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D E  D R I E T A N D  
 

Jaargang 13, nummer 6 april 2007 
  

REDACTIONEEL 
 

Zo we zijn weer onderweg in het tweede deel van seizoen 2006-2007. De 
carnaval is weer achter de rug en de meeste mensen zijn weer bekomen van de 
bijbehorende ziektegolf. Het is dus weer tijd om de trainingen op te pakken en er 
vol tegen aan te gaan.  Een grote uitdaging was het OSK, jawel de Open 
Schijndelse Kampioenschappen. Als jij de nog wil meedoen kun je weer een heel 
jaar trainen want ze werden gehouden op 4 maart. Natuurlijk zijn er weer de 
nodige records gesneuveld en zijn er 48 nieuwe echte Schijndelse kampioenen. 
De Bruna Schijndel en Toerkoop reisburo Columbus hebben de zwemmers van 
Neptunus ô58 fantastisch gesteund met sponsoring van tassen en een verblijf in 
een vakantiebungalow voor de zwemmers die meedoen aan het NJK. 
 
Verder in deze de De Drietand: wedstrijdverslagen, shownieuws van het 
synchroonzwemmen en informatie over het nieuwe zwemmend redden seizoen 
dat half april start. En helaas vond het bestuur het noodzakelijk iedereen nog een 
keer te wijzen op onze huisregels voor het doorgeven van adreswijzigingen en 
afmelden van lidmaatschappen.  
De waterpolo±rs kunnen hun hart weer ophalen aan het overzicht Dôs en Pôs. Zo 
hopen we dat er meer gescoord gaat worden en er nog redelijke klasseringen 
worden behaald.  Er is een aantal teams dat in zwaar weer zit. 
Natuurlijk ontbreekt ook in deze de De Drietand de kleurplaat niet. 
 

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 13 april 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 
 

Het is het bestuur duidelijk geworden dat de regels van de club niet voor 
iedereen duidelijk zijn. Dat vinden we jammer, want we proberen de 
communicatie naar de leden zo duidelijk mogelijk te houden. We gebruiken 
hiervoor verschillende middelen: 

- het clubblad (dit boekje dus) 
- het informatiebord 
- informatie die door de trainers en trainsters wordt gegeven 

 

Hieronder de regels van de vereniging (zoals die ook altijd in het eerste clubblad 
van het jaar staan). Als het een en ander u niet duidelijk is, zullen we dan 
afspreken, dat u ons dat gewoon vertelt, zodat we erover kunnen praten. 
 

Regels Neptunus ô58 

¶ Tijdens de trainings- en wedstrijduren mag er alleen gezwommen worden in 
de baden waar getraind wordt of waarin de wedstrijd gehouden wordt. Het is 
NIET toegestaan in de andere baden te zwemmen of te pootje baden. Deze 
baden zijn dan niet gehuurd en de vereniging neemt de verantwoordelijkheid, 
als er wat mis gaat, niet op zich. 

¶ Na het gebruik van het zwembad en de omkleedruimtes moeten deze optisch 
schoon achtergelaten worden. Dat houdt in: doorspuiten en droogtrekken van 
de gebruikte kleedlokalen door de laatste zwembadgebruikers. 

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

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

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

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

¶ Het lidmaatschap wordt in vier termijnen betaald. Voor dit jaar gelden de 
volgende streefdata voor het innen van de betalingstermijnen: 1 september, 
10 november, 25 januari en 1 april. Bij betaling per rekening wordt de totaal 
verschuldigde jaarcontributie (verhoogd met 5 ú administratiekosten) ineens in 
rekening gebracht. De rekening moet binnen 1 week na ontvangst worden 
voldaan. Teruggave van betaalde contributie bij afmelden als lid is niet 
mogelijk. 
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¶ Hoewel het bestuur streeft naar automatische incasso in vier termijnen zijn er 
op dit moment nog een aantal leden die in twee termijnen betalen en een 
aantal leden die alles ineens via automatische incasso betalen. Het bestuur 
hoopt dat deze leden ook overschakelen op automatische incasso in vier 
termijnen. Als zij dit willen dan gaarne via e-mail of met een briefje kenbaar bij 
Jan Mettler. 

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

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

 

BRUNA SCHIJNDEL SPONSORT 
zwemtassen Neptunusô58 

 
De wedstrijdzwemmers met de nieuwe tassen en de sponsors 
 
Maandag 8 januari werden maar liefst 56 wedstrijdzwemmers van Neptunusô58 
voorzien van prachtige nieuwe speedo zwemtassen. Deze werden tijdens de 

training overhandigd door Paul en Francien Sluijpers eigenaren van de Bruna 

winkel in Schijndel. Wij willen Paul en Francien hartelijk danken voor deze 

fantastische sponsoring. 


