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D E  D R I E T A N D  
 
 

Jaargang 13, nummer 3 november-december 2006 
  

REDACTIONEEL 
 
We zijn al weer aardig op weg met het binnenseizoen. Alle afdelingen hebben 
hun draai weer gevonden en kunnen weer op routine lopen. Dat houdt in dat er 
tijd komt voor het schrijven van verslagen en dat is dan weer te merken aan de 
dikte van deze De Drietand. 
We hebben verslagen van het zwemmend redden, het synchroonzwemmen, het 
wedstrijdzwemmen en natuurlijk van de zwem4daagse. De waterpolo afdeling 
doet met een overzicht van de rangen en standen ook goed mee.  
Natuurlijk mag in deze De Drietand een goede kleurplaat voor bij de schoen niet 
ontbreken. 
 
We zijn blij verrast met het intreden van een nieuw bestuurslid PR-zaken en 
wensen Mieke vd Besselaar veel plezier en succes toe bij het vervullen van die 
taak. Wat dat precis inhoudt en wie Mieke is, kunnen jullie verderop lezen. De 
GROTE club actie is een succes geworden en gaat zeker volgend jaar weer 
door. Helaas hebben we nog niet de totale uitslagen van wie de meeste loten 
heeft verkocht maar je moet toch rond de 100 loten hebben verkocht om in de 
prijzen te vallen. Wij houden jullie op de hoogte. 
 
 

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 1 december bij een van de redactieleden of per E-mail  *  
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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 Zwemvaardigheidszw. 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 
 

Mieke vd Bersselaar PR Toon Bolsiusstraat 26  5498636 
m.vanden.bersselaar@hetnet.nl 5482 LC  Schijndel 
 

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
mailto:m.vanden.bersselaar@hetnet.nl
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VAN HET BESTUUR 

 

Hallo allemaal, mag ik mij even voorstellen??  
 

Met ingang van dit seizoen heeft Neptunus '58 een nieuw bestuurslid en dat ben 
ik. Mijn naam is Mieke van den Bersselaar en ik woon met mijn man Marios en 
kinderen Jan, Jet en Lies in de Toon Bolsiusstraat 26 in Schijndel.  
Ik ben 46 jaar en ik werk bij de thuiszorg.  
 
Toen de kinderen bij Neptunus '58 gingen zwemmen, heb ik ooit gezegd: "Als 
jullie hulp nodig hebben, roep maar." Er bleek hulp genoeg nodig te zijn, want 
intussen ben ik bij verschillende onderdelen van Neptunus '58 actief.  
Bij het zwemvaardigheidszwemmen zit ik aan de receptie. Dit doe ik om de 
week, samen met Christie. Bij het wedstrijdzwemmen geef ik training op 
maandag en woensdag. Bij wedstrijden ben ik official (klokker) en soms ook 
ploegleidster. Dan help ik nog bij het zwemmend redden, daar doe ik de 
administratie en zorg voor de koffie.  
Als (p.r.-)bestuurslid wil ik er graag voor zorgen dat steeds meer mensen weten 
wat we bij Neptunus '58 allemaal presteren. Het zou geweldig zijn, als er 
regelmatig een stukje in de krant, Schijndels Weekblad e.d., zou staan. Van het 
wedstrijdzwemmen gebeurt dit al en daar komen leuke reacties op.  
 
Maar we doen nog meer bij Neptunus '58! Daarom wil ik graag van elk 
onderdeel van Neptunus '58 met iemand in contact komen, om hierover te 
praten. Ook als je andere ideeën hebt om Neptunus '58 te promoten, hoor ik dat 
graag.  
Verder wil ik graag de contacten met ouders verbeteren, dus ook met vragen en 
opmerkingen over de lessen, trainingen e.d. kun je bij mij terecht. Wil je nog 
meer weten of wil je me helpen om Neptunus ô58 te promoten? Je kunt me 
bellen op (073)5498636 of mailen naar m.vanden.bersselaar@hetnet.nl.  
 
Groetjes Mieke van den Bersselaar. 
 

De GROTE club actie 
 
Zoals jullie misschien wel weten hebben we de afgelopen maanden voor het 
eerst sinds lange tijd meegedaan aan de grote club actie. We hadden dan ook 
geen idee waar we op moesten rekenen. Maar we dachten dat het toch mogelijk 
moest zijn minimaal 500 loten te verkopen. 
 
Door een geweldige inzet van trainers en natuurlijk de verkopende leden is dit 
aantal grandioos doorbroken. Nog niet alle verkochte loten zijn geteld en we 
weten niet precies waar de teller blijft steken maar we komen heel dicht bij de 
800 verkochte loten. 

mailto:m.vanden.bersselaar@hetnet.nl
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Natuurlijk zullen we volgend jaar weer meedoen, wij en jullie natuurlijk ook zijn 
dan allemaal voorbereid en we gaan dan proberen die 800 loten grens te 
doorbreken. 
 
Vanaf deze plaats in bedanken we iedereen die zich dit jaar voor de verkoop 
heeft ingezet. We roepen ook iedereen die zich niet heeft ingezet op volgend 
jaar mee te doen, door loten te verkopen of door de loten te kopen. 
 
 
Bedankt.         Namens SOZ 
         Roy Bruggeman 
 
 
 

AGENDA NOVEMBER T/M JANUARI 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in november in december in januari 
maandag - 25 1 
dinsdag - 5, 26 2 
woensdag - 6 (tot 18.15), 27 3 
donderdag - - - 
vrijdag - - - 
zaterdag - 23, 30 - 
 

Diplomazwemmen 
18 november  afzwemmen keuzepakket survival zwemmen  

(vanaf 18.00 uur tot 20.00 uur) 
16 december  broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag 
20 december  broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag 
20 januari  kijkmiddag zaterdaggroep 
24 januari  kijkmiddag woensdaggroep 
 

Synchroonzwemmen 
26 november   competitiewedstrjd bij De Dokkelaers in Veldhoven 
9 december   diplomasessie bij STE in Eindhoven (8.00 uur) 
 

Wedstrijdzwemmen 
4 november   Masterwedstrijd in Gorinchem 
4 november   Techniekwedstrijd in Oss 
5 november   Limietwedstrijd in Breda 
12 november  Limiewedstrijd in Eindhoven (25 en 50m bad) 
19 november  Kring Speedo Club Meet in Oss of Eindhoven 
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25 november  Start- en keerpunttraining 
26 november  D1-competitie in Breda 
2 december   Limietwedstrijd in Gorinchem 
3 december   Limietwedstrijd in Tilburg of Breda 
8 december   LAC-wedstrijd in Veghel 
10 december  Recreanten ronde 2 in Oss 
10 december  Masterwedstrijd in Best 
17 december  Speedo 2 
22 december  LAC-wedstrijd in Oosterhout 
28-30 december  Swimmeet in Maastricht 
6-7 januari   Brabantse Kampioenschappen in Tilburg 
13 januari   Start- en keerpunttraining 
14 januari   D1-competitie ronde 3 in Schijndel 
22 januari    Coopertest 
26-28 januari   NJK korte baan in Emmen 
28 januari    LAC-wedstrijd in Oosterhout 
 

Kamp 
1 ï 2 ï 3 juni 2007 
 
 
 

NIEUWE LEDEN 
 

Remy van Aarle Zwemvaardigheid zwemmen 
Alex van Boven Wedstrijdzwemmen 

Candy Lamers 
Synchroonzwemmen + 
Zwemvaardigheid zwemmen  

Devany Lamers 
Synchroonzwemmen + 
Zwemvaardigheid zwemmen  

Tim van Lier Wedstrijdzwemmen 
Caroline Peters Wedstrijdzwemmen 
John Peters Wedstrijdzwemmen 
Rick Schouten Zwemvaardigheid zwemmen 
Paul Wagenaars Zwemvaardigheid zwemmen 
Kiki Sluijpers Wedstrijdzwemmen 
Helmy Voets Masterzwemmen 
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INFORMATIE 

ZWEMVAARDIGHEIDZWEMMEN 
 

Afzwemmen survival diploma op 18 november 
 
Op zaterdag 18 november wordt er afgezwommen voor de nieuwe diplomaôs 
survivallen. Dat is een heel leuk pakket, waarbij de kandidaten laten zien hoe ze 
zichzelf in veiligheid brengen als ze per ongeluk in het water terecht komen, 
bijvoorbeeld als je rubberboot omgekiept is. Er worden heel veel materialen 
gebruikt: rubberboten, touwen, geblindeerde brillen, laarzen, regenjassen en 
reddingsklossen.  
En ook veel kandidaten vinden het een leuk pakket. Wij verwachten dat er 
ongeveer 40 kandidaten zullen zijn voor survival 1, ongeveer 10 kandidaten voor 
survival 2 en ongeveer 30 kandidaten voor survival 3. Om zoveel kandidaten 
hun diploma te kunnen laten halen, gaan we de tijd per diploma indelen. 
 
En wel als volgt: 

 

Het diploma SURVIVAL 3 wordt gezwommen van 16.15 uur tot 17.30 uur in 

twee banen van het wedstrijdbad. De groepen die normaal om 16.15 en om 
17.00 uur zwemmen, krijgen gewoon les tijdens dit examen. 

Het diploma SURVIVAL 1 wordt gezwommen van 17.45 uur tot 19.00 uur. 

Het diploma SURVIVAL 2 wordt gezwommen van 19.00 uur tot 20.00 uur. 
 

 
De diplomaôs worden uitgereikt na afloop van het gezwommen diploma. 
Op deze manier kunnen alle kandidaten afzwemmen en hoeven jullie niet al te 
lang te wachten in het zwembad. 
 

Afzwemmen zwemvaardigheiddiploma 1, 2, 3 en 4 
  
De datum voor het afzwemmen van zwemvaardigheiddiploma 1, 2, 3 en 4 stond 
tot nu toe nog niet vast. We moesten rekening houden met het kamp, de 
Speedo-wedstrijd, de EhaD-wedstrijd en het einde van het seizoen. Jullie zullen 
wel begrijpen dat het niet gemakkelijk was om een datum te kiezen dat iedereen 
erbij kan zijn.  
 
Het afzwemmen is nu vastgesteld op 9 juni 2007. Wij houden jullie op de hoogte 
van de tijden. Voor de zwemmers die naar de Speedo-wedstrijd gaan, zal een 
oplossing gezocht (en gevonden) worden. 
 
Team zwemvaardigheidzwemmen 
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Aanvulling Sterrenplan  
 
In de laatste Drietand stond een stukje over het Neptunus '58 Sterrenplan.  
Daarin was niet helemaal duidelijk wanneer er afgezwommen wordt voor een 
sterdiploma. Met de zweminstructeurs is afgesproken om dat minimaal 2x per 
jaar te doen. Komend jaar is het de bedoeling dat rond 9 december en 21 april 
sterdiploma's gehaald gaan worden.  
Dit gebeurt tijdens de les. De zwemmers krijgen dit van tevoren te horen, zodat 
ze dit thuis kunnen zeggen en de ouders dan kunnen komen kijken. Als er nog 
vragen zijn, kun je altijd terecht bij je eigen zweminstructeur of bij Peter vd 
Weijer of Femke vd Hoeven (zie voor in het clubblad).  
 

Ook kun je bij mij terecht.  
 

Mieke van den Bersselaar  
(tel.073-5498636) 
 

GESLAAGDEN STERZWEMMEN 
 

Ster 2 
Tess van Alebeek 

Bas Bozelie 

Pim de Crom 

Gijs Deelen  

Lynn van Dijk 

Tom vd Heijden 

Selina Janssen  

Jetske Korsten 

Thom van Lieshout 

Tom vd Loo 

Paul Wagenaars 

Ster 3 
Sanne de Laat 

Candy Lamers 

Devany Lamers 

 
 

Ster 5: 
Yosca Bozelie 

Martijn Eickmans 

Marsha Hellings 

Marijn de Laat 

 

 

EXAMENEISEN STER 1 
 

¶ Stuwen: 15 meter stuwen 

¶ Dolfijnen: 15 meter dolfijnen 

¶ Bal onderduwen en opvangen: in 1 minuut. 

¶ 25 meter schoolslag: in zo min mogelijk slagen.  

¶ Parcours: 2 banen: 

- 1e baan: 10 meter schoolslag op tel, dan koprol op de mat en weer 10 
meter schoolslag op tel. 

- 2e baan: 8 meter watertrappen met de bal vast, dan 2 dolfijnen maken 
en daarna met schoolslag naar de overkant zwemmen. 
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Naam: Ronnie van Berlo 

Leeftijd: 23 jaar 
Beroep/studie: Boomkwekerij medewerker  

 

Hoelang zit je bij Neptunus ô58? 
17 jaar. Ik was 6 toen ik begon met zwemmen. 

 
Hoe ben je bij Neptunus ô58 terecht gekomen? 
Door mijn ouders, zij vonden dat ik zwemdiplomaôs moest gaan halen, want dat 

was veilig.  

 
Heb je zelf gezwommen? Of zwem je nog steeds? 
Ja, zwemvaardigheid, zwemmend redden en diploma zwemmen. Maar nu zwem 

ik niet meer. 

  
Wat doe je allemaal bij Neptunus ô58? 
Zwemles geven bij; het diploma zwemmen op zaterdag om 17:00 uur en 

zwemmend redden (in het zomerseizoen). Ik organiseer de zwem 4 daagse 

mee. Ik ga mee als leider op het zwemkamp. En ik breng het 

clubblad rond.  

 
Ga je mee op zwemkampen? 
Ja, ik ga al vanaf het begin mee! De eerste keer ben ik als 

deelnemer mee geweest. Daarna ben ik als groepsbegeleider 

mee geweest.  

 

Lees je de drietand? 
Ooit, alleen diploma zwemmen, zwemmend redden 

en de leuke stukjes over kamp en die gekke dingen lees ik.  

 
Hoeveel diplomaôs heb je? 
Uuhhhé pfffffé. Weet ik zo echt niet, in ieder geval veel. 

 
Wat is je favoriete zwemslag? 
Schoolslag, zwemt het makkelijkst. Daar word je namelijk niet zo moe 

van.  

 
Wil je nog wat kwijt aan je fans, of de lezers? 
Sportief en gezellig 2006 / 2007.  
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DE ZWEMVIERDAAGSE 

 

Van maandag 16 tot en met 20 oktober werd in zwembad de Molen Hey weer 
de jaarlijkse zwemvierdaagse gehouden. 385 deelnemers zwommen gedurende 
vier dagen 250 of 500 meter per dag. 26 zwemmertjes hebben deelgenomen 
aan de Spettervierdaagse voor kinderen tot 8 jaar zonder zwemdiploma. 
 
De oudste deelnemers dit jaar was het echtpaar vd Wijgert uit Heeswijk, zij zijn 
beiden 70 jaar. Mevrouw T. van Hommel heeft de het vaakst aan de 
zwemvierdaagse deelgenomen, dit jaar behaalde ze goud 32. 
Zoals ieder jaar is er ook weer een sponsoractie geweest voor het Ronald 
McDonald Kinderfonds. In totaal werd hiervoor dit jaar 70,50 euro opgehaald.  
 
En ook dit jaar was er ook weer een kleurwedstrijd: 
De prijzen in de categorie 4 tot en met 6 jaar gingen naar Amber vd Sande, Inge 
Voets en Inge de Crom. De categorie 7 tot en met 9 jaar kende Femke ??, 
Femke Wouters en Mandy van Geffen als winnaars. In de categorie 10 jaar en 
ouder was er een prijs voor Audrey van Erp, Yvonne vd Heijden en Lisanne 
Ravestein. 
 
De fotoôs van de zwemvierdaagse 2006 zijn terug te vinden via de website van 
Neptunus '58: www.neptunus58.tk.  
 

Bedankt! 
 
Deze zwemvierdaagse is wederom een succes geworden. Dit is niet alleen te 
danken aan alle zwemmers en zwemsters, maar ook aan de bijna 30 
vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. De organisatie wil daarom ook 
iedereen bedanken die de Zwemvierdaagse 2006 mogelijk heeft gemaakt en we 
hopen iedereen volgend jaar in de herfstvakantie weer terug te zien! 
 
Na afloop van de zwemvierdaagse, op vrijdagavond in Jonas, is er nog gezellig 
nagepraat over allerlei belangrijke en minder belangrijke zaken onder genot van 
een hapje en een drankje. Hier werd ook afscheid genomen van Jet en Meggie 
Kastelijn. Zij hebben jarenlang geholpen bij de zwemvierdaagse en werden 
bedankt voor alles door middel van een cadeaubon van Broodje Apart. 
 
Organisatie Zwemvierdaagse 

http://www.neptunus58.tk/
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VERJAARDAGEN 
 

 In november   in december 
 

3 Saskia van Uden 1 Meike Keetels 

4 Marianne van Helvoirt  Janny vd Sande 

 Jeroen Trimbach 2 Marijn de Laat 

5 Kelly Kremers 3 Erik vd Eerden 

 Marga vd Oetelaar 4 Wilhelmina van Weert 

7 Wilhelm vd Wijgert 6 Ine van Osta 

8 Susanne Hovenier 7 Camiel Maseland 

 Romy van Laarhoven 9 Karin van Vlaanderen 

9 Laura vd Rijt  Sophie Walboomers 

11 Thomas Bolwerk 10 Jenny vd Heijden  

12 Peter vd Weijer  Gijs Verhagen 

14 Sanne de Laat  Maarten Zomers 

15 Kim Scheutjens 11 Wim Glaap 

16 Harold vd Heijden 16 Daphne Dielissen  

 Wim Vermeulen  Kim vd Wijgert 

17 Ans Sars 17 Roeland Mathijsen 

19 Hessel van Liempd 18 Tanja Passier 

 Rick Schouten 19 Rosie vd Berg 

21 Celine Vermeer 20 Anouk van Lokven 

23 Marie-Jose vd Bergh 24 Arja vd Heijden 

 Aletta Suiker  Sharon Schaepkens 

24 Elke Schellekens 25 Alex van Boven  

25 Henny Bozelie  Rachel Coppens 

 Farilde Steur 27 Rob Groenendaal 

28 Harold van Alebeek 28 Claudia Mettler 

 Rene Kuipers 29 Christian Rijkers 

29 Judith van Eijk 30 Rick van Hamond 

 Anouk Eickmans  Janneke Pladet 

 Ellen Verhagen   

30 Antoon vd Boogaard   

 Lisan Kanters   

 Yvon Kanters   
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EXAMEN ZWEMMEND 
REDDEN 

 

Hellup !! 
 

Hellep! Wat is er aan de hand? Ik kan niet meer zwemmen!! Hou je handen 

onder water. Ik gooi een touw naar je toe, pak dat vast, dan trek ik je naar 

de kant.  

 
Deze kreten hoorden we zondag 1 oktober volop in zwembad De Molenhey te 
Schijndel. Het examen voor de zomercursus zwemmend redden werd 
afgenomen. De hele zomer door, en zelfs een keer in buitenwater, hebben de 
kandidaten hard geoefend om vaardigheden in het zwemmend redden te 
verwerven zodat ze een brevet, certificaat of diploma konden halen. Naast onze 
eigen kandidaten, zijn er ook vier kandidaten uit Best bij ons komen 
afzwemmen. 
 
Er komen altijd examinatoren van de Koninklijke Bond tot het Redden Van 
Drenkelingen naar Schijndel toe om de examens af te nemen. Van tevoren 
maken wij een voorstel examenschema. Aan de hand van dit voorstel wordt een 
aantal examinatoren gestuurd. En zo kwam er een hele delegatie van de bond 
op 1 oktober naar het Schijndelse zwembad toe. Met de afdeling 
wedstrijdzwemmen hadden we hele goede afspraken gemaakt. En dat moest 
ook, want zij hadden ôs middags meen wedstrijd en wij dus ons 
diplomazwemmen erna. Een aantal deelnemers hebben zo ôs middags 
meegezwommen bij het wedstrijdzwemmen en waren later op de middag bij het 
zwemmend redden actief. Als speciale gast konden we Peter van de Weijer 
verwelkomen, die ons kwam helpen als examinator bij de certificaten brons, 
zilver en goud.  
 
De eisen van de brevetten en diplomaôs zijn afgelopen jaar moeilijker geworden. 
Gelukkig konden we al heel vlug beginnen met de theorie-examens voor 6, A en 
B. Ook de brevetten En ook brevet 4 en de certificaten brons konden meteen 
aan de slag. De overige kandidaten waren later ingedeeld.   
 
Bij elk brevet en diploma moesten de kandidaten laten zien dat ze wisten wat ze 
moesten doen, toen er een drenkeling in het water lag. Zo kregen we een mooie 
demonstratie te zien van het gebruik van allerlei reddingsmiddelen (bijv. de 
reddingsklos, de reddingsbal, het werkzakje, de reddingshaak) en hulpmiddelen 
(bijv. een stevig touw, een flexibeam, een stuk tuinslang, een surfplank).  
Ook kregen we te zien, dat je soms als redder wèl in het water moet en dat je 
dan heel voorzichtig moet zijn. De kandidaten lieten ons bevrijdings- en 
vervoersgrepen zien, waarmee ze de drenkeling uit zijn moeilijke positie naar de 
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kant brachten. En natuurlijk moesten ze ook allemaal laten zien, dat ze een 
goed uithoudingsvermogen hebben. De kandidaten moesten met kleren aan een 
aantal banen zwemmen, in een borstslag met het hoofd boven water of in een 
rugslag met de handen boven water.  
 
Het was gezellig druk in het zwembad. Er zaten namelijk een heleboel papaôs, 
mamaôs, opaôs, omaôs, broers en zussen langs de kant van het zwembad. Zij 
zaten net achter de reclameborden en konden dus heel goed zien dat alle 
kandidaten vreselijk hun best deden om de geleerde stof in de praktijk te laten 
brengen. Ze toonden dat ze erg goed wisten wat ze in verschillende situaties 
moesten doen en natuurlijk het allerbelangrijkste: hoe je een drenkeling zo snel 
mogelijk en levend uit het water kunt halen. Dat is gelukt, alle drenkelingen zijn 
gered. 
 
Helaas had één kandidaat moeite met de theorie. Die is dan ook niet geslaagd 
maar krijgt binnenkort wel een herkansing. SUCCES !!! Alle andere kandidaten 
zijn wel geslaagd.  
 

Gefeliciteerd allemaal ! 

En tot volgend jaar é 
 
Team Zwemmend Redden 
 
De geslaagden van de cursus in 2006 zijn: 
 

Brevet 1  
Bas Bozelie  
 

Brevet 2 
Robin vd Bergh 
Macs vd Doelen 
Daisy Rombout 
Rick vd Wetering 
 

Brevet 3 
Sasha vd Bergh 
Yosca Bozelie 
Tessa van Osch 
Lara vd Ven 
Britt vd Wijgert 
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Brevet 4 
Bart vd Bruggen 
Amy vd Heuvel 
Vera de Laat 
Gert van Lokven 
Christian Rijkers 
Nikki Vlessert 
 

Brevet 5 
Jet vd Bersselaar 
Lies vd Bersselaar 
Mark van Heeswijk 
Anouk van Helvoirt 
Jenny vd Heijden 
Tim Klerks 
Angela Klerkx 
Marianne Krielaart 
Demelsa vd Steen 
Kim vd Wijgert 
 

Brevet 6 
Jitse Alsemgeest 
Nikki Klerks 
Jacqueline Quekel 
Saskia van Uden 

Certificaat Brons 
Nikki Klerks 
Romy van Laarhoven 
Wyko vd Wijgert 
 

Certificaat Zilver 
Rob van Heeswijk 
Carolijn van Uden 
John Verhagen 
 

Certificaat Goud 
Jan vd Bersselaar 
Tessa van Roosmalen 
Farilde Steur 
Roeland Steur 
 

Diploma binnenwater A 
Ellen Verhagen 
 

Diploma binnenwater B 
Mandy Kuypers 
 
 

 
 

EhaD wedstrijd voor senioren 
 
Op zaterdagavond 21 oktober waren we door Reddingsbrigade Rosmalen 
uitgenodigd om mee te doen aan hun EhaD (eerste hulp aan drenkelingen) 
wedstrijd voor senioren. Senior ben je als je diploma binnenwater A hebt 
gehaald en dus ook je EHBO diploma. Een team dat meedoet aan de EhaD 
wedstrijd bestaat uit vier personen. Een van deze personen mocht brevet 5 of 6 
hebben.  
Neptunusô58 had twee teams bij elkaar weten te krijgen. 
Team Neptunus 1: leider Ronald Persoon, helper Simone vd Wijgert, helper 
Mandy Kuijpers en melder Rianne vd Rijt. 
Team Neptunus 2: leider Femke vd Hoeven, helper Linda Spooren, helper 
Ronnie van Berlo en melder Ilvy de Visser. 
 
Een voor een werden de teams in het zwembad van Rosmalen binnengelaten. 
Daar kregen we te horen dat het een mooie zomeravond was en dat we aan het 
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wandelen waren aan de Kesselse plassen in Maren, vlak bij het clubhuis van de 
Kesselse Watervogelvrienden. Opeens hoor je hulpgeroep.  
In de zes minuten die volgden, moest het team erachter zien te komen wat er 
gebeurd was, de drijvende drenkelingen op de kant halen en ook voorzien van 
eerste hulp, de gezonken drenkeling zoeken en later reanimeren. De 
slachtoffers gerust stellen. 
 
Toen we bij het water kwamen, hoorden we inderdaad hulpgeroep. Erop af dus 
en vragen wat er aan de hand was. Een man die behoorlijk in de war was, 
vertelde dat hij iets met zijn surfplank geraakt had. En dat hij en zijn zwager toen 
in het water gevallen waren. Zijn zwager was er erg aan toe. Hij had een stevige 
hoofdwond. Geen echte natuurlijk! De man die dit slachtoffer speelde was een 
LOTUS, een soort toneelspeler. Met speciaal materiaal had hij een bloederige 
hoofdwond op zijn voorhoofd geplaatst. Het zag er ontzettend echt uit. Toen 
deze man uit het water werd gehaald, bleek dat hij ook nog eens buiten 
bewustzijn was. Hij werd dus horizontaal uit het water getild en op de kant 
gelegd. Zodra de helper uitgevonden had dat de man niet aanspreekbaar was 
en niet op pijnprikkels reageerde en ook niet ademde, moest de helper laten 
zien dat hij kon reanimeren (hartmassage en beademing). Dat gebeurde bij een 
speciale reanimatiepop.  
Terwijl de helper daarmee bezig was, was de melder al weggestuurd om een 
ambulance te bellen. We moesten echt 112 bellen. Voor deze oefening was dit 
nummer doorgeschakeld naar iemand in het zwembad. Maar het leek wel echt.  
En ondertussen was de tweede helper bezig met de onrustige man. Toen bleek 
waarom de man zo onrustig was: hij had een kind overvaren. Dat moesten we 
dus heel snel gaan zoeken. En jawel hoor, helemaal in het diepe bad onder de 
duikplank was een tweede reanimatiepop onder water verstopt. Snel naar de 
kant brengen en ook op deze pop een reanimatiepoging starten. 
 
Dit was de oefening die opgelost moest worden. Er was een jury die 
beoordeelde hoe goed het ging. Want voor alles wat je deed of niet deed, kon je 
punten krijgen.  
Voor ons was het de eerste keer dat we meededen met een EhaD wedstrijd 
voor senioren en we speelden mee in een veld met teams die dat al jaren doen. 
Je kon goed zien dat zij wisten wat er allemaal ging gebeuren (en wij dus niet). 
De teams van Neptunus werden laatste en op twee na laatste. Ook hier geldt, 
oefening baart kunst. We hebben een hele leuke avond gehad en gaan zeker 
vaker deelnemen aan dit soort wedstrijden. 
 
Femke 
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INFORMATIE SYNCHROONZWEMMEN 
 

Diplomazwemmen op 9 december 
 
Op 9 december kunnen er weer synchroonzwemdiplomaôs gehaald worden:  

het basishoudingdiploma 
het zeilbootdiploma 
het balletbeendiploma 
het spagaatdiploma.  
 

Neptunusô58 organiseert deze diplomasessie samen met STE uit Eindhoven.  
ôs Ochtends om 8.00 uur zal dit examen beginnen. Rond 9.00 uur zal een 
tweede groep zwemsters aantreden. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen 
welke diplomaôs om 8.00 uur en welke diplomaôs om 9.00 uur gezwommen gaan 
worden. Dat hangt af van het aantal meisjes. Wat we wel weten is dat er in 
Eindhoven gezwommen wordt en dat we dus in ieder geval vroeg moeten 
opstaan. 
 
Jullie krijgen nog van ons te horen: 

- of je op mag voor een diploma 
- en hoe laat je dan verwacht wordt. 

 
De training ôs middags op 9 december gaat gewoon door.  
 

Wedstrijd 29 oktober  
 
Zondag 29 oktober werd de 3e Brabantse synchroonzwemwedstrijd gehouden 
van dit seizoen. We reisden naar Roosendaal ervoor. 
Het was een gecombineerde wedstrijd. Er werd namelijk op Age niveau en op 
aanloopniveau gezwommen. Voor beide onderdelen had Neptunusô58 meisjes 
ingeschreven, in totaal 16 meisjes.  
 
Sandra Schellekens mocht op junioren niveau vier figuren laten zien: de bruinvis 
continuous spinning, de eiffeltoren overslag, de barracuda twirl en de aurora 
spin down 180o. De eerste twee figuren had ze al vaker laten zien maar die 
gingen helaas niet zo goed als de andere keren. De laatste twee figuren gingen 
juist heel erg goed. Ze scoorde 4,5 en 5ôen ervoor, wat bij het  
synchroonzwemmen een hele nette prestatie is. Uiteindelijk haalde Sandra een 
score van 41,436 punten. Dat was niet voldoende voor een diploma, maar er 
komen nog meer wedstrijden.  
 
Anne Oremans liet ook vier figuren zien aan de jury. Voor haar waren dat de 
vaste figuren: de zijzwaluwstaart spagaat en de flamingo gebogen knie. En 
verder de gelote figuren de contra catalina en de kiep twirl. Anne zwom voor de 
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tweede keer op Age-2 niveau. Hoewel ze bij het eerste figuur niet meer wist hoe 
ze moest draaien en het figuur dus over moest doen, haalde ze toch een score 
van 37,428 punten. Dat was ruim 6 punten meer dan bij de vorige wedstrijd. 
Anneôs topfiguur was de contra catalina, die we op zaterdag nog extra geoefend 
hadden. Ze haalde er allemaal 5ôen voor. 
 
De andere dames deden mee aan de wedstrijd op aanloopniveau.  
Op het basishoudingniveau deden Marian vd Hanenberg en Joëlle van Dijk 
mee. Ze deden allebei erg goed hun best. Marian miste op 1 puntje na het goud. 
Volgende keer gaat het lukken Marian. Joëlle haalde ruim een gouden plaatje 
met maar liefst 32 punten. 
 
Bij de groep op zeilbootniveau deden er drie meisjes mee. Marian Krielaart en 
Femke vd Langenberg deden voor de eerste keer op zeilbootniveau mee. En 
dat kon je niet zien. Femke haalde in een keer goud met 30 punten. Yosca vind 
het nog steeds heel moeilijk om met de handen boven het hoofd te stuwen en 
dan toch de voeten boven te houden. Ze haalde net geen goud, met 29 punten 
werd het zilver maar dat was wel veel meer dan bij de vorige wedstrijd. Marian 
die ook voor de eerste keer meedeed op zeilbootniveau haalde direct zilver met 
26 punten. Een hele mooie prestatie. 
 
Bij het balletbeenniveau werd de strijd gestreden door Sasha vd Bergh, Melanie 
van Dinther, Wendy Groenendaal, Claudia mettler, Adelinde Schnitzeler, Alicia 
Suiker, Hanneke van Weert en drie dames die voor de eerste keer op dit niveau 
meededen: Judith van Eijk, Carmen Suiker en Milly vd Veerdonk. Er was 
duidelijk vooruitgang te zien in de resultaten van de dames. Bijna iedereen 
haalde zilver en de twee dames met brons zaten er heel dicht tegenaan. De 
tuckhouding, die bij de vorige wedstrijd het moeilijkst werd gevonden, ging nu 
erg goed. Het hoeken en de hoeken-doorhoeken-balletbeenhouding onder water 
vonden de dames nu het lastigste figuur. ER kan ook zoveel mis gaan bij deze 
figuren: de voeten zakken, of vergeten vooruit gaan, of niet helemaal in de hoek 
liggen, of hoofd en voeten niet op dezelfde hoogte, allemaal redenen voor de 
jury om een 2 of een 1 te geven. Bij de volgende wedstrijd gaat dit vast beter. 
 
Moniek vd Boogaard en Rowie vd Oever deden mee op spagaatniveau, voor 
allebei de tweede keer op dit niveau. En beide dames scoorden beter dan de 
vorige keer. Deze keer kon de jury echte basishoudingen zien en werden de 
figuren heel mooi langzaam uitgevoerd. En daar waren de trainsters erg blij om. 
De dames scoorden bijna overal een 2 en soms al een 3. Hou vol! Met kleine 
stapjes komen we ook bij het goud. 
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De eindscore zag er als volgt uit.  
Sandra Schellekens Junioren 41,436 (31e plaats) 
Anne Oremans Age 2  37,428 (PR) 
 

Basishoudingniveau 

Joëlle van Dijk goud met 32 punten (vorige keer 26 punten) 
Marian vd Hanenberg zilver met 29 punten (vorige keer 21 punten)  
 

Zeilbootniveau 

Femke vd Langenberg  goud met 30 punten  (1e keer op dit niveau) 
Yosca Bozelie zilver met 29 punten (vorige keer 24 punten) 
Marian Krielaart  zilver met 26 punten  (1e keer op dit niveau) 
 

Balletbeenniveau 

Milly vd Veerdonk  zilver met 28 punten  (1e keer op dit niveau) 
Melanie van Dinther zilver met 27 punten (vorige keer 27 punten) 
Adelinde Schnitzeler  zilver met 27 punten (vorige keer 26 punten) 
Wendy Groenendaal  zilver met 27 punten (vorige keer 24 punten) 
Sasha vd Bergh zilver met 26 punten (vorige keer 29 punten) 
Hanneke van Weert  zilver met 25 punten (vorige keer 20 punten) 
Claudia Mettler zilver met 24 punten (vorige keer 22 punten) 
Judith van Eijk brons met 23 punten (1e keer op dit niveau) 
Alicia Suiker  brons met 23 punten (vorige keer 24 punten)   
 

Spagaatniveau 

Rowie vd Oever zilver met 25 punten (vorige keer 22 punten) 
Moniek vd Boogaard zilver met 24 punten (vorige keer 22 punten) 

 
Femke 
Namens team synchroonzwemmen 

 
 

Wedstrijden synchroonzwemmen  
 
Op 26 november wordt de volgende synchroonzwemwedstrijd gehouden. Bij 
een synchroonzwemwedstrijd laat je vier verschillende oefeningen zien voor een 
jury van 3 mensen. Deze oefeningen zijn allemaal van jouw eigen zwemniveau. 
De meisjes die oefenen voor het basishoudingdiploma, mogen in de wedstrijd 
op basishoudingniveau meedoen.  
Als je het figuur heel netjes laat zien, krijg je 3 punten. Als er nog een paar 
kleine foutjes in zitten, krijg je 2 punten en anders krijg je 1 punt. 
 
Nu kunnen we even een rekensommetje maken: 3 juryleden die allemaal 1 punt 
geven voor een figuur geeft 3 punten voor dat figuur. Dat haal je dus sowieso 
voor je oefening. En als deze 3 juryleden allemaal 3 punten geven, kom je voor 
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een figuur op 9 punten uit. Je haalt dus minimaal 3 punten en maximaal 9 
punten voor een figuur. En alles wat daar tussen zit kan ook (bijvoorbeeld 2-2-1 
= 5 punten voor het figuur). 
Er zijn 4 figuren. We gaan even verder met ons sommetje. 4 figuren met 
minimaal 3 punten geeft 12 punten. Die krijg je sowieso bij elke wedstrijd. En op 
zijn hoogst kun je 4 figuren x 9 punten = 36 punten halen in een wedstrijd. 
 
Hoe mooier de figuren die je laat zien, hoe meer punten je haalt. Bij Neptunus 
krijg je tot 23 punten een mooie bronzen plaatje. Als je 24 punten haalt krijg je 
een zilveren plaatje en vanaf 30 punten haal je goud. Het blijft dus elke 
wedstrijd weer spannend. 
  
Heb je ook zin om mee te doen aan synchroonzwemwedstrijden, zeg dit dan 
even tegen je trainster. De volgende wedstrijd is op zondag 26 november in 
Veldhoven.  
Ook als je zin hebt om bij het synchroonzwemmen te komen, laat dit dan even 
aan Femke weten. Er zijn nog een paar plekjes vrij. 
 
Team synchroonzwemmen 
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WEDSTRIJDZWEMMEN 
 
De afdeling wedstrijdzwemmen heeft de hele zomer doorgezwommen in buiten 
water. 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/ 

 

Open water 10 september in Roermond 
 

Zondag 10 september stond in Roermond de laatste open water wedstrijd van 
het seizoen op het programma. Met de voltallige open water ploeg (15 
zwemmers) werd er 20 keer gestart in de Maasplassen. 
 

De heren masters mochten als eerste het water in voor de 1 kilometer 
schoolslag. Bij de heren 35+ werd Christ Hellings 7e in 28:10,48; een pr van 
meer dan een minuut. Bij de 45 plussers zwom John Verhagen eveneens naar 
de 7e plaats. Hij liet 26:17,32 noteren, een pr van bijna 4 minuten. Marios vd 
Bersselaar werd in deze categorie 8e met 26:28,38. 
 

Daarna volgde de 500 meter schoolslag bij de junioren. Mark Schellekens ging 
met 1 doel het water in: zorgen dat hij als eerste van Brabant en Limburg 
aantikte, want dan zou de beker met hem mee naar huis gaan. Zijn missie 
slaagde en met 8:37,43 pakte hij ook nog eens de 3e plaats in deze wedstrijd. 
Roel vd Kleij behaalde bij de junioren 3 en 4 een keurige 6e plaats door na 8 
minuten en 54,09 seconden aan te tikken. 
 

Bij de meisjes werd Elke Schellekens op sleeptouw genomen door Anouk van 
Lokven en dat resulteerde in een nieuw pr voor Elke: 10:14,20 (19e plaats). 
Anouk bleef haar nog wel net voor: met 10:11,44 werd ze 17e. Jet vd Bersselaar 
werd 24e in een nieuwe besttijd: 10:57,42. 
 

Voor de minioren stond er weer de 500 meter vrije slag op het programma. Lies 
vd Bersselaar en Zoë Hellings deden weinig voor elkaar onder en bleven beiden 
net binnen de 10 minuten. Lies werd 15e in 9:54,96, terwijl Zoë met 9:57,34 de 
16e tijd liet klokken. Lara vd Ven werd keurig 23e in 10:37,47.  
 

Bij de 2 kilometer vrije slag voor dames was er vervolgens weer de strijd tussen 
de zusjes Schellekens, die dit hele seizoen op de 1 en 2km weinig voor elkaar 
onder doen. Waar Linda aan het begin van het seizoen meestal aan het langste 
eind trok, was het de vorige wedstrijd en ook nu in Roermond Sandra die de 
strijd net won.  
Bij de 1 km vrije slag voor junioren was het een drukte van belang met maar 
liefst 7 zwemmers van Neptunus '58. Bij de jongens kwam John Verhagen met 
een 4e plaats in 13:21,96. Mark werd 11e in 14:56,32 en Gijs 14e in 17:42,25. 
Bij de jongens junioren 3 en 4 liet Roel zien dat zijn kwaliteiten in het open water 
toch meer bij de schoolslag dan bij de vrije slag liggen: met 16:09,03 werd hij 

http://neptunus58.web-log.nl/
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13e. Jet, Anouk en Elke bezetten de plaatsen 30, 31 en 32 en zwommen 
alledrie sneller dan ooit. Jet liet 18:37,92 klokken, Anouk 19:01,28 en Elke was 
na 19:05,73 klaar. 
 

Landelijke open water klassementen: 
 

Vrije slag dames (30km)  

31 Sandra Schellekens 30 km 
77 Linda Schellekens 8 km  
239 Jet vd Bersselaar 1 km 
241 Elke Schellekens 1 km 

   

Schoolslag dames (20km) 

56 Linda Schellekens 0,5 km 

   

Vrije slag meisjes junioren (10km) 

116 Jet vd Bersselaar 3 km  

118 Anouk van Lokven 3 km  

119 Elke Schellekens 3 km  

   

Vrije slag jongens junioren (10km) 

48 John Verhagen 3 km  

50 Mark Schellekens 4,5 km 

67 Roel vd Kleij 4,5 km 

100 Gijs Verhagen 3 km  

   

   

Schoolslag meisjes junioren (5km) 

28 Anouk van Lokven 2,5 km 

42 Elke Schellekens 2 km 

73 Jet vd Bersselaar 2 km 

   

Schoolslag jongens junioren (5km) 

24 Mark Schellekens 2 km 

29 Roel vd Kleij 2 km 

   

Schoolslag masters 40+ (5km) 

12 Christ Hellings 3 km 

   

Schoolslag masters 45+ (5km) 

14 John Verhagen 2 km 

   

Schoolslag masters 50+ (5km) 

7 Marios vd Bersselaar 5 km 

   

Verenigingsklassement  

44 Neptunus '58 80 km 

 

Neptunus '58 start binnenseizoen in Oosterhout 
 

Zondag 17 september stond de eerste binnenwedstrijd weer op het programma. 
In Oosterhout hebben 9 zwemmers meegedaan aan een lange 
afstandswedstrijd. 
Als eerste stond de 800 vrij op het programma. In de allereerste serie 
verscheen Linda Schellekens aan de start. Haar pr dateerde al uit 2003, dus het 
werd tijd voor een flinke verbetering. Al meteen na de start zwom ze weg van de 
rest van het veld en bouwde die voorsprong steeds verder uit. Dit resulteerde in 
een pr van 4 seconden halverwege. Uiteindelijk tikte ze aan na 10:54,77, een 
persoonlijk record van 1 minuut en 42 seconden. Zowel de tijd op de 400 als op 
de 800 was een clubrecord. In de serie daarna verscheen Sandra Schellekens 
aan de start. Haar tijd stond 'pas' een jaar en ze wilde kijken hoe het met de 
snelheid zat zo kort (slechts 1 week) na een vol open water seizoen. De 
keerpunten en het in verhouding warme water vielen toch wat tegen. Wel 
verschenen ook bij haar 2 pr's op de klokken: na 400 én na 800 meter. Na 32 
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banen stond de klok stil op 11:13,50, een pr van een halve minuut. Linda werd 
3e en Sandra 4e. 
Ook voor de jongens stond deze afstand op het programma. John Verhagen 
verraste iedereen door meteen in de eerste serie van iedereen weg te 
zwemmen en sommige tegenstanders wel 2 keer in te halen. De 9:25,43 was 
een verbetering van zijn pr (uit maart 2005) met bijna 2 minuten. John liet 
clubrecords noteren op de 400 en 800 meter. Roel vd Kleij zwom in dezelfde 
serie en bleef net als John binnen de 10 minuten. Zijn 9:52,06 was een 
verbetering van ruim een minuut. Voor hem waren er 3 clubrecords: op de 200, 
de 400 én 800 vrij. Ook Mark Schellekens lag in de eerste serie en liet met 
10:41,48 een pr van bijna 1 minuut noteren. John werd 3e, Roel 6e en Mark 9e. 
 

Vervolgens mochten de junioren 1 en 2 het water in voor de 400 vrij. Mark van 
Dinther debuteerde op deze afstand, maar had tijdens de coopertests al laten 
zien dat hij deze afstand aan zou kunnen. Met 5:50,37 (5e plaats) zwom hij een 
keurige tijd, maar door een wat trager middendeel had hij aan het eind nog (te) 
veel over. De limiet voor de BZK van dit jaar (5:35,00) behoort dus tot de 
mogelijkheden. Gijs Verhagen had tijdens de Brabantse Kampioenschappen in 
Eindhoven in mei dit jaar nog 5.21 laten klokken. Voor komend seizoen staat de 
limiet echter op 5.16. Gijs zwom ruim binnen de limiet met 5:10,09, de 3e tijd. 
Vervolgens startte Zoë Hellings bij de minioren op de 200 meter vrije slag. 
Tijdens de open water wedstrijden zwom ze al meerdere keren de 500 meter, 
dus dit was geen probleem voor haar. Ze verbeterde haar pr wat ze meenam uit 
het Deense Esbjerg met 4 seconden tot 3:23,25 en behaalde een 8e plaats. Als 
laatste verscheen Jeroen Trimbach aan de start. Hij debuteerde op de 200 
meter wisselslag. Na 3 minuten en 28,36 seconden bleef de klok stilstaan voor 
hem, goed voor de 9e plaats. Zijn tussentijd na 50 meter vlinderslag was voor 
een nieuw pr.  

 

Spetterende competitiestart voor Neptunus '58 
 

Zondag 1 oktober stond in Schijndel de eerste wedstrijd in de D1-competitie op 
het programma. Na 2 jaar in de D2 te hebben gezwommen, lieten alle 
zwemmers laten zien dat de promotie afgelopen seizoen niet voor niets was. 
Ook de extra ochtendtrainingen lijken hun vruchten nu al af te werpen. Van de 
26 programma's werden er maar liefst 14 door zwemmers van Neptunus '58 
gewonnen. Verder was er nog 6 keer een 2e plaats en 5 keer een 3e plaats. 
 

Er werden ook weer een aantal limieten gezwommen. Bente van Bergen zwom 
de Brabantse limiet op de 50 rug en ook een reservelimiet op de 100 school. 
Anouk van Lokven zwom de Brabantse limiet op de 200 school, terwijl John 
Verhagen op diezelfde afstand de limiet voor de NJK zwom. Gijs Verhagen 
zwom ruim binnen de Brabantse limiet op de 200 vrij. Mark Schellekens 
tenslotte zwom een reservelimiet voor de Brabantse Kampioenschappen op de 
50 vrij. 
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Het regende ook clubrecords: De estafettes 4 x 100 vrij dames (Sandra 
Schellekens, Mandy Kuijpers, Evalie Hovers en Linda Schellekens), 4 x 50 
wissel jongens junioren 4 en later (John Verhagen, Mark Schellekens, Gijs 
Verhagen en Rick van Hamond) en de 4 x 100 vrij jongens jeugd 2 en later 
(John, Mark, Gijs en Roel vd Kleij) waren nog niet eerder zo snel. De 3 
estafettes werden overigens ook alledrie met ruime voorsprong gewonnen. 
 

Verder waren er nog individuele clubrecords voor John op de 50 rug, 50 vrij, 100 
en 200 school. Anouk van Lokven was ook weer in supervorm en liet op al haar 
afstanden clubrecords noteren: de statistieken op de 100 wissel en op de 100 
en 200 school werden herschreven. Roel zwom clubrecords op de 100 vlinder 
en 200 vrij. Ook Linda zwom 2 clubrecords en wel op de 100 wissel en 100 
school. De overige clubrecords gingen naar Anouk van Helvoirt (200 vrij), Frank 
Hovenier (100 wissel), Evalie Hovers (200 vrij), Elke Schellekens (50 vrij), Esra 
Pennings (100 vlinder) en Lisa Smits (100 vrij). In totaal zijn er in de Molen Hey 
afgelopen zondag maar liefst 71 persoonlijke records gezwommen, wat 75 % 
van alle start betekent. 
 

Na deze eerste van in totaal 5 rondes bezet Neptunus '58 in district 5 (Zeeland, 
Brabant en Limburg) nu de 6e plaats en landelijk gezien behoort de Schijndelse 
vereniging tot de beste 20 van in totaal 85 verenigingen. 
 

Jongste zwemmers Neptunus '58 in topvorm 
 

6 gouden, 8 zilveren en 5 bronzen medailles, dat was de oogst voor de 20 
Speedo-zwemmers (allen tussen de 6 en 11 jaar oud) zondag 8 oktober in 
Breda bij de eerste Speedo-wedstrijd van het seizoen. Maar liefst 45 keer kwam 
er een lid van Neptunus '58 aan de start en daarvan resulteerden er 34 in een 
persoonlijk record. 
De 10-jarige Luke van Hamond nam 3 medailles mee naar huis: na goud op de 
100 rug was er voor hem ook nog zilver op de 200 wissel en zilver op de 100 
vrij. De even oude Bente van Bergen nam 2 keer goud mee naar huis: ze was 
op zowel de 200 wissel (1e keer en meteen een heel scherpe tijd, slechts 4 
seconden boven het clubrecord t/m 12 jaar) en de 100 vrij de beste. In diezelfde 
categorie zwom Aniek Pennings naar brons op de 100 rug en de 200 wissel en 
naar de meest ondankbare plaats op de 100 vrij: de 4e. Ook Lara vd Ven en 
Zoë Hellings zwommen de 100 rug, 200 wissel en 100 vrij, maar vielen net 
buiten de prijzen. Ook bij de instroomnummers was Neptunus '58 
vertegenwoordigd. Bij de 50 rug was er zilver voor Luuk van Helvoirt en Daphne 
Voets. Alex de Laat behaalde brons. Demi van Os moest het op deze afstand 
helaas doen met een 4e plaats. Hiervoor nam ze echter op de 50 school 
revanche. Na een superspannende race waarbij Demi en Daphne zij-aan-zij 
zwommen, trok Demi aan het langste eind en behaalde zilver. Daphne kreeg 
brons. De beide jongens grepen naast de prijzen. 
De allerjongste zwemmers (slechts 6 en 7 jaar oud) zwommen de 25 rug en de 
25 school. Bij de eerste afstand vielen de zwemmertjes nog net buiten de 
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prijzen, maar Anouk van Os maakte dat op de schoolslag meer dan goed met 
een gouden plak. Kai vd Zanden pakte het zilver. Nieuwkomer Kiki Sluijpers 
(pas 6 jaar oud!) viel buiten de prijzen. 
 Bij de zwemmers uit 1998 en 1997 kwamen 2 jongens en 2 meiden aan de start 
van Neptunus '58. Waar Noud van Boven vorig seizoen bij Speedo-wedstrijden 
al meerdere medailles pakte op de 25 rug bleek ook de dubbele afstand hem 
goed af te gaan en behaalde een bronzen plak. Martijn Eickmans zwom zijn 
eerste wedstrijd en deed dat al heel goed. Bij de meisjes bleven zowel Bo 
Sluijpers als Dimphy van Grinsven buiten de prijzen. Deze zwemmers moesten 
daarna ook aan de start verschijnen voor de 50 school. De schoolslag blijkt Bo 
goed te liggen en na een schitterende race tikte ze in totaal als 2e aan. Een 
zilveren medaille voor haar dus. Dimphy werd op deze afstand 9e. Jeroen van 
Dinther (1997) zwemt al wat langer wedstrijden en was dus ingeschreven op de 
50 vlinder en de 100 rug. Helaas zat het hem niet mee: hoewel hij 2 goede 
afstanden zwom moest hij op beide afstanden genoegen nemen met de 4e 
plaats. 
De oudste Speedo-zwemmers zijn geboren in 1995 en dus 10 of 11 jaar oud. 
Voor Neptunus '58 kwam Shirley Voets aan de start in de voorronde-nummers 
100 school en 50 vlinder. Op de schoolslag werd ze 10e, maar op de vlinderslag 
zwom ze ver weg van de andere meisjes en behaalde met overmacht de 
gouden medaille. De jongens Camiel Maseland en Danny van Grinsven 
zwommen de instroomnummers 50 rug en 50 school. Op die eerste afstand 
zwom Camiel naar het goud. Op ruime afstand van hem behaalde Danny het 
zilver. Op de 50 school vielen de beide jongens net buiten het podium: Danny 
werd 4e en Camiel 5e. 
 

LAC-wedstrijd 13 oktober in Veghel 
 

Vrijdag 13 oktober hebben 6 zwemmers van Neptunus '58 meegedaan aan een 
LAC-wedstrijd in Veghel. Als eerste kwam Gijs Verhagen aan de start voor de 
400 vrij. Vanaf het begin zwom hij in het warme water boven zijn tijden van een 
maand eerder in Oosterhout. Na 400 meter (hij had niet geteld en maakte nog 
een koprol-keerpunt) en bleef 6 seconden boven zijn 'Oosterhout-tijd'. Daarna 3 
heren op de 800 vrij. Roel vd Kleij en Mark Schellekens zwommen deze afstand 
ook in Oosterhout, terwijl het voor Rick van Hamond al langer geleden was dat 
hij zijn pr op de 32 banen zwom. Al vrij snel na de start schoot bij Roel zijn 
brilletje af en heeft hij de rest met het brilletje onder zijn kin moeten zwemmen. 
Uiteindelijk bleef hij (mede daardoor) ruim boven zijn pr. Mark was wel sneller 
dan in Oosterhout. Ook zijn tijd na 400 meter is een pr. Rick zwom eveneens via 
een pr op de 400 meter naar een dik pr op de 800 meter en was 40 seconden 
sneller dan ooit. 
 

Vervolgens startte Linda bij de dames op diezelfde afstand. Na 200 en 400 
meter zat ze onder haar tijden van Oosterhout en op de 400 meter dus ook 
onder haar pr. Dit tempo kon ze in de tweede helft van de race niet helemaal 
volhouden en ze kwam bijna 4 seconden boven haar pr. Als laatste kwam de 
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benjamin van de ploeg aan de start: Luke van Hamond. Zijn persoonlijke record 
was zo ongeveer 'antiek': uit april 2005. Een pr moest toch eigenlijk wel lukken 
en Luke voldeed ruimschoots aan de verwachtingen: hij was maar liefst 38 
seconden sneller dan ooit. 
 

Sprintvierkamp 20 oktober in Boxtel  
 

De vrijdag in de herfstvakantie betekent tradititiegetrouw de jaarlijkse 
sprintvierkamp in Boxtel. Afgelopen vrijdag, 20 oktober, zwommen 19 
zwemmers van Neptunus '58 mee in de wedstrijd over 4 x 50 meter (vlinder, rug, 
school en vrij). Zij behaalden in 77 starts 37 persoonlijke records en 8 
clubrecords. Ook de beide estafettes 4 x 50 meter wisselslag waren goed voor 
estafetterecords. Er werden ook nog een aantal limieten gezwommen: Anouk 
van Helvoirt (50 vlinder), Luke van Hamond (50 vrij), Anouk van Lokven (50 
school) en Gijs Verhagen (50 rug) verzekerden zich van een start bij de 
Brabantse Kampioenschappen terwijl John Verhagen zich op de 50 vlinder 
kwalificeerde voor de Nederlandse Sprint Kampioenschappen. Gijs zwom op de 
50 school een reservelimiet voor de 'Brabantse'. 
Ook in het klassement over de 4 afstanden werden goede resultaten behaald. 
Bij de meisjes minioren 5-6 was er goud voor Bente van Bergen en brons voor 
Shirley Voets. Bij de jongens in diezelfde categorie was er goud voor Luke van 
Hamond. Bij de jongens junioren 1-2 ging het goud naar Gijs Verhagen en bij de 
jongens junioren 3-4 naar zijn oudere broer John. Het brons ging daar naar 
Neptunus '58: Mark Schellekens werd 3e. Bij de meisjes jeugd 1-2 was er brons 
voor Evalie Hovers en bij de jongens jeugd 1-2 zilver voor Roel vd Kleij. Bij de 
dames was er goud voor Linda Schellekens en brons voor haar zus Sandra. 
 

Limietwedstrijd 22 oktober in Tilburg 
 

2 dagen later stond er in Tilburg een limietwedstrijd op het programma. Met 9 
zwemmers werden in 20 starts 15 persoonlijke records en 6 clubrecords 
gezwommen. Het regende ook reservelimieten voor de Brabantse: Linda 
Schellekens op de 100 rug en 100 vrij, Roel vd Kleij op de 100 school en Anouk 
van Helvoirt op de 100 vrij. Roel vd Kleij slaagde er echter tijdens de 100 school 
wel in om een tussentijd na 50 meter te klokken die goed was voor een 'echte' 
limiet voor de Brabantse kampioenschappen. Op de 50 school zwom Anouk van 
Lokven weer een seconde sneller dan 2 dagen eerder tijdens de sprintvierkamp 
in Boxtel en scherpte ook haar eigen clubrecord weer flink aan. Hierdoor is de 
ploeg voor de Brabantse Kampioenschappen voor de 4x50 wissel ook compleet: 
vooralsnog is de opstelling: Elke Schellekens (rug), Anouk van Lokven (school), 
Esra Pennings (vlinder) en Lisa Smits of Anouk van Helvoirt (vrij). 
De clubrecords gingen naar Anouk van Helvoirt (200 wissel en 100 vrij), Roel vd 
Kleij (100 school), Anouk van Lokven (50 school) en Linda Schellekens (100 rug 
en 100 vrij). Alle zwemmers zwommen in Tilburg één of meerdere persoonlijke 
records. 
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ONDER DE KEP 
 

Moeizame start poloërs 
 
Het seizoen is nu ongeveer een wedstrijd 
of 4, 5 op weg dus een mooi moment om 
eens de balans op te maken. 
 
Als we naar de standen op de ranglijst 
kijken kunnen we constateren dat vooral 
de meisjes maar ook de dames het goed 
doen. Bij de heren vallen de resultaten 
tegen, alleen heren 3 weet de tendens van 
de onderste regionen voor als nog te 
ontwijken. Hoe dat komt zal niemand nog 
kunnen zeggen maar er moet wel snel iets veranderen. 
 
Natuurlijk is het grote aantal spelers van heren 1 dat aan het begin van het 
seizoen de club verlaten heeft een oorzaak, alle heren teams zitten dunner in 
hun mensen en er zijn veel mensen doorgeschoven naar een hoger niveau. 
Het wordt dus een moeilijk seizoen voor de club. 
Positief is iedereen wel over de gezamenlijke training van 1,5 uur op de dinsdag 
en de donderdagavond. Er wordt dan door zowel de heren als de dames 
getraind. Het bad ligt regelmatig vol maar de trainingen komen zeker ten goede 
van het clubgevoel. Nu nog zorgen voor een paar leuke resultaten in de 
uitslagen.  
Het goede voorbeeld wordt gegeven door de meisjes met een keurige 1ste plaats 
in de ranglijst. 
 
 

Rangen en Standen 
 

Afdeling: D5.MB (District 5 meisjes B) 

 

Stand Team Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt 

1 SWNZ (SG) A 5 5 0 0 10 82 18 0 

2 Hieronymus A 3 2 0 1 4 22 13 0 

3 Njord A 4 2 0 2 4 35 19 0 

4 De Warande A 4 2 0 2 4 21 31 0 

5 DBD A 3 0 2 1 2 16 26 0 

6 Arethusa A 2 0 1 1 1 6 28 0 

7 De Dokkelaers A 5 0 1 4 1 20 67 0 
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Afdeling: B.D2B (Bond dames tweede klasse B) 

 

Stand Team Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt 

6 Arethusa 1 4 2 1 1 5 27 23 0 

7 Njord 1 4 1 2 1 4 25 15 0 

8 SWNZ (SG) 1 4 1 0 3 2 17 39 0 

9 MNC Dordrecht 1 4 1 0 3 2 18 45 0 

10 De Vennen 1 4 0 1 3 1 20 33 0 

11 TRB/RES 1 4 0 1 3 1 16 34 0 

12 DWK-XCESS 1 4 0 1 3 1 16 41 0 
 

Afdeling: D5.D3 (District 5 dames 3) 

Stand Team Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt 

1 DZT 2 3 3 0 0 6 16 10 0 

2 DBD 1 2 2 0 0 4 15 10 0 

3 Brunssum 1 3 2 0 1 4 26 11 0 

4 Waterproof 1 4 2 0 2 4 22 14 0 

5 Gorgo 1 4 2 0 2 4 23 20 0 

6 SWNZ (SG) 2 1 1 0 0 2 4 2 0 

7 TRB/RES 4 3 1 0 2 2 13 16 0 

8 Merlet 1 3 1 0 2 2 11 26 0 

9 PSV/Bekkers Autoschade 4 2 0 0 2 0 7 12 0 

10 De Ganze 1 3 0 0 3 0 5 21 0 
 

Afdeling: B.H4E (Bond heren vierde klasse E) 

 

Stand Team Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt 

7 Aqua-Novio'94 2 4 2 0 2 4 32 26 0 

8 Maarkel 1 4 2 0 2 4 30 26 0 

9 De Dinkel 1 4 1 0 3 2 16 45 0 

10 Piranha 1 4 0 0 4 0 21 39 0 

11 Aquapoldro 2 4 0 0 4 0 15 42 0 

12 SWNZ (SG) 1 4 0 0 4 0 14 62 0 
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Afdeling: D5.H1 (District 5 heren 1) 
 

Stand Team Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt 

6 De Warande 2 4 2 0 2 4 40 34 0 

7 Hellas-Glana 2 4 2 0 2 4 21 24 0 

8 BZ&PC 1 4 2 0 2 4 28 32 0 

9 DBD 1 4 1 0 3 2 26 27 0 

10 Nayade 2 4 1 0 3 2 21 34 0 

11 SWNZ (SG) 2 4 1 0 3 0 23 32 2 

12 De Zuidwesthoek 1 5 0 0 5 0 22 40 0 

 

Afdeling: D5.H4B (District 5 heren 4B) 

Stand Team Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt 

1 OZC'57 3 4 4 0 0 8 45 27 0 

2 De Treffers 3 4 3 0 1 6 50 25 0 

3 Gorgo 2 3 2 1 0 5 25 15 0 

4 SWNZ (SG) 3 5 2 1 2 5 29 24 0 

5 DBD 2 4 2 0 2 4 13 20 0 

6 BZ&PC 3 4 2 0 2 4 19 44 0 

 

Afdeling: D5.H4C (District 5 heren 4C) 

Stand Team Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt 

5 Thalassa 2 3 2 0 1 4 22 6 0 

6 Spio 2 3 2 0 1 4 26 11 0 

7 SWNZ (SG) 4 3 1 0 2 2 8 13 0 

8 Gorgo 3 4 1 0 3 2 12 32 0 

9 De Punderman 2 3 0 0 3 0 4 40 0 

10 Zeester-Meerval 3 4 0 0 4 0 8 67 0 

 

Afdeling: D5.JA2 (District 5 heren jeugd A2) 

Stand Team Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt 

6 Nuenen A 5 3 0 2 4 39 31 2 

7 Argo A 4 1 0 3 2 10 43 0 

8 Merlet A 5 2 0 3 2 22 32 2 

9 Brunssum A 4 0 0 4 0 11 49 0 

10 SWNZ (SG) A 4 0 0 4 0 10 51 0 
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Rooster tot en met 16 december 
 
Zaterdag 11-nov-06    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

M<17 SWNZ (SG) A - DBD A De Molen Hey Schijndel --:-- 18:00 

H2 SWNZ (SG) 2 - BZ&PC 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

D1 SWNZ (SG) 1 - De Vennen 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 

H1 SWNZ (SG) 1 - Piranha 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 20:15 

D2 Merlet 1 - SWNZ (SG) 2 De Kwel Cuijk 18:15 19:30 

H3 Aquamigos 5 - SWNZ (SG) 3 Sportiom Den Bosch 17:15 18:15 

H4 Zeester-Meerval 3 - SWNZ (SG) 4 Delfino Uden 18:45 19:45 

     

Zaterdag 18-nov-06    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

H2 Nayade 2 - SWNZ (SG) 2 Studentensportcent. Eindhoven 16:15 17:30 

H1 Maarkel 1 - SWNZ (SG) 1 't Spilbroek Neede 15:45 17:45 

D2 Gorgo 1 - SWNZ (SG) 2 De Beemd Veghel 17:45 18:30 

D1 DWK-XCESS 1 - SWNZ (SG) 1 Veluwehal Barneveld 17:45 19:45 

     

Zondag 19-nov-06    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

HJ SWNZ (SG) A - De Treffers A De Molen Hey Schijndel --:-- 18:00 

H3 SWNZ (SG) 3 - De Warande 4 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

H4 SWNZ (SG) 4 - De Punderman 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 

     

Zaterdag 25-nov-06    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

D2 SWNZ (SG) 2 - TRB/RES 4 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:00 

M<17 SWNZ (SG) A - Arethusa A De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

H2 SWNZ (SG) 2 - DBD 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 

D1 SWNZ (SG) 1 - De Warande 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 20:15 

H1 SWNZ (SG) 1 - Polar Bears Ede 3 De Molen Hey Schijndel --:-- 21:00 

H4 Gorgo 3 - SWNZ (SG) 4 De Beemd Veghel 18:30 19:15 

HJ Argo A - SWNZ (SG) A Z.I.B.-Best Best 16:45 17:45 

     

Zaterdag 09-dec-06    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

HJ SWNZ (SG) A - PSV/Bekkers B De Molen Hey Schijndel --:-- 18:00 

H3 SWNZ (SG) 3 - OZC'57 3 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

H4 SWNZ (SG) 4 - Nayade 3 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 

     

Zondag 10-dec-06    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

H2 De Rog 1 - SWNZ (SG) 2 De IJzeren Man Weert 17:45 19:15 

     

Zaterdag 16-dec-06    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

D2 DZT 2 - SWNZ (SG) 2 De Wiemel Deurne 19:15 20:30 

H1 De Dinkel 1 - SWNZ (SG) 1 Dorper Esch Denekamp 17:30 19:45 
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KLEURPLAAT 

 

 

 


