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VOORWOORD 
 
Beste leden,  
 
En, wat vonden jullie van de allereerste digitale nieuwsbrief? Mooi geworden 
he? (al zeggen we het zelf…). Maar, ‘nieuwsbrief’ is nou niet echt een 
spetterende naam.... Weet jij een leuke naam? Geef die dan door aan een van 
de redactieleden en win een mooie prijs! 
 
Staat http://www.neptunus58.nl trouwens al bij je favoriete websites? Nee??? 
Doe dat dan snel, en blijf altijd op de hoogte van al het zwem- en 
waterpolonieuws! 
 
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 
 
Het wordt weer winter, buiten zwemmen lijkt mij daarom nu nergens meer echt verstandig. Echter, ook de 
schaatsen hoeven nog niet uit het vet want zover is het nog lang niet. Dus binnen blijven is het enige motto voor 
liefhebbers van water en ijs. Gelukkig hebben we daar in Schijndel een goede accommodatie voor en hebben we 
als goed georganiseerde vereniging voor jong en oud leuke activiteiten te bieden. 
 
Ik zie weer wat nieuwe instroom van zwemmers en zwemmertjes. Dat is mooi voor een club in deze tijd. Zwemmen 
komt weer meer in de belangstelling zo lijkt het. 
 
De contributies voor de buitensporten zullen de komende jaren waarschijnlijk relatief sterk gaan stijgen doordat 
veel clubs met extra huurlasten te maken krijgen. De verschillen met de contributie van onze zwemvereniging 
worden dan gelukkig ook weer wat kleiner. Nog aantrekkelijker dus om te gaan zwemmen. Ook zijn we niet 
afhankelijk van het weer en dat maakt deze sport beoefenen echt comfortabel. Bovenal is zwemmen naast dat het 
gezond is voor je lijf ook nog én leuk én nuttig in ons waterrijke land. Ik hoop dat we ons ledental daarom weer 
gestaag uit kunnen breiden. 
 
De zwemvierdaagse is weer achter de rug. Ik geloof dat het ook dit jaar weer een geslaagd evenement genoemd 
kan worden. Veel interesse. Ook hier hebben we onze sport weer goed kunnen promoten. Bij deze wil ik daarom 
iedere vrijwilliger bedanken voor zijn of haar inspanning om dit tot een succes te maken. 
 
De grote clubactie is net afgelopen. Komende week weten we hoeveel loten er precies door Neptunus-leden 
verkocht zijn. Alvast bedankt namens de vereniging. In de volgende nieuwsbrief vind je de namen van de 
bestverkopende leden. 
 
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. Ik zou zeggen, doe het maar gewoon eens een keer. 
 
Tot ziens! 
 
Huibert van Aarle 

 
In deze nieuwsbrief: 

 Voorwoord 

 Woord van de voorzitter 

 Van het bestuur 

 Agenda 

 Verjaardagen 

 Nieuwe leden 

 NAT 

 Nieuws van de afdelingen 

http://www.bghacc.nl/
http://www.vanudenreklame.nl/
http://www.hoepelmankappers.nl/
http://www.merrem.nl
https://sites.google.com/site/droomtaart/home
http://www.jozon.nl/html/
http://www.neptunus58.nl/
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Hier had uw advertentie kunnen 
staan! Voor meer informatie: Gerry vd 

Eerden (g.eerden@home.nl) 

 

VAN HET BESTUUR  
 

Afmelden 
We hopen natuurlijk dat je je leven lang lid blijft van onze vereniging, maar mocht je toch je lidmaatschap willen 
beëindigen dan kan dat op de volgende wijze: 
1. Breng je trainer (en/of disciplineleider op de hoogte) 
2. Meld je schriftelijk of per e-mail af bij de ledenadministratie, op dit moment de secretaris: 

Jan Mettler 
Past. Dondersstraat 44 
5482 JW Schijndel 
e-mail: j.h.g.mettler@home.nl 

 
Belangrijk om te weten: 

- Je bent zelf verantwoordelijk voor je afmelding bij de ledenadministratie: dit wordt niet door je trainer of 
disciplineleider gedaan. 

- Je krijgt altijd een bericht (e-mail) terug bij beëindiging van je lidmaatschap. 
- De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Waterpoloërs kunnen alleen af melden op het einde van het seizoen 

(begin mei). 
- Teruggave van betaalde contributie bij afmelden als lid is niet mogelijk. 
- Bij het beëindigen van het lidmaatschap vervallen alle aanspraken op de bezittingen van de vereniging.  
- Eventueel materiaal in bruikleen (tassen, kleding, etc) moet zo spoedig mogelijk ingeleverd worden. 

 
Opruimen en poetsen 
Na een training of wedstrijd gaat iedereen vaak het liefst zo snel mogelijk naar huis. En daar zit nu net het 
‘probleem’: we moeten namelijk het bad na gebruik opgeruimd en optisch schoon achterlaten.  
 
Dat betekent: 
- Stoelen en tafels terugzetten waar ze stonden 
- Lijnen, goals en andere gebruikte materialen opruimen op de plaats waar ze thuishoren (en die ruimtes ook 

netjes achterlaten) 
- Rondslingerend afval in de vuilnisbakken doen 
 
Verder moet de laatste zwembadgebruiker van de dag letten op het volgende: 
- Doorspuiten en droogtrekken van de kleedlokalen, gang en douchegedeelte 
- Deuren bij de tribune op slot 
- Deur naar buiten bij de squashruimte op slot 
- Deuren rondom het instructiebad openschuiven 
- Lampen uit 
- Even aan het kantinepersoneel doorgeven wanneer we het bad verlaten zodat het personeel weet dat zij af 

moeten sluiten. 
- Als de kantine dicht is en er verder geen zwembadpersoneel meer is: voordeur op slot en alarm aanzetten 
 
Helaas is het een aantal keer voorgekomen dat er nog vanalles rondslingerde en er niet schoongemaakt is. De 
gemeente was hier op zijn zachtst gezegd ‘niet blij mee’ en heeft aangegeven dat er bij herhaling sancties volgen.  
 

Graag dus jullie aandacht hiervoor.  
Als we met zijn allen even helpen met opruimen en poetsen zijn we zo klaar. 

 

  

mailto:g.eerden@home.nl
http://www.zwembaddemolenhey.nl/
http://www.rabobank.nl/bedrijven/lokalebanken/stos/
http://www.facilicom.com/nl/breijer/pages/default.aspx
http://www.woonwinkelschijndel.nl/
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Zet in je agenda: 
 
Algemene Leden Vergadering 
12 maart 2012 om 20.00 uur. De locatie volgt nog. 
 
Zwemkamp 

Definitieve datum: 1, 2 en 3 juni 2012 in Vessem  

AGENDA 
 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 
 November December Januari 
Maandag - 5, 26 2 
Dinsdag  - 6, 27 3 
Woensdag - 28 4 
Donderdag - 29 5 
Vrijdag - 30 6 
Zaterdag - 24, 31 - 

 

VERJAARDAGEN 
 

December 
 

Januari 
4 Wilhelmien van Weert  2 Lisa van Esch 
6 Ine van Osta  6 Bart Hommerson 
7 Arno van Os  8 Rik den Otter 
8 Marike van Aarle  13 Harrie van Herpen 
 Sam van Helvoort  14 Gerard vd Heijden 
9 Karin van Vlaanderen   Ilona Hubers 
10 Max van Breugel  16 Annelieke vd Linde 
 Jenny vd Heijden  18 Sasha vd Bergh 
 Maarten Zomers   Robert Maasdijk 
12 Alyssa Kooijmans   Adelinde Schnitzeler 
13 Mia Megens   Marleen Zijlstra 
 Jelle Wouters  21 Wim Kelders 
16 Kim vd Wijgert   Wessel Verhoeven 
17 Roeland Mathijsen  22 Yvette vd Oever 
18 Isa vd Ven  23 Eva Zuidema 
20 Anouk van Lokven  24 Noa van Asseldonk 
24 Bart van Lange  27 Christie van Dinther 
25 Rachel Coppens   Femke van Vught 
 Jan Oremans  29 Lars Heeren 
27 Tom van Grinsven   Patrick Janssen 
 Rob Groenendaal  30 Matthijs van Cleef 
30 Guusje Kuijpers   Lisa Geurts van Kessel 

 

NIEUWE LEDEN 
 
Lieke vd Berg Zwemvaardigheidszwemmen 
Luca Broeren  Zwemvaardigheidszwemmen 
Timo Broeren  Zwemvaardigheidszwemmen 
Lisa Geurts van Kessel Zwemvaardigheidszwemmen 
Nina Heijmans Zwemvaardigheidszwemmen 
Eveline vd Heuvel Synchroonzwemmen 

Wim vd Laar Zwemvaardigheidszwemmen 
Ron vd Oetelaar Zwemvaardigheidszwemmen 
Yvette vd Oever  Zwemvaardigheidszwemmen 
Dimphy Vermeer Synchroonzwemmen +  
 zwemvaardigheidszwemmen 
Femke van Vught Zwemvaardigheidszwemmen

 
  

http://www.bghacc.nl/
http://www.vanudenreklame.nl/
http://www.hoepelmankappers.nl/
http://www.merrem.nl
https://sites.google.com/site/droomtaart/home
http://www.jozon.nl/html/
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Eerden (g.eerden@home.nl) 

 

NEPTUNUS ACTIVITEITEN TEAM (NAT) 
 

Grote Club Actie  
Ook dit jaar doet Neptunus '58 mee aan de Grote Club Actie. Op dit moment zijn de laatste loten ingevoerd. In de 
volgende nieuwsbrief maken we bekend wie de meeste loten hebben verkocht voor onze vereniging. Kan je niet 
zolang wachten, houd dan www.neptunus58.nl goed in de gaten! 24 november is de trekking van de Grote Club 
Actie. De uitslag wordt bekend gemaakt op www.clubactie.nl. 

 
Zwemvierdaagse 2011 
Zwemvereniging Neptunus '58 en zwembad de Molen Hey organiseerden van maandag 24 tot en met vrijdag 28 
oktober 2011 voor de 37e keer de nationale zwemvierdaagse. 300 deelnemers zwommen vier dagen lang dagelijks 
minstens tien of twintig banen. Daarnaast spetterden 21 kinderen zonder zwemdiploma vier dagen lang in het 
instructiebad. Voor het Ronald McDonald Kinderfonds werd door Chantal Kooper ruim 175 euro opgehaald! In 
totaal werd er bijna 220 euro opgehaald voor het goede doel. Ook was de hal weer flink versierd met een groot 
aantal kleurplaten. De uitslag van de kleurwedstrijd vind je op de website. Lees verder op de website 

 

ZWEMVAARDIGHEIDSZWEMMEN 
 

Agenda: 
10 december Afzwemmen keuzepakketten synchroonzwemmen (18.00 - 20.00 uur) 
 

Afzwemmen ster 3, zaterdag 15 oktober 
Net voor de herfstvakantie werd er weer afgezwommen voor ster 3. De kandidaten moesten wrikken op de buik en 
overgooien met een bal. Ook moesten ze in twee minuten tijd proberen zo ver mogelijk te zwemmen met alleen 
rugcrawl armen en een plankje tussen de benen. Er werd door hoepels gesprongen en tot slot werd er nog een 
parcours van twee banen gezwommen. Lees verder op de website 

 

SYNCHROONZWEMMEN 
 

Agenda: 
27 november Figurenwedstrijd kring Limburg in Eijsden (alleen wedstrijdniveaus) 
18 december Figurenwedstrijd in Schijndel (aanloop- en wedstrijdniveaus) 

 
15 oktober: Vijf diploma’s bij diplomasessie aanloopniveau 
Zaterdag 15 oktober werd er afgezwommen voor aanloopdiploma's. De meisjes kwamen uit op basishouding- en 
zeilboot- en barracudaniveau en behaalden allemaal een diploma of certificaat. Lees verder op de website 

 
16 oktober: Age 2-diploma Fieke Bouwmans bij figurenwedstrijd in Venray 
Zondag 16 oktober kwamen vier meisjes in actie bij een figurenwedstrijd in het Limburgse Venray. Daarbij 
behaalde Fieke Bouwmans het Age 2-diploma. Lees verder op de website 

 
6 november: Drie diploma’s en NK limiet bij figurenwedstrijd in Roosendaal 
Zondag 6 november deden in Total 18 meisjes mee aan een figurenwedstrijd in Roosendaal. Vier meisjes deden 
voor het eerst aan een figurenwedstrijd mee en drie meisjes zwommen voor het eerst op een hoger niveau. Nika 
Bozelie behaalde het Age 1-diploma en de eerste van twee limieten voor de Nederlandse Kampioenschappen. Op 
Age 2-niveau waren er diploma’s voor Sasha vd Bergh en Joëlle van Dijk.  Lees verder op de website 

mailto:g.eerden@home.nl
http://www.zwembaddemolenhey.nl/
http://www.rabobank.nl/bedrijven/lokalebanken/stos/
http://www.facilicom.com/nl/breijer/pages/default.aspx
http://www.woonwinkelschijndel.nl/
http://www.neptunus58.nl/
http://www.clubactie.nl/
http://www.neptunus58.nl/NAT/Zwemvierdaagse/Ronald%20McDonald%20Kinderfonds.html
http://www.neptunus58.nl/NAT/Zwemvierdaagse/zwemvierdaagse2011.html
http://www.neptunus58.nl/Zwemvaardigheid/Uitslagen/11-12/2011-10-15%20geslaagden%20ster%203.html
http://www.neptunus58.nl/Synchroonzwemmen/Uitslagen/11-12/2011-10-15%20diploma%20aanloop%20schijndel.html
http://www.neptunus58.nl/Synchroonzwemmen/Uitslagen/11-12/2011-10-16%20figuren%20venray.html
http://www.neptunus58.nl/Synchroonzwemmen/Uitslagen/11-12/2011-11-06%20figuren%20roosendaal.html
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ZWEMMEND REDDEN 
 

Agenda: 
April 2012 Start zomercursus 2012 

 
15 oktober: Wedstrijd tijdzwemmen in Rosmalen 
Zaterdag 15 oktober is met een groepje zwemmend redders meegedaan aan een wedstrijd tijdzwemmen bij de 
reddingsbrigade in Rosmalen. In verschillende leeftijdsklassen werden 1 of 2 banen op tijd gezwommen.
 Lees verder op de website 

 
22 oktober: Teams Neptunus ’58 2e, 6e en 8e bij EHaD in Schijndel 
Zaterdagmiddag 22 oktober werd in het Schijndelse zwembad een Eerste Hulp aan Drenkelingen wedstrijd 
gehouden. De Schijndelse teams eindigden op de 2e, 6e en 8e plaats. Lees verder op de website 

 

WEDSTRIJDZWEMMEN  
 

Agenda: 
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 Oss 

 
16 oktober: Veel pr’s bij limietwedstrijd in Tilburg 
Zondag 16 oktober hebben Jeroen en Mark van Dinther meegedaan aan een limietwedstrijd in Tilburg. In zes starts 
werden er zeven persoonlijke records gezwommen.  Lees verder op de website 

 
21 oktober: Dames tonen lange adem bij LAC in Veghel 
Vrijdag 21 oktober werd de eerste LAC-wedstrijd van het seizoen gezwommen. In Veghel kwamen vier dames van 
Neptunus '58 aan de start.  Lees verder op de website  

 
30 oktober: Derde plaats Neptunus ’58 bij Dommeltrofee in Boxtel 
Zondag 30 oktober hebben tien zwemmers meegedaan aan de Dommeltrofee in Boxtel. Zij startten 39 keer en 
zwommen vijftien persoonlijke records en twee clubrecords. Shirley Voets behaalde brons, Mark van Dinther goud 
en de ploeg behaalde de derde plaats in het verenigingsklassement. Lees verder op de website 

 
6 november: NK-limiet 50 vrij voor Mark van Dinther 
Zondag 6 november heeft Mark van Dinther zich weten te kwalificeren voor de Nederlandse Kampioenschappen. 
Op de 50 meter vrije slag tikte hij aan na 25.76 en was daarmee 0.03 seconde sneller dan de vereiste limiet. 
Daardoor zal hij vrijdag 2 december zijn debuut maken bij de NK in Eindhoven. Lees verder op de website 

 
13 november: 13 medailles bij tweede competitiewedstrijd in Veldhoven 
De wedstrijdzwemmers van Neptunus ’58 hebben zondagochtend 13 november de tweede competitiewedstrijd van 
dit seizoen gezwommen. Door de 26 zwemmers van Neptunus ’58 werden in Veldhoven dertig persoonlijke 
records gezwommen en werden er dertien medailles mee naar huis genomen. Lees verder op de website 

 

http://www.bghacc.nl/
http://www.vanudenreklame.nl/
http://www.hoepelmankappers.nl/
http://www.merrem.nl
https://sites.google.com/site/droomtaart/home
http://www.jozon.nl/html/
http://www.neptunus58.nl/Zwemmend%20Redden/Uitslagen/2011-10-15%20tijdzwemmen%20rosmalen.html
http://www.neptunus58.nl/Zwemmend%20Redden/Uitslagen/2011-10-22%20ehad%20schijndel.html
http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/11-12/2011-10-16%20limiet%20tilburg.html
http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/11-12/2011-10-21%20LAC%20Veghel.html
http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/11-12/2011-10-30%20dommeltrofee%20boxtel.html
http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/11-12/2011-11-06%20limiet%20tilburg.html
http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/11-12/2011-11-13%20d2%20veldhoven.html
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MASTERZWEMMEN 
 

Agenda: 
10 december Wedstrijd in Eindhoven 

 

WATERPOLO  
 

Agenda thuiswedstrijden: 
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 
 
Zie http://www.kring-utrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=clubrooster&clubID=134 voor een overzicht van 
alle wedstrijden van SWNZ. 
 

Verslagen waterpolo 
Op de website van Zegenwerp verschijnen regelmatig verslagen van de dames en heren van SWNZ. 
 

Foto’s heren 1 en dames 1 zaterdag 19 november 
Tijdens de wedstrijd van heren 1 tegen MNC Dordrecht 3 en dames 1 tegen Arethusa 1 zijn er veel foto’s gemaakt. 
Bekijk deze hier. 

 

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 

mailto:g.eerden@home.nl
http://www.zwembaddemolenhey.nl/
http://www.rabobank.nl/bedrijven/lokalebanken/stos/
http://www.facilicom.com/nl/breijer/pages/default.aspx
http://www.woonwinkelschijndel.nl/
http://www.kring-utrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=clubrooster&clubID=134
http://www.zegenwerp.nl/
https://picasaweb.google.com/109179660256133804648/20111119WPHeren1EnDames1?authuser=0&feat=embedwebsite
http://www.neptunus58.nl/

