum wordt gekozen als bekend is, wanneer het kamp gehouden wordt. 

 

Er waren 9 kandidaten voor 1, 35 kandidaten voor 2 en 15 kandidaten voor 3. Helaas 

hebben we 1 kandidaat moeten afwijzen. Alle andere zwemmers zijn geslaagd:  

PROFICIAT !!!! 
En er zijn ook nog een aantal sterdiplomaôs afgezwommen in de laatste weken van het 

jaar. Een overzicht van alle geslaagden vinden jullie hieronder: 

 

Basispakket 1 
Sasha vd Bergh 

Yosca Bozelie 

Judith van Eijk 

Jeroen van Dinther 

Demi van Os 

Tessa van Osch 

Brechje Rijkers 

Raomi van Rozendaal 

Madelieve Schnitzeler 

 

Basispakket 2 

Aniek Bakker 

Bente van Bergen 

Leonie vd Boogaard 

Lisa vd Boogaard 

Moniek vd Boogaard 

Marloes Braam 

Boukje vd Bruggen 

Melanie van Dinther 

Inez van Gulick 

Mark van Heeswijk 

Jenny vd Heijden 

Zoë Hellings 

Frank Hoeven 

Daan Hooijberg 

Romy van Laarhoven 

Marjolein Leenders 

Camiel Maseland 

Jurgen vd Meerendonk 

Claudia Mettler 

Aniek Pennings 

Rianne vd Rijt 

Sharon Schaepkens 

Mark Schellekens 

Sandra Schellekens 

Adelinde Schnitzeler 

Arianne vd Steen 

Lara vd Ven 

Ellen Verhagen 

John Verhagen 

Britt vd Wijgert 

Kim vd Wijgert 

Rowi vd Wijgert 

Simone vd Wijgert 

Wyko vd Wijgert 

 

 

Basispakket 3 
Jet vd Bersselaar 

Lies vd Bersselaar 

Sophie Braam 

Mark van Dinther 

Nikki Klerks 

Marleen de Laat 

Sabrina Leenders 

Anouk van Lokven 

Rowie vd Oever 

Esra Pennings 

Pepijn Schnitzeler 

Olivier Schnitzeler 

Farilde Steur 

Saskia van Uden 

Celine Vermeer 

 

Ster 1 
Bas Bozelie 

Pim de Crom 

Lynn van Dijk 

Anouk Eickmans 
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Tom vd Heijden 

Selina Janssen 

Aukje vd Krabben 

Menno vd Spank 

 

Ster 3 
Laura de Bie 

Fieke Bouwmans  

Guus Braam 

Macs vd Doelen 

Joëlle van Dijk  

Jenna van Gaal 

Veerle van Grinsven 

Amy Heeren 

Anouk vd Heuvel  

Nienke vd Krabben 

Thomas Lammers  

Laura Pijnappels 

Kelsi van Rozendaal 

Lisanne Schouten  

Torben van Voorst 

 

Ster 4 
Daniëlle van Boven 

Jeffrey Doll 

Martijn Eickmans 

Daisy Hanegraaf 

Marsha Hellings 

Sharon Hoeven 

Steffy van Kronenburg 

Marijn de Laat 

Tessa van Osch 

Daphne Voets 

Shirley Voets 

Rob Werst 

 

Ster 5 
Robin vd Bergh 

Daniëlle van Boven 

Noud van Boven 

Daisy Hanegraaf 

Marian vd Hanenberg 

Sharon Hoeven 

Kevin Leenders 

Jorn Mauriks 

Daisy Rombout 

Daphne Voets 

Shirley Voets 

Rob Werst 

Rick vd Wetering 

 

ZWEMMEND REDDEN 
 

EHaD wedstrijd te Rosmalen 
 

Ondanks het kamp van Neptunus konden we toch nog met één team deelnemen aan 

de EhaD wedstrijd bij Reddingsbrigade Rosmalen op 17 en 18 juni 2006. Angela 

Klerkx, Tim Klerks, Christian Rijkers en Britt vd Wijgert doen mee als deelnemers en 

Dré vd Wijgert is de ploegleider.  

Angela doet mee voor de tweede keer de andere drie nemen voor de eerste keer 

deel aan de wedstrijd. 

 

Zaterdags aangekomen op het terrein van de reddingsbrigade gingen we ons 

aanmelden bij de organisatie. Meteen daarna begon een spel: een zoektocht door 

Maliskamp om fotoôs te herkennen van de kern. Hier hebben we af en toe de 

wedstrijd van zondag al doorgenomen, want met bijna allemaal deelnemers die voor 

de eerste keer meedoen, wisten we niet wat we konden verwachten.  

Na twee uren rondzwerven in Maliskamp hielden we het voor gezien, en wandelden 

we rustig terug naar het kampterrein, alwaar de bbq in gereedheid werd gebracht. 

Eerst nog even loten voor morgen: wij mogen als 19
e
 team deelnemen, er zijn 42 

deelnemende teams. 

 

Nadat we lekker gesmuld hebben van de bbq, werd om 22.30 uur het avond/nacht 

spel in gang gezet: dierengeluiden zoeken in het donkere bos ñzonderò zaklamp! En 

het gevaar zat hem niet allen in het donkere bos en de dieren, we werden ook 

belaagd door oprukkende brandnetels en zelfs een enkele mug. Na ruim twee uur 

rondstruinen, wilden onze deelnemers wel naar huis. Wij bleven namelijk dit jaar niet 

slapen op het terrein.  
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Dré bracht ons allemaal netjes thuis en bracht ons ook de volgende ochtend weer 

netjes naar het kampterrein. Om 8.30 uur al! Daar stond het ontbijt al op ons te 

wachten, onder een heerlijke zon, van ons ontbijt. Om tien uur begon de wedstrijd, 

althans voor het team dat het eerste opgeroepen werd.  

 

Ondertussen hadden wij de tijd om de taken te verdelen: wie de leider was, wie de 

melder was, en wie redders 1 en 2 waren. We hebben alle taken nog eens goed 

doorgenomen en geoefend. Om kwart voor twaalf worden we opgeroepen en vol 

spanning lezen we bij de jury op een formuliertje waar de situatie zich afspeelt. Snel 

lopen we door naar de plas waar een situatie is opgezet. Er zijn heel veel ouders 

komen kijken, het is hartstikke druk met publiek aan de plas. Dat vonden we erg fijn 

en leuk. Maar wij hadden even geen tijd om naar het publiek te kijken, er was een 

drenkeling en die moest geholpen worden. Ten minste dat hadden we verwacht, dat 

er één of meer drenkelingen zouden zijn. Maar wat we zagen was heel anders: een 

erg onoverzichtelijke en verwarde situatie, een omgeslagen boot, geen 

drenkeling(en) te zien en verschillende vissers, langs en op het water, die niets 

hadden gezien op eentje na. 

 

Ons team denkt even na, Angela, de leider, gaat meteen naar een visser aan de 

kant en vraagt of hij wat gezien heeft. Nee, dat heeft hij niet, maar hij weet wel 

hoeveel personen er op de boot zaten die omgeslagen is. Het was er één maar hij of 

zij is nu niet meer te zien. Britt en Christian, de redders, hebben ondertussen al 

hulp- en reddingsmiddelen bij elkaar gezocht. Als Angela hen vertelt wat ze moeten 

doen, kunnen ze meteen aan de gang. Tim, de melder, is met Angela meegelopen 

naar de visser en gaat daarna melding maken bij 112. Ook neemt hij een bekertje 

met water mee voor onderzoek en geeft dit aan de jury. 

 

Angela stuurt Christian en Britt het water in met reddingsmiddelen, om te zoeken 

naar die ene persoon, die eerst op de boot zat en nu niet meer. De boot opgeti ld, en 

ja hoor, hier vinden ze een bewusteloos slachtoffer. Snel wordt hij in de kopgreep 

vervoerd naar de kant. Maar helaas halverwege het vervoeren van de drenkeling 

gaat de fluit; de tijd is verstreken, we krijgen maar drie minuten voor de 

reddingsactie. We waren iets te langzaam. Je ziet wel dat acuut en snel handelen 

van belang is. Toch heeft het team van Neptunus het erg goed gedaan. Alle 

handelingen zijn uitgevoerd en het slachtoffer was veilig op weg naar de kant. We 

vinden het zelf knap hoe we het gedaan hebben voor de eerste keer. 

 

Na onze reddingsactie ging de wedstrijd verder voor de andere teams. We vonden 

het erg leuk om te kijken hoe de andere groepen de situatie oplosten. De 

handelingen werden door de groepen heel verschillend uitgevoerd. We hebben 

goed gekeken en aan de kant gediscussieerd wat wel goed ging en wat beter zou 

kunnen in vergelijking met onze reddingsactie. Bij de prijs uitreiking blijkt dat we 

26ste zijn geworden van de 42 teams. Een mooie prestatie!! We mogen terugzien op 

een warm, gezellig en geslaagd weekend waar we veel geleerd hebben in een 

vreemde situatie. Volgend jaar zijn we weer van de partij. 

 

Groetjes,  

Dré vd Wijgert 
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WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

De afdeling wedstrijdzwemmen heeft aan het einde van het seizoen en in de 

zomervakantie nog heel vaak van zich laten horen. De redactie heeft niet alle 

verslagen kunnen plaatsen. Voor deze verslagen en voor de uitslagen van alle 

wedstrijden verwijzen we u naar de volgende site: http://neptunus58.web-log.nl/ 
 

Bilka Swim Cup 26 t/m 28 mei in Esbjerg, 

Denemarken 
Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 mei hebben 22 zwemmers van Neptunus 
'58 deelgenomen aan de Bilka Swim Cup in het Deense Esbjerg. In totaal 
leverden de 135 starts 71 persoonlijke records op. Er werden ook 8 
clubrecords, 3 estafetterecords en 2 Brabantse Records gezwommen. 
 

Vrijdag 
De beste prestatie tijdens de 1e dage kwam van John Verhagen, die op de 200 
vrij met 1.59.10 niet alleen binnen de 2 minutengrens bleef, maar ook het 
Brabants Record van Pieter vd Hoogenband (1.59.40) aanscherpte. Dit was 
uiteraard ook een nieuw clubrecord. Hij zwom naar de 1e plaats op allebei zijn 
afstanden: ook de 100 meter vlinderslag schreef hij op zijn naam. Voor Lisa 
Smits, die debuteerde op de 200 vrij, was er eveneens een nieuw clubrecord. 
De 100 meter wisselslag leverde een nieuw clubrecord op voor Elke 
Schellekens. Als afsluiter van de eerste dag stonden er estafettes 4 x 50 vrij op 
het programma. Deze leverden 3 estafetterecords op: dames, meisjes onder 
14 en jongens onder 12. Luuk van Helvoirt zorgde overigens met zijn 
persoonlijke record op de 50 school voor het 1000e pr dit seizoen bij Neptunus 
'58. 
 

Zaterdag 
Tijdens de 2e dag heeft John wederom een Brabants Record op zijn naam 
gezet. Ditmaal was het de 100 meter rugslag, dat op 1.04.71 stond. John 
zwom in Denemarken 1.04.07. Deze tijd was ook goed voor de 1e plaats en 
een nieuw clubrecord. Ook op de 200 wissel zwom hij naar de 1e plaats. Op 
de 50 vrij werd hij in de series 2e, maar zette dit ôs avonds in de finale recht 
door met 0.24.97 (ook een nieuw pr en clubrecord), het goud op te eisen. 
Clubrecords waren er verder nog voor Elke Schellekens (50 vlinder) en Femke 
van Liempd, die haar pr op de 100 rug flink scherper stelde. 
 

Zondag 
Tijdens de laatste dag in Denemarken werd er óslechtsô 1 clubrecord verbeterd. 
Deze kwam op naam van John op de 100 school, waarop hij overigens 3e 
werd. De 200 meter rugslag won hij en de 100 vrij leverde een 2e plaats op 
voor hem. Ook alle andere zwemmers zorgden weer voor een of meerdere 
persoonlijke records. Sommige tijden werden met meer dan 10 seconden 
aangescherpt. 

http://neptunus58.web-log.nl/
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Kring Speedo Finales: Bente van Bergen 2 maal 

beste van Brabant. 
Zaterdag 10 en zondag 11 juni werden in Roosendaal en Uden de Kring 
Speedo Finales (de officieuze Brabantse kampioenschappen voor minioren t/m 
12 jaar) gehouden. Hierbij mogen de beste 18 zwemmers en zwemsters van 
de 4 Speedo-wedstrijden van het afgelopen seizoen aan deelnemen. Neptunus 
'58 was met maar liefst 8 zwemmers vertegenwoordigd, die samen  maar liefst 
27 keer aan de start verschenen. 
 
Bente van Bergen behaalde de eerste dag maar liefst 3 medailles. Ze zwom 
overtuigend naar het goud op de 100 wissel, daarna volgde nog een 
overwinning op de 100 vrij en brons op de 50 vlinder. 
Bente zwom op de 100 wissel naar een nieuw clubrecord. 
Zondag behaalde ze nog 2 maal een 5e plaats, op de 100 
rug en de 100 school, beiden in nieuwe prôs. De even oude 
Aniek Pennings en Kevin Verhagen mochten op diezelfde 
5 afstanden aan de start verschijnen. Aniek zwom naar een 
pr op de 100 wissel en op de 100 school en eindigde 3 
keer in de top 10 van Brabant. Kevin verbeterde zichzelf op 
de 100 rug en 100 school. Zoë Hellings verscheen op de 
100 rug, school, vrij en wissel aan de start. Voor haar 
waren er prôs op de 100 wissel en 100 rug.  
De minioren 6, geboren in 1994, waren ook goed 
vertegenwoordigd. Mark van Dinther mocht 4 keer aan de 
start verschijnen. Op de 200 wissel zwom hij een flink pr 
van ruim 5 seconden en belandde net buiten de top tien. 
Hij startte verder nog op de 100 rug, 100 school en 100 
vrij. Anouk van Lokven verscheen 2 keer aan de start. Op 
de 100 school bleef ze net boven haar pr, terwijl ze op de 
100 vlinder haar pr met zoôn 2 seconden aanscherpte. Op 
diezelfde 100 vlinder was er voor Esra Pennings een 
nieuw clubrecord, doordat ze haar oude toptijd met een 
seconde aanscherpte. Anouk van Helvoirt startte evenals Mark op de 200 
wissel, mar bleef net boven haar pr. 
 

Verder werden er ook nog prijzen voor Speedo-zwemmer/-ster van het jaar 
uitgereikt voor degene die zich op een bepaalde afstand het meeste verbeterd 
heeft. Esra werd Speedo-zwemster op de 100 vlinder door zich met 11,5 
seconde te verbeteren. Anouk van Helvoirt werd Speedo-zwemster op de 200 
wissel; zij verbeterde zich met 12 seconden. 
 

Open water 17 juni in Gorinchem 
Zaterdag 17 juni is in Gorinchem het nieuwe open water seizoen van start 
gegaan. Linda en Sandra Schellekens namen deel aan deze wedstrijd in het 
Kanaal van Stenenhoek. Samen met Jeroen Krielaart van Zegenwerp 
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vertrokken ze vanaf het kamp in Wanroij om daar ôs avonds ook weer naar 
terug te keren.  
Sandra begon met de 3000 meter vrije slag. Vorig jaar was haar beste tijd op 
deze afstand 48 minuten en 32.35 seconden. In Gorinchem deed ze er iets 
langer over en finishte na 49 minuten en 5,77 seconden als 9e. Later op de 
middag zwommen beide dames nog de 1000 meter vrije slag. Vorig jaar was 
Linda's snelste tijd nog 16.39.22. Dankzij het vaker trainen maakte ze een 
flinke sprong voorwaarts en finishte na 15 minuten en 12,53 seconden. Ze 
behaalde de 8e plaats. Door de 3000 meter nog in de armen en benen te 
hebben (en waarschijnlijk telt de korte nacht op kamp ook wel mee) verliep de 
kilometer bij Sandra minder goed. Ze eindigde in 15.39.64, terwijl ze vorig jaar 
nog 15.24 liet klokken. Het leverde haar een 10e plaats op. 
 

John Verhagen drievoudig Nederlands Kampioen. 
De 14-jarige John Verhagen is tijdens de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen op 17 en 18 juni drie maal Nederlands Kampioen 
geworden. In Amsterdma was hij op de 50, 100 en 400 vrij de beste, terwijl er 
ook nog zilver op de 200 vrij en 200 wissel en brons op de 200 rug en 100 
school voor hem klaar lag. 
 

Vrijdagochtend begon de NJK met de 50 vrij. John legde de baan af in een tijd 
van 0.25.36. Dit betekende behalve de gouden plak ook nog een Brabants 
Record, een Kampioenschapsrecord en een Beste Jaargangprestatie voor 
jongens van 14 jaar. Roel vd Kleij zwom diezelfde afstand en werd bij de 
jongens junioren 4 20e in 0.26.53, een nieuw pr en clubrecord. Daarna volgde 
voor John de 200 meter rugslag. Na 150 meter lag hij nog 4e, maar in de 
laatste meters sloeg hij toch nog toe en veroverde het brons met slechts 0,03 
seconden voorsprong op de nummer vier. De 2.24.98 van John is een pr en 
clubrecord; hij verbeterde zijn eigen tijd met ongeveer een halve seconde. 
Vrijdagmiddag is John wederom Nederlands Kampioen geworden, ditmaal op 
de 400 vrij. Zijn tijd was 4.28.91, een verbetering van zijn pr en clubrecord met 
4 seconden. Diezelfde middag volgde ook nog de 100 meter vlinderslag. Hij 
werd hierbij 6 in 1.07.65.  
 

Zaterdagochtend stonden er wederom 2 afstanden voor John op het 
programma. Als eerste was de 200 meter vrije slag, een afstand waarbij 
honderdsten van een seconde bepalend waren. John won het zilver in 2.02.65, 
slechts 0.01 achter de nummer 1, Mike Marissen en slechts 0,04 boven het 
Brabants recor.. Bij de 200 wissel was het wederom zilver voor John. Hij liet 
2.26.29 noteren. 
Zaterdagmiddag had John slechts 1 individuele afstand op het programma: de 
100 meter rugslag. Hij zwom met 1.06.35 naar de 4e plaats. Aan het einde van 
de middag was het tijd voor een primeur in de geschiedenis van Neptunus '58. 
Roel, Mark Schellekens, Gijs Verhagen en John hadden zich namelijk weten te 
plaatsen voor de 4 x 100 meter vrije slag. Na een goede opening van Roel 
zwom ook Mark zeer sterk. Vervolgens zette Gijs deze sterke lijn voort, waarna 
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het aan John was om de 400 meters vol te maken. De 4.06.40 betekende een 
verbetering van hun eigen estafette clubrecord. De ploeg werd 25e en was de 
3e Brabantse ploeg. 
Zondagochtend mochten maar liefst 3 zwemmers van Neptunus '58 aan de 
start verschijnen, allen voor de 100 meter vrije slag. Als eerste was het de 
beurt aan Gijs. Zijn allereerste individuele start tijdens een NJK resulteerde in 
de 32e plaats. Zijn 1.05.74 is slecht 0,20 boven zijn pr. Een prachtig debuut 
dus. Zijn broer John liet daarna duidelijk zien heer en meester te zijn op het 
koningsnummer. Zijn 0.54.84 was ruimschoots voldoende voor het goud, 
aangezien de winnaar van het zilver pas na 0.56.39 eindigde. De tijd van John 
is goed voor een nieuw kampioenschapsrecord en een nieuw Brabants 
Record. Dat laatste record had hij al op zijn naam staan. Bij de junioren 4 
verscheen Roel vd Kleij aan de start. Hij eindigde keurig als 15e, in 0.57.30. 
Dit betekent een verbetering van zijn pr en zijn eigen clubrecord met 0.65. 
Zondagmiddag stond nog de 100 meter schoolslag op het programma. John 
zwom naar het brons, door 1.15.43 te laten klokken. Hij verbeterde daarmee 
zijn pr en clubrecord met 0.06. 
 

Door al zijn goede prestaties dit weekeinde heeft John ook de prijs gewonnen 
van beste zwemmer in de categorie junioren 2. Hij had hiervoor precies 
evenveel punten bij elkaar gezwommen als Mike Marissen, waardoor ze zich 
beiden beste junior 2 van deze NJK mogen noemen. 

 
 

Neptunus '58 bij NK Sprint 
Zaterdag 24 en zondag 25 juni werden in Roosendaal de Nederlandse 
Kampioenschappen Sprint gehouden. Neptunus '58 was hierbij aanwezig met 2 
zwemmers, goed voor 3 starts. John Verhagen (14) en Roel vd Kleij (16) 
namen beiden deel in de categorie t/m 16 jaar. Zaterdag heeft John zijn 
persoonlijke record en het clubrecord op de 50 vlinder aangescherpt tot 
0.28.12. Hij was hiermee zo'n 0,40 sneller dan 13 mei in Eindhoven tijdens de 
Brabantse Kampioenschappen. De tijd van John is goed voor een 19e plaats, 
terwijl hij als 28e ingeschreven stond. Zondag mochten John en Roel beiden 
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het water in voor de 50 meter vrije slag. Roel kon meteen in de allereerste 
serie van de dag vol aan de bak en verbeterde zijn pr wat slechts 1 week oud 
was tot 0.26.43. Hij was als 68e ingeschreven en schoof nu flink wat plaatsen 
op: in de uitslag bezet hij de 44e plaats. John mocht in de op één na snelste 
serie aan de start verschijnen. Hij kon niet goed in zijn slag komen en bleef 
ruim boven zijn pr. Hij finishte na 0.25.57, wat goed was voor de 21e plaats 
(10e inschrijftijd). 
 

Netherlands Invitational 1 en 2 juli in Eindhoven 
Zaterdag 1 en zondag 2 juli werd in Eindhoven deelgenomen aan de laatste 
binnenwedstrijd van het seizoen: de jaarlijkse Netherlands Invitational. Met 15 
zwemmers werd er gedurende 2 dagen bijna 100 keer gestart. 
Zaterdag werden er 6 medailles gehaald: John Verhagen behaalde goud op de 
100 rug, 50 vrij en 200 vrij en brons op de 200 school. Voor Linda Schellekens 
was er brons op de 100 vlinder en 200 school. De eerste dag werden er 2 
clubrecords behaald. Elke Schellekens en John Verhagen waren hiervoor 
verantwoordelijk, beiden op de 200 meter schoolslag. In totaal konden er de 
eerste dag 18 persoonlijke records genoteerd worden. 
 

Zondag zijn er nog eens 9 medailles behaald: John Verhagen behaalde goud 
op de 50 vlinder en 100 vrij en zilver op de 200 wissel en 400 vrij. Op de 100 
vrij was dit in een nieuw wedstrijdrecord. Voor Linda Schellekens was er zilver 
op de 50 vlinder en brons op de 100 vrij. Gijs Verhagen won zilver op de 50 
rug, Mark Schellekens haalde brons op de 100 school en Sandra Schellekens 
haalde eveneens brons, maar dan op de 400 vrij. Bij de afvalrace, een 
wedstrijd over 50 meters, behaalde John een 2e plaats. Tijdens deze 2e dag 
van de Netherlands Invitational, een wedstrijd met 37 Nederlandse en 5 
Belgische verenigingen, zijn er 4 clubrecords gezwommen. Deze kwamen op 
naam van Jet vd Bersselaar (200 rug), Roel vd Kleij (eveneens 200 rug), Linda 
Schellekens (100 vrij) en Sandra Schellekens (300 vrij). In totaal werden er 10 
persoonlijke records gezwommen. Het totaal van het laatste wedstrijdweekend 
in het zwembad bestond uit 5 gouden, 4 zilveren en 6 bronzen medailles.  
 

 

Nationale Speedo Finales 2 juli in Dordrecht. 
Zondag 2 juli mocht de 10-jarige Bente van Bergen deelnemen aan de 
Nationale Speedo Jaargangfinales in het 50-meterbad van zwembad 
Aquapulca te Dordrecht. Dit zijn de officieuze Nederlandse Kampioenschappen 
voor Speedo-zwemmers tot en met 12 jaar oud. Bente startte op de 100 vrij en 
50 vlinder. Op de 100 vrij zwom ze in 1.18.45 naar een 13e plaats. Op de 50 
vlinder eindigde ze als 19e in 0.41.89. Beide tijden leverden geen persoonlijk 
record op, maar het zijn keurige tijden voor een 50-meterbad. 
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Neptunus '58 duikt open water in 
De 2e open water wedstrijd van het seizoen voor de zwemmers van Neptunus 
'58 werd gezwommen op zaterdag 8 juli in de Geffense Plas te Oss. 
Sandra Schellekens beet het spits af met de 2500 meter vrije slag. Met 
38:19,07 was ze zo'n 2,5 minuut sneller dan vorig jaar en behaalde een 14e 
plaats. Daarna volgde de 500 vrij bij de minioren. Zoë Hellings en Lara vd Ven 
zwommen vorig jaar nog de 250 meter vrije slag, maar moesten nu bij de 
oudere minioren aan de bak. Ze deden dat allebei heel goed: Zoë werd 25e in 
10:15,40 en Lara volgde als 28e in 10:36,80. Voor Anouk van Lokven en Lies 
vd Bersselaar was de 500 vrij geen onbekende afstand meer. Anouk werd de 
beste van Neptunus '58 door bijna een volle minuut sneller te zwemmen dan 
vorig jaar: met 9:31,69 werd ze 17e. Lies was 40 seconden sneller dan vorig 
jaar en werd met 9:53,93 keurig 21e. 
 

Het volgende programma was de 1000 meter vrije slag. Mark Schellekens en 
Gijs en John Verhagen hadden zich hiervoor ingeschreven. John zwom naar de 
3e plaats, op slechts drietiende van een seconde van de 2e plaats. Zijn 
13:04,21 was bijna 2 minuten sneller dan de vorige editie van de wedstrijd in 
Oss. Mark volgde als 14e in 14:15,91, ook ruim 1,5 minuut sneller dan ooit. 
Gijs kwam voor het eerst aan de start op de kilometer en eindigde als 22e in 
15:08,31.  
De dames startten vervolgens op diezelfde afstand. Evenals 3 weken eerder in 
Gorinchem was Linda Schellekens haar zus Sandra net te snel af. Vanaf iets 
voor het keerpunt lagen beide zwemsters zo'n 400 meter langs elkaar, maar 
uiteindelijk moest Sandra toch afhaken. Linda eindigde als 12e in 14:51,14, 
Sandra een plaats lager in 15:03,56. Zowel Linda als Sandra was sneller dan 
ooit tevoren. Het volgende programma was de 1000 meter schoolslag bij de 
masters, met van Neptunus '58 drie heren die zich daaraan waagden: Marios 
vd Bersselaar, Christ Hellings en John Verhagen. John moest echter bij het 
keerpunt afhaken wegens kramp. Marios en Christ zwommen de kilometer wel 
uit. Marios werd daarbij 16e in 26:04,82 en Christ 14e in 26:55,03. 
 

De junioren zwommen de halve afstand; de 500 meter schoolslag. Mark was 
net als op de kilometer vrije slag weer ruim sneller dan vorig jaar. Hij behaalde 
nu de 8e plaats in 8:46,95. Bij de meisjes kwamen miniore Anouk en juniore 
Elke Schellekens aan de start. Anouk was Elke op haar favoriete slag evenals 
in het zwembad nu ook in het open water de baas. Anouk werd 11e in 9:52,51, 
terwijl Elke als 15e uit het water kwam met 10:20,42. Als laatste 
wedstrijdnummer stond de 500 school tijdrace bij de dames op het 
programma. Dit is een nieuw onderdeel in het open water zwemmen en te 
vergelijken met de tijdrit bij het wielrennen. Linda zwom de 500 meter in 
9:18,57, goed voor de 11e plaats. Als afsluiter stonden er nog prestatietochten 
van 250, 500 of 1000 meter op het programma. Verschillende zwemmers en 
ouders hebben hieraan meegedaan. 
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ONDER DE KEP 
 

Trainingen in buitenbad 

Zegenwerp 
Misschien ten overvloede maar de 
trainingen buiten zijn op disdag en 
donderdag van 20.15 tot 21.00 uur in het 
buitenbad in Sint Michielsgestel. 
 

Let op: jij kunt ook mini-

poloër worden 
Ben jij of word jij dit jaar nog 8 en ben jij 
jonger dan 13, dan kun jij je opgeven voor 
het minipolo. Je moet hiervoor in het bezit 
zijn van de diplomaôs A,B en C en bezig zijn met zwemvaardigheidzwemmen. 
Samen met de minipoloënde Zegenwerpleden en je vrienden en vriendinnen 
kun je dan de kneepjes van het waterpolo leren kennen.  
 
In het winterseizoen (het waterpoloseizoen) worden er toernooitjes 
georganiseerd tegen ander verenigingen die ook meedoen met minipolo. Er 
zijn ongeveer 10 verenigingen die meedoen. Dit betekent dat je 1 tot 2 keer per 
maand een toernooitje speelt. 
Als je je aan wilt melden of meer informatie wilt kun je terecht bij Janny vd 
Sande, of even een mailtje naar drietand@touche.demon.nl. Voor de gegevens 
van Janny moet je even de pagina Wie Wat Waar voorin deze De drietand 
bekijken. 
 

Ballensponsors gezocht: 
Het is al bij de laatste leden vergadering door onze materiaalman, Luuk 
Leering, geopperd. Waarom laten we niet ieder waterpoloteam zoeken naar 
ballensponsors om hun eigen wedstrijdballen te sponsoren.  
Dit idee hebben we meegenomen en in de sponsorcommissie besproken, en 
het is eigenlijk heel logisch.  
Als ieder team zijn best doet om minimaal twee ballensponsors te vinden die 
bereid zijn om per wedstrijdjaar één bal (meer mag natuurlijk ook) aan te 
schaffen, dan komen er met gemiddeld bij 7 teams 14 ballen per jaar 
beschikbaar voor de trainingen. 
 
De ballen kunnen tegen kostprijs bij de club worden ingekocht. Omdat wij toch 
teams van ballen moeten voorzien kunnen wij in grotere aantallen, dus 
goedkoper inkopen. Iedere gesponsorde bal is geen uitgave voor de club en 
kan dus voor iets ander ingezet worden. Even ter indicatie en heren polobal 
kost ca ú 45,50. 
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