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D E  D R I E T A N D  
 
 

Jaargang 13, nummer 5 februari 2007 
  

REDACTIONEEL 
 

Natuurlijk zijn wij de laatste die het doen maar ja we waren er afgelopen jaar ook 
als een van de eerste bij. 
 

DE BESTE WENSEN VOOR 2007, VEEL ZWEM- EN LEESPLEZIER. 
 
Aan ons zal het niet liggen. Ook deze keer hebben we weer een dikke de De 
Drietand voor jullie liggen. Zo in de nadagen van januari ga je je wel afvragen of 
het nog weer wordt waarbij je met een De Drietand lekker voor de openhaard 
kunt gaan liggen lezen. Maar zwaluwen hebben we voorlopig ook nog niet gezien. 
Wat hebben we deze keer, als van ouds de verslagen van het 
wedstrijdzwemmen, voor een beetje tegengas is er ook en verslag van het 
waterpoloën. Ik weet dat het dit seizoen geen pretje is maar de Meisjes 
aspiranten weten toch alles te winnen. We zien alleen geen verslagen komen.  
Het zwemmend redden, synchroonzwemmen en diplomazwemmen zijn natuurlijk 
ook van de partij. En er is nieuws over het kamp, wat gaan we deze keer 
doen????  
En wij, Neptunus‟58, zijn nog steeds opzoek naar een voorzitter. Kijk om je heen, 
vraag om je heen of wordt zelf actief. 
 

Veel leesplezier namens de Redactie 
 

 
De redactie 

 
Redactieadres /  

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

 
Postbus 85  
5480 AB  Schijndel 

E-mail:  

femke.wilhelm@home.nl of 

drietand@touche.demon.nl 

 

Bankrekeningnr ABN AMRO: 4703.09.199 tnv penningmeester Neptunus'58 

Website: www.neptunus58.tk 
 
*  kopij inleveren voor 3 maart 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 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 

 

Ach en Wee nog altijd op zoek naar voorzitter 
 

Ja u leest het goed, het is nog steeds niet gelukt iemand te vinden die onze 
mooie vereniging voor wil zitten. Natuurlijk zijn de andere kanalen ook actief en 
geïnformeerd maar het kan toch niet zo wezen dat er onder de 300 leden, die 
onze vereniging groot is, niemand een geschikte voorzitter kent? Dus we doen 
het nog een keer in de De drietand. Iets officiëler nu. Bij deze, 

 

Gezocht: 

Voorzitter voor zwemvereniging Neptunus‟58 gevestigd te Schijndel 
 

Functie inhoud: 

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

¶ Coördineren van de bestuurlijke werkzaamheden. 

¶ Vormt samen met de penningmeester en de secretaris het dagelijks 
bestuur van Neptunus „58 

¶ Voorzitten bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. 

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

¶ Vervangt de penningmeester in noodgevallen. 

¶ Stelt in samenwerking met het bestuur het beleidsplan op. 

¶ Verzorgt representatieve taken zoals prijs en diploma uitreikingen, 
bezoekt recepties etc. 

Buiten onze vereniging: 

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

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

¶ Neemt namens Neptunus ‟58 deel aan de vergaderingen belegd door 
de contact raad sport, de jeugd sport stichting Schijndel, KNZB en kring 
Noord Brabant. 

¶ Onderhoudt contacten met andere verenigingen. 
 

Gevraagd: 

Kan leidinggeven binnen een vrijwilligersorganisatie, is communicatief vaardig, 
heeft goede omgang met mensen, kan mensen stimuleren en inspireren. 
Wenselijk is kennis van de zwemwereld en woonachtig in Schijndel. 
 

 



Pagina 4 De Drietand 

 

Aanvang werkzaamheden: 

Na een inwerkperiode wordt de aspirant voorzitter in algemene leden vergadering 
die eind juni wordt gehouden door het bestuur voorgedragen als de nieuwe 
voorzitter. Deze vergadering kiest dan de voorzitter. 
 

Verwachte tijdsbesteding: 

5 tot 10 uur per maand. In de zomermaanden ongeveer 3 uur per maand. 
 

Contactpersoon: 

Als u vragen hebt over deze functie, neem dan aub snel contact op met Harrie 
van Herpen (073-5476013).  
 
 
 

Bureau Ach en Wee heeft een goede klant aan 
Neptunusô58 
 
Ja, inderdaad, het bureau Ach en Wee kan zijn bestaan bijna geheel danken aan 
zijn grootste klant: zwem- en waterpolovereniging Neptunus‟58. Kosten en moeite 
worden bespaard door ons bureau om jullie vereniging aan actieve leden te 
helpen. Zo zochten wij in het verleden al succesvol naar een voorzitter (ja, toen 
ook), diverse trainers, diverse assistent-trainers en zelfs assistent-assistent-
trainers. Nog nooit hebben de leden van jullie vereniging ons bureau zo in de kou 
laten staan als nu. Altijd werden onze aanvragen door jullie ruimschoots 
gehonoreerd en konden wij jullie vereniging op tijd helpen. 
 
Hoewel het begin van 2007 er niet rooskleurig uitziet voor ons, hopen wij dit zo 
spoedig mogelijk te veranderen. Wij vragen jullie dus om naast een voorzitter, 
ook uit te zien naar trainers en begeleiders voor: 

- het kamp (begeleiders) 
- de afdeling zwemvaardigheidzwemmen (trainers, assistent-trainers) 
- het heren 1 team (begeleider) 

 
Als u vragen hebt over een van bovengenoemde functies, neem dan aub snel 
contact op met jullie eigen interim voorzitter, Harrie van Herpen (073-5476013).  
 
Indien jullie op deze twee oproepen niet zullen reageren, is bureau Ach en Wee 
genoodzaakt drastische, dure maatregelen te nemen. Wij vermelden daarbij nu 
alvast dat bureau Ach en Wee niet aansprakelijk gesteld kan worden voor een 
eventuele contributiestijging, die ons hernieuwde beleid met zich mee zal 
brengen.   
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NIEUWE WEBSITE 
 
De oude website van Neptunus‟58 (is inmiddels 5 jaar oud (22 januari 2002 ging 
de site „de lucht in‟) en het werd hoog tijd voor een nieuwe site. Het oude adres 
was: http://websitemaker.kennisnet.nl/neptunus58. De mogelijkheden waren erg 
beperkt en daarom ben ik een tijdje geleden begonnen met het maken van een 
geheel nieuwe site. Bij de afdeling wedstrijdzwemmen maakten we al langer 
gebruik van web-log en dit bleek een erg gemakkelijke maar toch uitgebreide 
mogelijkheid. Daarom heb ik de nieuwe site ook gemaakt met behulp van web-
log.  
Het adres is http://neptunus58schijndel.web-log.nl/. De site is ook nog te vinden 
via http://www.neptunus58.tk en er wordt nog gekeken naar de mogelijkheden 
van http://www.neptunus58.nl. 
 
Op de nieuwe site staan overzichtelijk in de linkerkolom algemene informatie, 
informatie over de verschillende afdelingen en ook informatie over de 
zwemvierdaagse, het zwemkamp en nog veel meer. Voor de afdelingen 
synchroonzwemmen en zwemvaardigheidzwemmen staan ook alle diploma-eisen 
online. De waterpoloërs vinden er links naar het wedstrijdrooster, de uitslagen en 
de actuele standen. De wedstrijdzwemmers behouden hun eigen site naast de 
nieuwe algemene site voor Neptunus‟58. 
 
De site is nog in opbouw, dus er komt nog veel meer informatie op. Mocht je nog 
ideeën hebben of zelf een verslag hebben, dan kan je mailen naar jullie 
webmaster: sandraschellekens@gmail.com 
 
Groetjes Sandra 
 
 
 
 

NIEUWE LEDEN 
 

Isa vd Ven Wedstrijdzwemmen 
Wessel Verhoeven Zwemvaardigheid zwemmen 

 

http://websitemaker.kennisnet.nl/neptunus58
http://neptunus58schijndel.web-log.nl/
http://www.neptunus58.tk/
http://www.neptunus58.nl/
mailto:sandraschellekens@gmail.com
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AGENDA FEBRUARI - MAART 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in februari in maart  
maandag 19 -  
dinsdag 20 -  

woensdag 21 -  
donderdag - -  
vrijdag - -  
zaterdag 17 -  
 

Diplomazwemmen 
3 maart  afzwemmen keuzepakketten nostalgische zwemslagen 

en kunstzwemmen (18.00 – 20.00 uur) 
4 april  kijkmiddag woensdaggroep 
7 april  kijkmiddag zaterdaggroep 
 

Synchroonzwemmen 
3 maart  Brabantse show in Eindhoven 
15 april  uitvoeringenwedstrijd aanloopniveau 
 

Wedstrijdzwemmen 
3 februari   training BZK in Eindhoven 
4 februari   Speedo ronde 3 
10 februari   techniekwedstrijd in Veghel 
10 februari   Biesboschtrofee in Gorinchem 
10 en 11 februari  Speedo jaargangswedstrijden in Leiden 
11 februari   recreantenwedstrijd in Vught 
11 februari   limietwedstrijd in Tilburg 
24 en 25 februari  Merlet Multi Meet in Cuijk 
25 februari   LAC-wedstrijd in Oosterhout 
3 maart   meerkringenontmoeting Eindhoven  
3 maart    Brabantse Master Kampioenschappen Eindhoven  
4 maart   Schijndelse Kampioenschappen  
10 maart   Training BK-zwemmers Eindhoven 
17 maart   Start- en keerpunttraining Schijndel  
18 maart   D1 ronde 4 Veghel  
21 en 22 maart  Youth Swimming Cup Amsterdam 
25 maart   Brabantse Lange Afstand Kampioenschappen Deurne  
25 maart   slotwedstrijd recreanten Boxtel  
31 maart   NK Studenten Amsterdam  
31 maart   Limietwedstrijd Gorinchem 
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Open Schijndelse 
Zwemkampioenschappen/Neptunusdag 
4 maart  
 

Kamp 
1 – 2 – 3 juni 2007 
 
 

 JUT EN JUL 
 

 
Heeeeeeeeeey allemoal, hoeist???? Hier alles okeee. We zen er dan wer. Das 

wel gezellie. Dees keer gaon we ut hebben over de Skendelse 

kampioenskappen.  

Helemaal correct Jul. Ik zal jullie eerst begroeten jongens en meisjes. 
Goedendag allemaal. Ja, eindelijk we kunnen weer fijn converseren over de 
vereniging. Dat vind ik nou echt hartstikke interessant.  
Jul, heb jij gezien hoeveel kinderen er mee hebben gedaan aan de Grote Club-
actie. Dat is echt formidabel!!!!! 
Ja, zekers weten. Das echt goed. Ik had niet zoveel geld gekregen van al de 

mensen. Mar ik weet ut. Ut is veur een goei doel. Ons CLUB!!!!!!!!! 

Juist, inderdaad. Het opgehaalde geld wordt gebruikt voor de vereniging. Een van 
die onderdelen is het jubileum van de vereniging over een aantal jaar. 
Joeppie, een feeeeeestje. Doar heb ik nou echt zin in Jut. 

Nou dat duurt nog eventjes. Om precies te zijn nog 1 jaar. Maar ik ga je nu niet 
teleurstellen. Er komt eerst iets opwindenders. Dat is namelijk OSK.  
Was da nou weer?????? 

Nou ik zal je het precies uit gaan leggen. OSK betekent Open Schijndelse 
Kampioenschappen. Dat houdt in: iedereen in Schijndel kan zichzelf opgeven om 
de kampioen van Schijndel te worden. Je kunt dus de allerbeste worden. 
Ooo das echt gaaf, cool en vet. Wanneer is da? 

De OSK is op 4 maart aanstaande. Je kunt je opgeven bij de volgende personen: 
Vera Hellings, Frank Hovenier en Anja Pennings.  
Wat het allemaal precies inhoudt, kan ik nog niet vertellen. Dat is namelijk een 
surprise voor iedereen. De mensen die het organiseren willen niets loslaten over 
de belangrijke dag.  
Ik ga meteen da briefke invulleh en op de bus doen. Doei kinderen ik ben efkes 

weg. Tot de volgende keer. 

Wacht even Jul !!!!! Nou ja, ze is al vertrokken. Ik ga eens verder mijn nagels 
lakken. Je moet er toch netjes en verzorgd uit blijven zien. Dag allemaal. 
 
Hoogachtend Jut en Jul 
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Naam: Anne Oremans 
Leeftijd: 22 jaar  
Beroep/studie: PABO student. (leraren opleiding)  
 

Hoe lang zit je bij Neptunus‟58? 
 18 jaar.  
 

Hoe ben je bij Neptunus‟58 terecht gekomen? 
Vanaf ik klein was, wist ik al dat ik wilde gaan zwemmen. Maar ik moest 

wachten tot dat ik 4 jaar was. En toen ik dat was, ben ik begonnen.  
 

Heb je zelf gezwommen? Of zwem je nog 
steeds? 

Allebei, ik zwem zelf (synchroon 

zwemmen) en heb 15 jaar diploma 

zwemmen gedaan. Synchroon 

zwemmen doe ik vanaf het opgestart 

is, ik denk dat het ongeveer 10 jaar 

is. Ik heb ook zwemmend redden 

gedaan. 
  

Wat doe je allemaal bij Neptunus‟58? 
Lesgeven bij diploma zwemmen en 

bij de KNBRD (zwemmend redden). 

En ik zwem zelf, namelijk synchroon 

zwemmen.  
 

Ga je mee op zwemkampen? 
 Nee, omdat het meestal op mijn 

verjaardag is.  
 

Lees je de drietand? 
Ja, voor de helft. Ik lees alleen losse stukjes en dingen waaraan ik mee 

doe. Voor de rest heb ik geen tijd om het hele boekje te lezen.  
 

Hoeveel diploma‟s heb je? 
 Wow, 50 gok ik zo.  
 

Wat is je favoriete zwemslag? 
 Borst, en waarom dan? Gewoon, weet ik niet waarom.  
 

Wil je nog wat kwijt aan je fans, of de lezers? 
 Gewoon lekker blijven zwemmen: dat is gezond en erg gezellig!!! 
 



De Drietand  Pagina 9 

 

KAMP !!!! 
 

 
Hallo alle zwemmers en zwemmertjes, 
 
Nou hier zijn we weer, de algemene leiding van het zwemkamp. 
Wij (Kenny, Frank en Saskia) zijn alweer zo‟n best bezig met het organiseren van 
het zwemkamp voor dit jaar. 
We kunnen jullie alvast verklappen dat het ook dit jaar weer heel leuk wordt en 
dat we een prachtig thema hebben. 
 
We hopen dat er weer heel veel kinderen en ouderen maar ook ouders meegaan. 
Dan wordt het vast weer reuze gezellig en kunnen we leuke spelletjes spelen en 
als het weer het toelaat lekker zwemmen. 
 
We gaan het eerste weekend van juni en dat is 1, 2 en 3 juni. 
 
Zo, dit is voor nu even alles wat we willen verklappen. Jullie kunnen er vast over 
nadenken of je dan kunt en of je er zin in hebt om met ons gezellig mee op kamp 
te gaan. 
 
En vergeet vooral je papa of mama niet te vragen of zij mee willen op kamp als 
begeleider. Want begeleiders kunnen we nog een heleboel gebruiken.  
 
Groetjes met handen en voetjes van het AL team 
Kenny, Frank, Saskia 
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DIPLOMAEISEN  
 
In elke De Drietand laat de afdeling zwemvaardigheidzwemmen een aantal 
diploma-eisen zien, zodat de deelnemers weten wat ze voor een diploma moeten 
kennen. In het vorige clubblad hebben jullie kunnen lezen over ster 2 en over de 
zwemvaardigheidspakketten kunstzwemmen en nostalgische zwemslagen. Nu is 
ster 3 aan de beurt. 
 

Ster 3 
 

¶ Vanuit het water starten, 15 meter wrikken op de buik. Ademhalen onderweg 
mag. 

¶ Overgooien met 2 handen in diep water. Tellen hoeveel keer de bal gevangen 
wordt in 2 minuten. 

¶ Rugcrawl armen met een plankje tussen de benen. 

¶ Hoepelspringen: minimaal 3 sprongen: 
- Vanaf de kant in de hoepel springen/duiken 
- Hoepel vast en er zelf doorheen springen 
- In ondiepe”dolfijnen” door de hoepel 

¶ Parcours: 2 banen: 

-  1e baan: duiken vanaf de kant gevolgd door een halve baan schoolslag 
onderbroken door een koprol op de mat, na een halve baan 1 draai om 
de lengte-as en de baan afmaken met rugcrawl armen, benen stilhouden 

- 2e baan: bal pakken, 10 meter borstcrawlbenen met de bal vast, 
gevolgd door 5 meter egg-beaten met de bal vast. Dan de bal oppakken 
en weggooien, gevolgd door wrikken en knieheffen tot het einde van de 
baan.  

 
 
 

GESLAAGDEN ZWEMMEN 
 

Ster 2 
Candy Lamers  

Devany Lamers  
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VERJAARDAGEN 
 

 In februari    in maart 
 

1 Marco Rijkers 2 Milou Schakenraad 
3 Linda Schellekens 3 Maria van Gaal 
3 Michelle Megens 5 Macs vd Doelen 
4 Gerry vd Loo 6 Tim Klerks 
5 Ronald Vloet 8 Femke vd Hoeven 
6 Bo Sluijpers 10 Hans Nieuwenkamp 
9 Rowie vd Oever  Mark Schellekens 
10 Bente van Bergen  John Verhagen 
12 Jorn Mauriks 12 Rianne vd Rijt 
14 Luuk van Helvoirt 15 Els Goijaerts-Aarts 
 Ronald Persoon  Bertha van Liempd 

16 Martine vd Steen 16 Peter Brugmans 
18 Joëlle van Dijk  Wyko vd Wijgert 
 Elke van Liempd 19 Hans van Vlijmen 

19 Anja Pennings 21 Laura vd Boogaard 
20 Annemiek Jans-Donkers  Mathijs van Os 
22 Marjolein Leenders 22 Laura de Bie 
23 Vera Hellings 24 Kim Timmermans 
25 Thom van Lieshout 25 Martine van Geene 
26 Guus Braam 26 Bart vd Bruggen 
   Daan Hermes 
  27 Richard Postma 
   Sandra Schellekens 
  30 Fieke Bouwmans 
  31 Dre vd Wijgert 
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SYNCHROONZWEMMEN 
 

Brabantse show  
 

Het tweede gedeelte van het seizoen 2006/2007 zullen de meisjes bij de afdeling 
synchroonzwemmen heel veel op muziek gaan zwemmen. In maart viert de Kring 
Noord Brabant haar verjaardag. En dat wordt gevierd met een groots feest in het 
weekend van 3 en 4 maart. Alle afdelingen van de zwembond mogen dan iets 
laten zien, en zo ook de afdeling synchroonzwemmen.  
 
Op zaterdagochtend 3 maart komen alle synchroonzwemverenigingen van 
Brabant bij elkaar en laten dan mooie shownummers op muziek zien. Van 
Neptunus‟58 mogen ook zes groepen meisjes hun shownummer tonen. Een 
daarvan is zelfs een duet. Bij een duet zwemmen er maar twee meisjes in het 
water. Dat is dus extra spannend. De andere nummers zijn groepsnummers met 
vier, vijf, zes of acht meisjes.  
 
Als alle verenigingen hun shownummers hebben laten zien, dan komt er een 
groot nummer waarbij alle meisjes van het synchroonzwemmen in Brabant 
meedoen. Er liggen dan zo‟n 120 meisjes in het water. Dat wordt echt een 
spektakel.  
 
Onze meiden zouden het leuk vinden als jullie ook komen kijken op 
zaterdagochtend 3 maart (9.30 – 11.30 uur) in de nieuwe Tongelreep in 
Eindhoven. Hou deze ochtend vast vrij in je agenda en kom lekker genieten van 
deze spectaculaire synchroonzwemshow. 
 
Op 15 april wordt er uitvoeringenwedstrijd gehouden voor de meisjes van het 
aanloopniveau. Daar mogen de meisjes hun uitvoering laten zien in een solo, een 
duet of in een groep. En ze krijgen er ook punten voor. Dit is weer net iets 
spannender dan de grote Brabantse show maar ook heel erg leuk. De meisjes 
trainen op dit moment heel erg hard voor beide evenementen.  
 
Femke 
Namens team synchroonzwemmen 
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ZWEMMEND REDDEN  
 

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

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

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

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

Binnenkort gaat de zomercursus zwemmend redden van Neptunus'58 weer van 
start. We beginnen in april en we eindigen met een examen op 30 september. Zo 
kun je de hele zomer blijven zwemmen en nog een brevet, certificaat of diploma 
halen ook. Neptunus‟58 is gespecialiseerd in de cursussen voor het redden van 
drenkelingen in binnenwater. 
 

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

We beginnen waarschijnlijk op 14 april. Ongeveer vier weken lang kun je je 
inschrijven bij ons. De zwemtijden zijn van 18.00 uur tot 19.30 uur op 
zaterdagavond. Tijdens de bouwvak-vakantie en tijdens het kamp wordt er niet 
gezwommen. De overige data staan op dit moment nog niet allemaal vast, maar 
die vermelden we in de volgende De Drietand. 
 

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

In de volgende De Drietand krijgen jullie meer van ons te horen (precieze data, 
tijden en cursusgeld). Ook komen we langs tijdens de kijkdagen op 4 en 7 april 
van de afdeling zwemvaardigheidzwemmen. Dan kunnen jullie kennis maken met 
het zwemmend redden. 
 

TOT ZIENS! 
Afdeling Zwemmend Redden 
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WEDSTRIJDZWEMMEN 
 
De super actieve afdeling wedstrijdzwemmen heeft ook deze keer een flink aantal 
verslagen van wedsrijden ingestuurd. En daarnaast ook een heel leuk en nuttig 
artikel over voeding tijdens en na trainingen of wedstrijden. Voor de uitslagen van 

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

 

Voeding 
Hieronder staan enkele tips over voeding voor tijdens en na een training of 
wedstrijd. 
 

1. Het ontbijt is een goede start van de wedstrijddag.  

De wedstrijddag begin je met een goed ontbijt. Sla deze dan ook niet over. Met 
een goed ontbijt kun je er de hele ochtend tegenaan. Vindt de wedstrijd later op 
de dag plaats dan is het ook belangrijk om een goede lunch te nemen. 

Ontbijt:         Lunch:     

beschuit                        aardappelen          
fruit       rijst 
bambix      groenten (peulvruchten) 
liga       spaghetti 
brood (bruin/volkoren)    macaroni 
müsli       appelmoes 
cornflakes      pizza 
ontbijtkoek      mager vlees 
crackers      magere yoghurt + suiker 
hagelslag      brood (bruin/volkoren) 
evergreen      beschuit 
honing      fruit 
halfvolle melk/karnemelk  
jam  
stroop 
Overig:      
limonadesiroop  
drop  
energiedranken 
 

2. Eet zoveel als jezelf nodig hebt en kijk niet naar een ander. 

Hoeveel je per dag moet eten en drinken is voor iedereen verschillend. Het hangt 
onder andere af van hoe oud je bent en wat je allemaal op een dag doet. Daarbij 
komt dat je de ene dag gewoon meer trek hebt dan de andere dag.  
 

3. Na de training altijd eten. 

Na de training moet je eten en drinken om de verbruikte energie weer aan te 
vullen. Zorg er voor dat je binnen twee uur na de training eet, dan herstel je het 
snelst van de training. Kies dan voor brood, liga, sultana of fruit en niet voor chips 

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

4. Eet niet vlak voor een training of wedstrijd. 

Voor de training kun je als je wilt nog een broodje eten of een glas drinken 
nemen. Doe dit ongeveer 1-3 uur voor de training. Eet 2-3 uur voor een wedstrijd 
de laatste grote maaltijd zoals aangegeven bij punt 1. 
 

5. Begin met drinken voor je dorst krijgt. 

Als je langer dan 1-1½ uur traint moet je tijdens de training al wat drinken. Train 
je korter dan kun je na de training wat drinken. Ook tijdens de wedstrijd is het 
belangrijk om steeds wat te drinken. Kies niet voor drankjes met prik maar voor 
water, ranja, sportdrank of vruchtensap. 
 

6. Eet tijdens de wedstrijd niet te veel. 

Tijdens de wedstrijd je energie aanvullen kun je het beste doen nadat je net een 
afstand hebt gezwommen. Denk daarbij aan:   

Banaan, appel of ander fruit 
Liga, sultana 
Mueslireep 
Brood, broodje 
Eierkoek, ontbijtkoek  
Rijstwafel 
Droog koekje ( zonder chocola) 
Cracker, soepstengel 
Stukje komkommer, wortel of tomaat 
Magere yoghurt met vruchtjes of suiker 
Geen snoep, chips of chocolade 

 

7. Het gebruik van sportdrankjes. 

Sportdrankjes zijn er eigenlijk voor als je niet kunt eten tijdens voor of na je 
wedstrijd.  
Je moet dus geen sportdrankjes gebruiken als je niet hoeft te sporten. De energie 
die dit drankje dan aan je lichaam geeft wordt omgezet in vet. Je wordt er dan 
dus alleen maar dik van. 
 
Er bestaan drie soorten sportdrankjes. Één energiedrankje dat goed is voor het 
sporten, één energiedrankje dat goed is tijdens en na het sporten en sportwater 
dat goed is tijdens en na het sporten.  

¶ Sportdrankjes die goed zijn voor de wedstrijd leveren extra energie voor 
tijdens de wedstrijd. De drankjes moeten 1-2 uur voor de wedstrijd worden 
gedronken, omdat het een tijd duurt voor de energie uit het drankje in je 
lichaam is opgenomen. Je hebt er dus niets aan deze drankjes tijdens de 
wedstrijd te gebruiken. Voorbeelden van deze drankjes zijn: Extran energie, 
Karvan Cevitam sport en AA-drank high energie. 
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¶ Sportdrankjes die goed zijn tijdens en na de wedstrijd leveren een beetje 
energie maar vullen vooral de tekorten (mineralen,vocht) aan die ontstaan zijn 
tijdens het sporten.  
Deze drankjes zorgen er voor dat je lichaam weer kan gaan presteren. 
Voorbeelden van deze drankjes zijn: Extran refresh, AA-drank isotoon, 
Aquarius en Isostar. 

¶ Sportwater kun je ook gebruiken tijdens en na het sporten. Dit water vult de 
tekorten (mineralen, vocht) aan die ontstaan zijn tijdens het sporten maar 
levert verder geen energie. Voorbeeld: AA-drank sportwater.  

 

8. Kies iets lekkers na de wedstrijd. 

Als je de hele dag goed je best hebt gedaan mag je natuurlijk na de wedstrijd een 
zakje chips, snoep of een mars eten! 
 

Recreanten 10 december in Oss 
Zondag 10 december werd in Oss de 2e ronde van de recreantencompetitie 
gezwommen. Met 29 zwemmers werd er 85 keer gestart. De zwemmers geboren 
in 1997 of later zwommen 25 meter rugslag, schoolslag en vrije slag. Alle oudere 
zwemmers zwommen 50 meter van diezelfde drie slagen. Als laatste stond er 
nog een estafette 10 x 25 meter vrije slag op het programma, die glansrijk 
gewonnen werd door de zwemmers van Neptunus‟58. De 10 zwemmers (5 
jongens en 5 meisjes) zijn tussen de 7 en 14 jaar oud. Na de  1e ronde stond 
Neptunus‟58 op de  1e plaats, gevolgd door de Dommelbaarzen (Vught) en 
Arethusa (Oss). Deze eerste plaats werd 10 december met succes verdedigd, 
want wederom was de Schijndelse ploeg de beste. De tweede plaats ging naar 
de thuisploeg en de derde plaats was voor de Dommelbaarzen. In totaal werden 
er 46 persoonlijke records (54 %) en 1 estafette-record gezwommen. Er werden 
25 eerste, 17 tweede en 15 derde plaatsen behaald. 
 

Masterwedstrijd 16 december in Oss 
Zaterdagochtend 16 december hebben 7 zwemmers meegedaan aan een LAC-
wedstrijd in Oss. Elke Schellekens zwom naar een clubrecord op de 400 vrij. Op 
diezelfde afstand waren er persoonlijke records voor Lisa Smits en Anouk van 
Helvoirt. Op de dubbele afstand veroverde de pas 11-jarige Anouk van Lokven 
het clubrecord. Gijs Verhagen (400 vrij), Roel vd Kleij en Sandra Schellekens 
(beiden 1500 vrij) bleven boven hun pr‟s. 
 

Speedowedstrijd 17 december in Sint-Oedenrode 
Zondag 17 december werd in Sint-Oedenrode de 2e Speedo-wedstrijd van het 
seizoen gezwommen. Maar liefst 9 verenigingen kwamen in de Neul bij elkaar. 
Dit resulteerde in flink wat tegenstand, met name van het Eindhovense PSV. 
Neptunus'58 was met 20 zwemmers (41 starts) vertegenwoordigd. Er werden 
maar liefst 32 persoonlijke records gezwommen. 
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De allerjongste minioren (6 en 7 jaar oud) zwommen de 25 meter vrije slag en 25 
meter vlinderslag. Kai vd Zanden behaalde op beide slagen zilver, op de voet 
gevolgd door Anouk van Os met twee maal brons. Kiki Sluijpers bleef buiten de 
prijzen.  
De minioren 3 en 4 (8 en 9 jaar) hadden de 50 vrij en 25 vlinder op het 
programma. Noud van Boven, Tom vd Heijden, Bo Sluijpers en Dimphy van 
Grinsven zwommen allemaal een of meerdere pr‟s, maar bleven net buiten de 
prijzen. De minioren 5 (10 jaar) hadden dezelfde afstanden op het programma 
staan. Op de 50 vrij was er brons voor Demi van Os en op de 25 vlinder was er 
diezelfde medaille voor Daphne Voets. Luuk van Helvoirt greep op zowel de 50 
vrij als de 25 vlinder net naast de medailles. Alex de Laat viel niet in de prijzen, 
maar zwom wel een pr. Bij de oudste minioren was Neptunus'58 
vertegenwoordigd met Camiel Maseland en Danny van Grinsven op de 50 vrij en 
de 100 wissel. Deze vier starts resulteerden in 4 persoonlijke records en 
eveneens vier medailles. Er was namelijk 2 keer goud voor Camiel en 2 keer 
zilver voor Danny. 
 
Bij de voorronde-nummers, voor de al meer ervaren minioren was Neptunus'58 
ook goed vertegenwoordigd. Bij de minioren 3 en 4 verscheen Jeroen van Dinther 
aan de start op de 100 school, 100 wissel en 100 vrij. Op die eerste afstand 
haalde hij zilver en bij zijn debuut op de 100 vrij viel hij net buiten de prijzen. De 
al ervaren minioren 5 hadden de 50 vlinder en 100 school op het programma 
staan. Luke van Hamond dook op de 50 vlinder voor het eerst onder de 40 
seconden, maar werd net vierde. Bij de meisjes was Bente van Bergen in 
topvorm. Op de 50 vlinder zwom ze niet alleen ruim onder de 40 seconden en 
naar een zilveren plak, ook nam ze het clubrecord van Esra Pennings over. Op 
de 100 school was er brons in een tijd die goed is voor een startbewijs voor de 
Brabantse Kampioenschappen. Aniek Pennings werd 4e op de 50 vlinder in een 
nieuw pr. Voor Zoë Hellings waren er op beiden afstanden pr‟s. Lara vd Ven bleef 
net boven haar tijden. Bij de oudste minioren zwom Shirley Voets op de 100 vrij 
maar liefst 4,6 seconden van haar pr af en zwom daardoor voor het eerst binnen 
de Brabantse limiet. Daarna zwom ze op haar allereerste 200 meter wisselslag 
ook nog eens een reservelimiet! Als afsluiter zwom ze ook op de 100 rug naar 
een flinke verbetering van haar persoonlijke record. 
 

Swimmeet 28 t/m 30 december in Maastricht 
Donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december hebben Roel vd Kleij, Frank 
Hovenier en Sandra Schellekens meegedaan aan de Swimmeet in Maastricht. 
Door allerlei omstandigheden bestond de ploeg niet uit de eerder opgegeven 7, 
maar slechts uit 3 zwemmers. Samen met Zegenwerp (Sint-Michielsgestel) en de 
Warande (Oosterhout) werd er van woensdag tot en met zondag gezwommen, 
gegeten, geslapen etc. 
 
De eerste dag stonden de 100 school, 50 vlinder en 100 rug op het programma. 
Voor Roel was er een pr en clubrecord op de 50 vlinder en een pr op de 100 rug. 
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Frank en Sandra zwommen geen pr's. Een dag later zwom Roel ook op de 100 
vlinder een pr en clubrecord en een pr op de 50 rug. Op de 100 vlinder en de 100 
vrij, die als laatste van de 2e dag op het programma stond, eindigde Roel knap 
als 15e en stond hij uiteindelijk 2e reserve voor de B-finale. Helaas voor hem 
mocht hij 's avonds niet starten. De laatste dag stonden de 50 school, 100 wissel 
en 50 vrij op het programma. Voor Roel was er een clubrecord op de 100 wissel, 
hoewel hij geen pr zwom. Frank zwom op die afstand wel een pr. Het resultaat 
van de dagen is 5 persoonlijke records en 3 clubrecords.  
 

Statistieken per 31 december 
De statistieken voor het seizoen 2006-2007: van 1 september t/m 31 december 
2006. 
In 28 wedstrijden (waarbij een driedaagse wedstrijd wordt gezien als drie 
wedstrijden) werden er tijdens 745 starts 482 persoonlijke records gezwommen 
(64,7 %), hiervan waren ook een aantal tussentijden een pr. Er werden 73 
clubrecords gezwommen en 60 keer werd er een estafette-record uitgereikt. De 
56 wedstrijdzwemmers zwommen dit seizoen al 80,875 kilometer.  
De verbetering in de huidige persoonlijke records in vergelijking met de pr's die 
op 1 september stonden. In totaal werden de pr's zo al met 30 minuten en 49,13 
seconden aangescherpt. De wedstrijdploeg werd aangevuld met 14 nieuwe 
wedstrijdzwemmers en 4 zwemmers die al eerder actief waren voor een andere 
vereniging. 
 

Brabantse Winterkampioenschappen in Tilburg 
Zaterdag 6 en zondag 7 januari werden in Tilburg de Brabantse 
Winterkampioenschappen verzwommen. Met een recordaantal van 15 
zwemmers, goed voor 62 individuele en 3 estafettestarts, was Neptunus„58 
uitermate succesvol in het Tilburgse zwembad. 
 
Op de eerste dag waren er 5 gouden en 1 bronzen medaille en op de tweede dag 
kwamen daar nog een bronzen en maar liefst 6 gouden plakken bij. Dit 
betekende een 5e plaats in het medailleklassement, achter onder meer het 
Eindhovense PSV en Zeester-Meerval uit Uden. 
 
De Schijndelse zwemvereniging kent 2 Brabantse Kampioenen. De pas 10-jarige 
Bente van Bergen was de snelste op de 50 en 100 vrij en de 100 wissel. Ook was 
er nog brons op de 50 vlinder. John Verhagen was onverslaanbaar, want op alle 
afstanden waarop hij aan de start verscheen, tikte hij als eerste aan. De 14-jarige 
zwemmer mag zich Brabants Kampioen noemen op de 50 en 100 vlinder, 50 en 
100 rug, 100 school, 50 en 100 vrij en 100 wissel. Op de 50 rug en 100 wissel 
waren zijn tijden snel genoeg om deel te mogen nemen aan de NK sprint voor 
jongens onder 18 jaar. Op de 50 vlinder en 50 vrij heeft hij de limiet al eerder 
behaald. Mark Schellekens zwom op de eerste dag naar het brons op de 50 
school en Gijs Verhagen zwom zondag op de 100 vrij eveneens naar het brons. 
De toptijd van Gijs betekende eveneens een startbewijs voor de Nederlandse 
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Junioren Kampioenschappen, later deze maand in Emmen. Daar mogen ook 
Mark en John aan de start verschijnen. 
 
Primeur tijdens deze BWK was de estafette bij de meisjes. Nadat vorig jaar voor 
het eerst een jongensploeg mocht starten, mocht dit jaar ook een meisjesteam 
deelnemen. Elke Schellekens, Anouk van Lokven, Esra Pennings en Anouk van 
Helvoirt zwommen naar een keurige 9e plaats op de 4 x 50 meter wisselslag. Op 
diezelfde afstand werden John Verhagen, Mark Schellekens, Rick van Hamond 
en Gijs Verhagen 5e. Op de 4 x 50 vrij greep hetzelfde viertal net naast het 
brons. 
 
Behalve de bovenstaande zwemmers werd er ook door Mark van Dinther, Luke 
van Hamond, Rob van Heeswijk, Evalie Hovers, Roel vd Kleij en Linda 
Schellekens deelgenomen aan de Brabantse titelstrijd, waarbij er door 
Neptunus‟58 maar liefst 28 clubrecords en 54 persoonlijke records gezwommen 
werden. Ook werden er nog verschillende limieten voor de Brabantse Zomer 
Kampioenschappen behaald. Shirley Voets was de pechvogel van het weekend. 
Ze had namelijk op het laatste moment nog 2 startbewijzen verdiend, maar kon 
door ziekte niet starten.  
 

D1 ronde 3, 14 januari in Schijndel 
Zondag 14 januari werd in Schijndel de 3e ronde van de D1-competitie 
gezwommen. Tegen zwemmers van Budel uit Budel, EOZC uit Oirschot en 
Platella uit Bladel kwamen de 45 zwemmers van Neptunus‟58 maar liefst 97 keer 
individueel aan de start. Verder startten er ook nog 5 estafetteteams. 
Er werden 65 persoonlijke records en 11 clubrecords gezwommen. De 
clubrecords werden gezwommen door de pas 8-jarige Noud van Boven (50 rug), 
Anouk van Helvoirt (100 rug en 200 wissel), Frank Hovenier (200 school), Evalie 
Hovers (200 wissel), Danny vd Sande (200 rug), Elke Schellekens (200 rug en 50 
vrij), Linda Schellekens (200 school en 100 vrij) en John Verhagen (200 school). 
 

De middag begon met de estafette 4 x 100 wissel heren. Het team, bestaande uit 
John Verhagen (14), Mark Schellekens (14), Roel vd Kleij (16) en Gijs Verhagen 
(13) heeft al vaak in deze opstelling gezwommen en is dus goed op elkaar 
ingespeeld. John moest op de rugcrawl wel nog wat toegeven op Dennis 
Brouwers van EOZC (voormalig wereldkampioen 200 rug bij de masters), maar 
daarna werd de overmacht van het Neptunus-kwartet al snel duidelijk. Met een 
voorsprong van maar liefst 9 seconden zwommen de jongens naar een nieuw 
estafetterecord. 
Vervolgens stond de 4 x 100 vrij voor meisjes onder 18 op het programma. Het 
sterk verjongde team van Neptunus‟58 zwom naar een keurige 3e plaats. Ellen 
Verhagen (17) opende en vervolgens zwommen Shirley Voets (pas 11 jaar oud), 
Anouk van Helvoirt (12) en Evalie Hovers. Daarmee bleven Shirley, Anouk en 
Evalie onder hun pr‟s. De 4 x 50 wissel meisjes jeugd 2 en later met Elke 
Schellekens, Anouk van Lokven, Esra Pennings en Evalie Hovers zwom een 
nieuw estafetterecord en ditzelfde gold voor de 4 x 25 school met Luke van 
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Hamond, Lara vd Ven, Jeroen van Dinther en Bente van Bergen, die de 2e plaats 
behaalden. Het team met Luuk van Helvoirt, Zoë Hellings, Camiel Maseland en 
Aniek Pennings werd 3e. 
 

De race op de 200 school bij de heren was lange tijd erg spannend. De pas 14-
jarige John en Mark bleven iedereen voor en bleven lange tijd naast elkaar 
zwemmen. Na ruim 150 meter stelde John orde op zaken en finishte uiteindelijk 
met 3 seconden voorsprong op Mark. Dit betekende een nieuw clubrecord voor 
John en een limiet voor de zomer-NJK voor Mark.Voor de wintereditie van eind 
januari had hij de limiet al eerder behaald. 
 

In de D1-competitie over 5 wedstrijden staat Neptunus‟58 nu op een 9e plaats 
van 26 verenigingen. De volgende competitiewedstrijden zijn op 18 maart in 
Veghel en op 15 april in Budel. 
 

District 5: Zeeland, Brabant en Limburg: 

  Vereniging  Ronde 1    
Ronde 

2 
   

Ronde 

3 
   Totaal 

1  PSV  3767.51   1e  4083.05   1e  3697.95   1e  11548.51 
2  Nuenen  3963.74  4e  4121.25  2e  3890.56  3e  11975.55 
3  DIO 1  3916.72  3e  4230.73  5e  3858.18  2e  12005.63 
4  NIMO  3899.99  2e  4195.39  3e  3928.11  4e  12023.49 
5  De Dommelbaarzen  3971.68  5e  4269.50  8e  3956.88  7e  12198.06 
6  Brunssum  4049.24  8e  4202.79  4e  3951.38  6e  12203.41 
7  ZVDO'74  4070.72  10e  4253.22  7e  3932.02  5e  12255.96 
8  RZL  4028.83  7e  4236.99  6e  4044.36  10e  12310.18 

9  Neptunus'58  4004.77  6e  4331.77  12e  4017.91  9e  12354.45 

10  ZCV 1  4110.76  12e  4302.67  9e  3982.47  8e  12395.90 
11  Patrick  4079.18  1 1e  4317.63  10e  4062.93  13e  12459.74 
12  De Krabben  4111.08  13e  4358.90  14e  4054.48  1 1e  12524.46 
13  Budel  4136.73  15e  4326.13  1 1e  4117.50  20e  12580.36 
14  De Vennen  4171.99  19e  4369.20  15e  4074.25  15e  12615.44 
15  Luctor et Emergo  4059.44  9e  4525.15  23e  4074.24  14e  12658.83 
16  Hellas-Glana 2  4242.52  24e  4358.46  13e  4058.52  12e  12659.50 
17  Argo  4175.85  20e  4440.30  18e  4087.49  17e  12703.64 
18  Tiamat  4156.46  17e  4428.36  16e  4167.95  22e  12752.77 
19  Hydra  4138.84  16e  4576.50  25e  4095.74  18e  12811.08 
20  Kimbria  4126.75  14e  4515.83  22e  4168.75  23e  12811.33 
21  Zegenwerp  4204.18  22e  4547.70  24e  4078.43  16e  12830.31 
22  Biesboschzwemmers  4259.43  25e  4432.13  17e  4160.20  2 1e  12851.76 
23  Nautilus  4226.46  23e  4447.71  19e  4185.40  24e  12859.57 
24  De Bruinvis  4306.63  26e  4454.92  2 1e  4107.77  19e  12869.32 
25  Hieronymus 1  4167.82  18e  4450.44  20e  4308.74  26e  12927.00 
26  De Roersoppers  4185.12  2 1e  4588.85  26e  4199.84  25e  12973.81 
Landelijk staat Neptunus‟58 op een 25e plaats van in totaal 85 verenigingen in de 
D1-competitie.  
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Uitslag coopertest 22 en 23 januari 
Maandag 22 januari en dinsdag 23 januari werd er weer de coopertest 
gezwommen. Maar liefst 56 zwemmers, waaronder 7 masters, doken het water in 
om in 12 minuten tijd zoveel mogelijk meters te zwemmen.  
 
Top 5 all-in:  Top 5 grootste verbetering: 
1  John Verhagen jr  950  1  Anouk van Os  + 162 
2  Gijs Verhagen  887  2  John Peters  + 108 
3  Mark Schellekens   875  3  Martijn Eickmans  + 87,5 
4  Rick van Hamond  865  4  Daphne Voets  + 80 
  Linda Schellekens   865  5  Zoë Hellings   + 78 
5  Roel vd Kleij   825       
           
Top 5 heren  Top 5 dames 
1  John Verhagen jr  950  1  Linda Schellekens   865 
2  Gijs Verhagen  887  2  Sandra Schellekens   820 
3  Mark Schellekens   875  3  Elke Schellekens  750 
4  Rick van Hamond  865  4  Lisa Smits  750 
5  Roel vd Kleij   825  5  Shirley Voets  731 
           
Top 5 minioren 4, 5, 6 meisjes:  Top 5 minioren 4, 5, 6 jongens: 
1  Shirley Voets  731  1  Luke van Hamond  690 
2  Bente van Bergen  730  2  Luuk van Helvoirt  643 
3  Zoë Hellings   680  3  Jeroen van Dinther  617 
  Aniek Pennings   680  4  Camiel Maseland  610 
  Lara vd Ven  680  5  Alex de Laat  538 
4  Demi van Os  615       
5  Daphne Voets  575       
           
Top 5 minioren 1, 2, 3 mix:  Top 5 masters 
1  Noud van Boven  542  1  John van Dinther  600 
2  Anouk van Os  487  2  John Verhagen sr  525 
3  Kai vd Zanden  425  3  Arno van Os  512 
4  Isa vd Ven  395  4  Christ Hellings  500 
5  Anouk Eickmans  363  5  Marios vd Bersselaar  495 
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ONDER DE KEP 
 

Heren 2 maakt goede start 
2007-01-28 
 
De heren van het tweede hebben zich de 
oliebollen dan wel laten smaken maar de 
resultaten in de competitie mogen er 
voorlopig wezen. 
De eerste helft van het seizoen werden 
slechts 4 punten gehaald. De heren, in 
ieder geval enkele, hadden ook wat moeite 
het zwembad tijdens de trainingen te 
vinden. Voor kerst wees niets op herstel, 
sterker nog de laatste wedstrijd was een 
behoorlijk dieptepunt. Maar een nieuw jaar, nieuwe kansen. Eerste werd thuis de 
nummer een in de competitie “De Warande” ontvangen. De heren gingen 
ouderwets van start en stonden de gehele wedstrijd voor. Helaas werd het een 
hele onrustige laatste minuut en kon de Warande een echte stunt voorkomen 
door in de laatste seconde van het spel de gelijkmaker 6-6 te scoren. Het eerste 
punt van 2007 was binnen. Op weg naar en in Sittard werd de wedstrijd nog 
enkele malen herbeleefd. Hellas-Glana was nog een onbekende maar ook hier 
werd er een flinke voorsprong opgebouwd 2-6 aan het einde van de tweede 
periode. De heren hadden ook nu weer een zwakker eind maar wisten de stand 
op 8-10 te houden. Weer 2 punten om aan de lijst toe te voegen. 
Boven de heren, die nu dus 7 punten hebben, staan drie ploegen met 8 punten. In 
de komende weken moet het echt gebeuren. Kunnen de heren de ingezette lijn 
van 2007 handhaven of……     

Wordt vervolgd Roy. 
 
 
 
 
In de vorige de Drietand zijn ze weer gepubliceerd, iedere poloër kijkt ernaar uit. 
Er zijn poloërs die alles op alles zetten om in beide categorieën boven aan te 
staan. Kortom het overzicht met de D‟s en P‟s moet in iedere De Drietand voor 
komen. Wel zie hier. 
 

 Dames 1    Heren 1  

 Doelpunten aantal   Doelpunten aantal 

1 Miranda Huijsmans 23  1 Stevin van Leeuwen 10 

2 Maartje de Deugd 8  2 Martijn Vloet 9 

2 Tessa Leering 8  3 Toine hamers 5 

       

 



De Drietand  Pagina 25 

 

 Persoonlijke fouten aantal   Persoonlijke fouten aantal 

1 Tessa Leering 20  1 Luuk Leering 14 

2 Carla vd Westelaken 11  2 Matej Mioc 12 

2 Angela Kampman 11  3 meerdere spelers 9 

       

 Dames 2    Heren 2  

 Doelpunten aantal   Doelpunten aantal 

1 Evalie Hovers 9  1 Richard Postma 24 

2 Els Goijaerts-Aarts 5  1 Casper Middag 24 

3 Geertje van Helvoort 3  3 Marcel van Dinther 8 

       

 Persoonlijke fouten aantal   Persoonlijke fouten aantal 

1 Els Goijaerts-Aarts 14  1 Richard Postma 20 

2 Geertje van Helvoort 9  1 René Kuipers 20 

3 meerdere spelers 7  3 Casper Middag 18 

       

 Meisjes Aspiranten    Heren 3  

 Doelpunten aantal   Doelpunten aantal 

1 Melissa vd Schoot 44  1 Marcel Tibosch 16 

2 Evalie Hovers 24  2 Thomas Spit 13 

3 Jolijn vd Schoot 21  3 Frank Hovenier 7 

       

 Persoonlijke fouten aantal   Persoonlijke fouten aantal 

1 Terry op 't Hoog 10  1 Eric Jansen 6 

2 Maaike van Berkel 9  2 Marcel Tibosch 5 

3 Melissa vd Schoot 8  3 meerdere spelers 4 

       

 Heren-jeugd    Heren 4  

 Doelpunten aantal   Doelpunten aantal 

1 Andrej Mioc 9  1 Virgi van Liempd 15 

2 Tim Goossens 7  2 Daan Hermes 9 

3 meerdere spelers 3  3 Puskas vd Wiel 8 

       

 Persoonlijke fouten aantal   Persoonlijke fouten aantal 

1 Andrej Mioc 15  1 Daan Hermes 11 

2 Mark v.d. Heijden 10  2 Patrick Janssen 8 

2 Bas Verhulst 10  2 Virgi van Liempd 8 
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Rooster tot en met 1 april 2007  
Zaterdag 24-feb-07    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

D1 SWNZ (SG) 1 - Aqua-Novio'94 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:00 

H1 Nunspeet 1 - SWNZ (SG) 1 De Brake Nunspeet 17:45 19:45 

     

Zaterdag 03-mrt-07    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

H4 Spio 2 - SWNZ (SG) 4 De Sprank Venray 19:00 20:15 

H2 De Zuidwesthoek 1 - SWNZ (SG) 2 De Plantage Hoogerheide 18:00 20:00 

H1 De Rijn 1 - SWNZ (SG) 1 De Bongerd Wageningen 20:00 21:30 

D2 DBD 1 - SWNZ (SG) 2 Z.I.B.-Best Best 17:45 18:15 

D1 Alliance 2 - SWNZ (SG) 1 De Slag  2 Zaandam 15:30 17:30 

     

Zondag 04-mrt-07    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

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

HJ SWNZ (SG) A - Nuenen A De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

H3 SWNZ (SG) 3 - Nautilus 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 

     

Zaterdag 10-mrt-07    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

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

HJ SWNZ (SG) A - SBC-2000 B De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

H3 SWNZ (SG) 3 - Arethusa 3 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 

D2 SWNZ (SG) 2 - Waterproof 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 20:15 

     

Zondag 11-mrt-07    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

H2 SWNZ (SG) 2 - Arethusa 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:00 

D1 SWNZ (SG) 1 - TRB/RES 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

H1 SWNZ (SG) 1 - Aquapoldro 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 

     

Zaterdag 17-mrt-07    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

D2 SWNZ (SG) 2 - Merlet 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:00 

H4 SWNZ (SG) 4 - Zeester-Meerval 3 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

H3 SWNZ (SG) 3 - Aquamigos 5 De Molen Hey Schijndel --:-- 19:30 

D1 De Vennen 1 - SWNZ (SG) 1 De Vennen Dongen 17:45 19:15 

M<17 DBD A - SWNZ (SG) A Z.I.B.-Best Best 18:00 19:00 

H2 BZ&PC 1 - SWNZ (SG) 2 't Hoogkoor Boxmeer 18:00 19:15 

     

Zondag 18-mrt-07    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

H1 Piranha 1 - SWNZ (SG) 1 Het Slagman Enschede 15:30 17:45 
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Zaterdag 24-mrt-07    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

D2 SWNZ (SG) 2 - Gorgo 1 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:00 

H2 SWNZ (SG) 2 - Nayade 2 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

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

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

H3 De Warande 4 - SWNZ (SG) 3 Arkendonk Oosterhout 15:30 17:00 

HJ De Treffers A - SWNZ (SG) A Kwekkelstijn Rosmalen 19:00 20:00 

H4 De Punderman 2 - SWNZ (SG) 4 De Wiemel Deurne 18:30 19:45 

     

Zaterdag 31-mrt-07    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

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

H4 SWNZ (SG) 4 - Gorgo 3 De Molen Hey Schijndel --:-- 18:45 

H1 Polar Bears Ede 3 - SWNZ (SG) 1 de Peppel Ede 14:45 16:15 

M<17 Hieronymus A - SWNZ (SG) A De Stok Roosendaal 17:30 19:15 

H2 DBD 1 - SWNZ (SG) 2 Z.I.B.-Best Best 15:45 16:45 

     

Zondag 01-apr-07    

Team Wedstrijd Zwembad Vertrek Aanvang 

D2 TRB/RES 4 - SWNZ (SG) 2 De Drieburcht Tilburg 19:00 20:15 

D1 De Warande 1 - SWNZ (SG) 1 De Drieburcht Tilburg 17:30 18:45 

 

 
 

www.schijndel.nu 
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