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VOORWOORD 
 
Beste leden,  
 
De oude vertrouwde De Drietand heeft plaatsgemaakt voor een nieuwsbrief. 
Reden daarvoor is de tijd die het kostte om het clubblad te verspreiden (het 
nieuws was al ‘oud’ wanneer het clubblad op de deurmat viel) en verder zijn de 
verslagen van de afdelingen ook te lezen op de website 
http://www.neptunus58.nl.  
 
Voortaan is het belangrijkste nieuws te lezen in deze nieuwsbrief en wordt voor 
verslagen verwezen naar de website. 
 
Veel plezier met deze nieuwsbrief en voor op- of aanmerkingen kan je je 
wenden tot de redactie: 
 
Femke vd Hoeven femke.wilhelm@home.nl 
Sandra Schellekens sandraschellekens@gmail.com 

 

WOORD VAN DE VOORZITTER 
 
Hoi zwemmers en zwemsters, 
 
Wat vinden jullie van het nieuwe clubblad? Dit is even wat anders dan dat we gewend waren, toch? 
 
Met de nieuwe elektronische vorm van communicatie kunnen we jullie nog sneller op de hoogte brengen van al 
hetgeen in onze vereniging speelt. De opmaak van een papieren clubblad vergt ook nog eens vele malen meer 
inspanning omdat hierbij meer schakels betrokken zijn en dus ook veel mensen van elkaar afhankelijk zijn. 
Bovendien is de logistiek om het clubblad te verspreiden en bij iedereen tijdig in de bus te krijgen ook nog eens 
een taak van veel vrijwilligers. Dat wordt nu dus veel gemakkelijker. 
 
Omdat inmiddels nagenoeg iedereen een internet-aansluiting heeft en ook voorzien is van een email-adres denk ik 
dat we deze stap met veel vertrouwen kunnen maken. Van belang hierbij is wel dat we een goede structuur 
behouden voor de aanlevering van alle gegevens teneinde deze volledig, tijdig en juist in digitale vorm voor jullie 
beschikbaar hebben. Naast alle verbeteringen door deze nieuwe vorm van de elektronische communicatie, komen 
de werkzaamheden voor de verwerking van alle informatie terecht bij een beperkt aantal vrijwilligers. Dit zijn de 
mensen die de website en de nieuwsbrief bij moeten houden. Femke en Sandra, namens de hele vereniging 
bedankt voor jullie inspanning om te komen tot deze nieuwe opzet van communicatie. 
 
Ook maak ik bij deze van de gelegenheid gebruik om onze secretaris Jan Mettler te feliciteren met zijn verkregen 
lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau. Schijndel mag dankbaar zijn voor de vele vrijwilligers die zich voor 
deze gemeenschap inzetten zoals ook Jan dit doet. Een hele prestatie! 
 
Zoals gebruikelijk wil ik ook nog het volgende melden. Wij zijn voor de vereniging nog steeds op zoek naar iemand 
die zorg kan dragen voor het bijhouden en uitwerken van de notulen van de bestuursvergaderingen en de 
ledenvergadering. Ook zijn wij op zoek naar een vrijwilligerscoördinator. Geïnteresseerden mogen zich bij een van 
de bestuursleden melden. 
 
Tot ziens! 
 
Huibert van Aarle 

 
Inhoudsopgave 

 Voorwoord 

 Woord van de voorzitter 

 Van het bestuur 

 Agenda 

 Verjaardagen 

 Nieuwe leden 

 NAT 

 Nieuws van de afdelingen 

http://www.neptunus58.nl/
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Hier had uw advertentie kunnen staan! 
Voor meer informatie: Gerry vd Eerden 

(g.eerden@home.nl) 
 

Zet in je agenda: 
 
Zwemvierdaagse 
24 tot en met 28 oktober 
 
Algemene Leden Vergadering 
12 maart 2012 om 20.00 uur. De locatie volgt nog. 

 VAN HET BESTUUR  
 

Jan Mettler benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau 
Zondag 11 september is onze secretaris, Jan Mettler, door burgemeester Eugster benoemd tot lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens de open dag en dahliashow bij Tuinvereniging Arcadia aan de Steeg in 
Schijndel. Jan is sinds 2003 secretaris van Neptunus '58. Daarnaast is hij voorzitter van de bloemengroep en 
voorzitter van tuinvereniging Arcadia. In 2010 heeft hij zich ingespannen als coördinator van het te bouwen 
clubhuis. Verder is hij sinds 2004 actief als vrijwilliger bij de H. Pauluskerk.  
 

Jan, van harte gefeliciteerd met deze benoeming 

 
TV Schijndel was aanwezig en maakte opnames: TV Schijndel. 
 

 
 

Wedstrijdlijnen 
Van de gemeente hebben we het verzoek gekregen om de wedstrijdlijnen niet meer zo strak vast te draaien. Als er 
te veel spanning op komt te staan, kunnen de lijnen namelijk kapot gaan. Ook zitten op de lijnen mag niet! Je mag 
er wel aan gaan hangen. Jullie hebben allemaal al bij je A-diploma leren watertrappen, en dat is niet voor niks! 

 

AGENDA 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 in oktober 
maandag 24 
dinsdag 25 
woensdag 26 
donderdag 27 
vrijdag 28 
zaterdag 22 

 

http://www.tvschijndel.nl/flash/player/nieuws/bbplayer.php?src=20110911_arcadia
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VERJAARDAGEN 
 

Oktober  November 
1 Perry Kemps  1 José Vermeijs 
4 Valerie Messerschmidt  4 Marianne van Helvoirt 
9 Sebas vd Wielen  7 Wilhelm vd Wijgert 
11 Fabiënne Messerschmidt  8 Romy van Laarhoven 
 Harold vd Oetelaar  9 Phebe Brunemann 
12 Curth Swinkels   Jos Mettler 
13 Jette van Liempt  12 Peter vd Weijer 
 Jelle Schakenraad  16 Wim Vermeulen 
15 Martijn Eickmans  17 Ans Sars 
16 Richard van Cleef  18 Rick van Berkel 
 Linda Spooren   Ruben van Cleef 
17 Demi van Os   Bertine van Dijk 
22 Thije van Asseldonk  19 Hessel van Liempd 
 Mark van Dinther  23 Marie-José vd Bergh 
 Anne van Hamond   Aletta Suiker  
 Lisanne Hubers  24 Elke Schellekens 
 Tamara Soffner   Rosa Zuidema 
23 Kelly Smits  25 Henny Bozelie  
28 Jan van Helvoirt  28 Rene Kuipers 
29 Martijn van Rozendaal  29 Ellen Verhagen 
31 Brigitte Passier  30 Helwie van Esch 

 

NIEUWE LEDEN 
 
Max van Breugel Zwemvaardigheidszwemmen 
Phebe Brunemann Synchroonzwemmen + zwemvaardigheidszwemmen 
Sophie Fava Zwemvaardigheidszwemmen 
Guusje Kuipers Zwemvaardigheidszwemmen 
Maartje Lucius Zwemvaardigheidszwemmen 
Joa Vos Zwemvaardigheidszwemmen 
Kunera Wesssels Synchroonzwemmen + zwemvaardigheidszwemmen 

 

NEPTUNUS ACTIVITEITEN TEAM (NAT) 
 

Grote Club Actie weer van start 
Ook dit jaar doet Neptunus '58 mee aan de Grote Clubactie. Onze club kan het 
extra geld goed gebruiken voor het organiseren van leuke activiteiten voor de 
jeugd en voor het vervangen van materiaal. Voor ieder verkocht lot van € 3,00 
mag de vereniging € 2,40 houden.  
Zelf kan je er ook nog wat aan verdienen. Van elk verkocht krijg jij als verkoper 
ook een gedeelte terug van de vereniging. Voor de eerste 19 loten krijg je € 0,10 
per lot, verkoop je tussen de 20 en 39 loten dan krijg je € 0,25 per lot, tussen de 
40 en 49 loten zelfs € 0,40 per lot en als je 50 of meer loten verkoopt krijg je € 0,50 per lot. Dus bij 50 verkochte 
loten is dit 50 x € 0,50 = € 25,00. Is dat geen mooie aanvulling op je zakgeld? Lees verder op de website 

http://www.neptunus58.nl/NAT/gca2011.html
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Hier had uw advertentie kunnen staan! 
Voor meer informatie: Gerry vd Eerden 

(g.eerden@home.nl) 
 

Zwemvierdaagse 24 tot en met 28 oktober 
Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 oktober wordt weer de Zwemvierdaagse gehouden. Je 
kan je banen zwemmen op maandag t/m donderdag van 17.30 tot 19.30 uur en op vrijdag 
van 17.00 tot 18.30 uur. Na vier keer zwemmen of spetteren ontvang je een medaille. Na het 
banenzwemmen kan je uiteraard vrijzwemmen in het recreatiebad tot 19.15 uur (op vrijdag tot 
18.15 uur). De kosten zijn € 6,50 voor kinderen tot en met 12 jaar, € 8,60 voor zwemmers van 
13 jaar en ouder en € 3,20 voor deelnemers aan de Spettervierdaagse. Meer informatie is te 
vinden op de website. De kleurplaten kan je tot en met vrijdag 28 oktober inleveren. 

 

ZWEMVAARDIGHEIDSZWEMMEN 
 

Agenda: 
12 oktober kijkmiddag woensdaggroep 
10 december afzwemmen keuzepakketten synchroonzwemmen (18.00 - 20.00 uur) 

 

SYNCHROONZWEMMEN 
 

Agenda: 
15 oktober Afzwemmen aanloopdiploma’s (12.30 - 13.30 uur) 
16 oktober Figurenwedstrijd kring Limburg in Venray (alleen wedstrijdniveaus) 
6 november Figurenwedstrijd in Roosendaal (aanloop- en wedstrijdniveaus) 
27 november Figurenwedstrijd kring Limburg in Eijsden (alleen wedstrijdniveaus) 
18 december Figurenwedstrijd in Schijndel (aanloop- en wedstrijdniveaus) 
 

Figurenwedstrijd 2 oktober in Helmond 

Zondag 2 oktober werd in Helmond een figurenwedstrijd gezwommen. Twaalf meisjes zwommen in zeven 
categorieën en er werden veel persoonlijke records gezwommen. Verder behaalde. Joëlle van Dijk op Age 1 haar 
diploma. Lees verder op de website 

 

ZWEMMEND REDDEN 
 

Agenda: 
15 oktober Wedstrijd tijdzwemmen in Rosmalen (18.00 – 20.00 uur) 
22 oktober EHaD in Schijndel (15.00 - 17.00 uur) 
 

Examen zomercursus 2011 
Zaterdag 8 oktober werd het examen van de cursus 2011 afgenomen. Het was het eerste examen met de nieuwe 
diploma’s, maar alle kandidaten zijn geslaagd! Lees verder op de website 
 

Wedstrijd tijdzwemmen 
Zaterdag 15 oktober doen we mee een wedstrijd tijdzwemmen bij de reddingsbrigade in Rosmalen. In 
verschillende leeftijdsklassen worden 1 of 2 banen op tijd gezwommen. De wedstrijd is van 18.00 uur tot 20.00 uur. 
 

EHaD 
Zaterdag 22 oktober wordt in de Molen Hey weer een EhaD-wedstrijd (Eerste Hulp aan Drenkelingen) 
georganiseerd. In teams van 3 of 4 personen wordt er een echte reddingssituatie opgelost. De wedstrijd begint om 
15.00 uur, en publiek is van harte welkom! 

http://www.neptunus58.nl/Zwemvierdaagse/zwemvierdaagse2011.html
http://www.neptunus58.nl/Synchroonzwemmen/Uitslagen/11-12/2011-10-02%20figuren%20helmond.html
http://www.neptunus58.nl/Zwemmend%20Redden/Uitslagen/2011-10-08%20examen.html
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WEDSTRIJDZWEMMEN  
 

Agenda: 
10 oktober Training van 18.00 tot 19.00 uur 
16 oktober Limietwedstrijd in Tilburg 
21 oktober LAC-wedstrijd in Veghel 
13 november D2-competitiewedstrijd in Veldhoven 
26 en 27 november Brabantse Sprint Kampioenschappen in Eindhoven 
2 – 4 december Nederlandse Kampioenschappen in Eindhoven (50-meterbad) 
11 december Swimkick+Speedo wedstrijd (plaats nog niet bekend) 
16 december LAC-wedstrijd in Veghel 
18 december Limietwedstrijd in Tilburg 
28 – 30 december Swimmeet in Maastricht 

 

Open water 2011 
Deze zomer hebben vier zwemmers meegedaan aan verschillende open water wedstrijden. Lara vd Ven eindigde 
als eerste in het Brabantse klassement bij de jeugd schoolslag. Isa vd Ven werd vierde bij de junioren schoolslag 
en Sandra Schellekens vierde bij de masters vrije slag. Lees verder op de website 

 

Coopertest 12 en 17 september 
Maandag 12 en zaterdag 17 september zwom de wedstrijdploeg weer de coopertest. Vier zwemmers wisten verder 
dan ooit te komen. Lees verder op de website 
 

D2-competitie 2 oktober in Veghel 
Zondag 2 oktober werd in Veghel de eerste ronde van de D2-competitie gezwommen. Er werd ontzettend hard 
gezwommen door de 29 zwemmers van Neptunus '58, met als resultaat 42 persoonlijke records, 3 clubrecords, vijf 
gouden, vier zilveren en 2 bronzen medailles.  Lees verder op de website 
 

Speedo/Swimkick 9 oktober in Boxtel 
Zondag 9 oktober werd de eerste Speedo/Swimkick-wedstrijd van dit seizoen gezwommen en Neptunus '58 was 
daarbij ingedeeld in Boxtel. De 6 zwemmers kwamen in dertien starts tot twintig persoonlijke records. Er werden 2 
gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medaille behaald. Lees verder op de website 
 

Nieuwe blog afdeling wedstrijdzwemmen 
Zoals je wellicht gemerkt hebt, doet de web-log van Neptunus ’58 het al een tijdje niet zoals het zou moeten. 
Daarom is er een nieuwe blog gemaakt. Kijk voortaan voor het laatste nieuws op http://neptunus58.blogspot.com/ 

 

MASTERZWEMMEN 
 

Agenda: 
10 december Wedstrijd in Eindhoven 
 

Coopertest 14 september 
Negen masters durfden het woensdag 14 september aan om na slechts een paar weken trainen de coopertest te 
zwemmen. Lees verder op de website 
 

Masterwedstrijd 25 september 
Sandra Schellekens heeft zondagavond 25 september het seizoen 2011-2012 voor Neptunus '58 geopend met een 
masterwedstrijd in Etten-Leur. Lees verder op de website 

http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/10-11/2011-01-08%20BWK%20eindhoven.html
http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/11-12/2011-09-12%20coopertest.html
http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/11-12/2011-10-02%20d2%20veghel.html
http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/11-12/2011-10-09%20speedo%20boxtel.html
http://neptunus58.blogspot.com/
http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/11-12/2011-09-12%20coopertest.html
http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/11-12/2011-09-25%20master%20etten-leur.html
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Hier had uw advertentie kunnen staan! 
Voor meer informatie: Gerry vd Eerden 

(g.eerden@home.nl) 
 

WATERPOLO  
 

Agenda thuiswedstrijden: 
15 oktober 18.15 – 20.15 uur D-meisjes, C-jongens en B-jongens 
22 oktober 18.15 – 20.15 uur D-meisjes, C-jongens en B-jongens 
29 oktober 18.15 – 20.30 uur B-meisjes, Heren 2 en Dames 1 
5 november 18.15 – 21.15 uur C-jongens, B-jongens, Dames 1 en Heren 1 
12 november 18.15 – 19.00 uur Heren 2 
19 november 18.15 – 21.15 uur B-jongens, B-meisjes, Heren 1 en Dames 1 
26 november 18.15 – 20.15 uur C-jongers, D-meisjes en Heren 2 
3 december 18.15 – 21.15 uur B-jongens, B-meisjes, Dames 1 en Heren 1 
11 december 19.00 – 21.00 uur D-meisjes, C-jongens en Heren 2 
 

Start seizoen 

Zaterdag 1 oktober speelden de jongens onder 17 in Vennen de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Een 
dag later kwamen ook de overige teams in actie.  Zie de wedstrijdkalender 
 

Teams seizoen 2011-2012 
Komend seizoen zullen er zeven teams competitie spelen: drie seniorenteams (heren 1, heren 2 en dames 1) en 
vier jeugdteams (B-jongens, B-meisjes, C-jongens en D-meisjes).  
Verder zal er een E-jeugd-minipoloteam meedoen aan een onderlinge competitie met een aantal teams in de regio.  
Op de website vind je de team-indeling en trainingstijden. 

 

WEBSITE: WWW.NEPTUNUS58.NL 
 
Onze website staat boordevol interessante informatie. Je vindt er onder andere de volgende items: 
- Laatste nieuws 
- Trainingstijden 
- Kalender 
- Uitslagen 

- Verslagen 
- Standen 
- Contactadressen 
- Verjaardagen 

- Foto’s 
- Links 

 

Bezoek www.neptunus58.nl regelmatig 

voor het laatste nieuws 

http://www.kring-utrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=clubrooster&clubID=134
http://www.neptunus58.nl/Waterpolo/teams.html
http://www.neptunus58.nl/Waterpolo/trainingen.html
http://www.neptunus58.nl/

