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Voorwoord 
 
Beste leden,  

 
Ook deze keer berichten wij jullie over een heleboel activiteiten van de 
verschillende afdelingen. Jouw vereniging heeft echt niet stil gezeten. Als jij 
dat ook vindt, stem dan snel op Neptunus '58 als allerleukste vereniging van 

Schijndel: Neptunus'58 

 
Wij wensen jullie veel leesplezier en zien jullie graag weer op het zwembad! 

 
Femke vd Hoeven femke.wilhelm@home.nl  
Sandra Schellekens sandraschellekens@gmail.com 

 
 

Woord van de voorzitter 
 
Hoi zwemmers en zwemsters, 
 
Maandag 4 maart hebben we onze ledenvergadering gehad, waarin alle 
activiteiten van het afgelopen jaar weer de revue zijn gepasseerd. Er is weer 
veel gedaan door onze vrijwilligers en we zitten weer vol plannen voor dit 
zwemjaar. Ook financieel hebben we een en ander op orde kunnen houden 
over het afgelopen jaar. Mijn dank aan al degenen die hieraan een steentje 
hebben kunnen bijdragen. 
 
Intussen zijn we weer met de activiteit Zwemmend Redden gestart. Ik hoop 
dat er door een goede zomer weer enige lessen in het buitenwater zullen 
kunnen gaan plaatsvinden want dan is het tenminste een stuk spannender 
en minder comfortabel. Dan is het voor onze toekomstige redders weer veel 
echter en voelt het nog beter als ze het diploma in ontvangst mogen nemen. 
En zoals jullie misschien niet weten, is dat ook niet leden van Neptunus '58 
mee kunnen zwemmen bij de afdeling Zwemmend Redden. 
 
Ook de voorbereidingen van het kamp zijn al weer in volle gang. Indien 
ouders of anderen zich nog op willen geven om die dagen mee te helpen 
dan juichen we jullie aanmeldingen hiervoor van harte toe.  
 
Wij zijn als vereniging nog steeds op zoek naar een vrijwilligerscoördinator 
ten behoeve van de afstemming van de vrijwilligerswerkzaamheden tussen 
de verschillende disciplines en ten behoeve van het zorg dragen voor de 
externe communicatie. Geïnteresseerden mogen zich bij een van de 
bestuursleden melden. Ik zou zeggen, doe het maar gewoon eens een keer. 
 
Verder hoop ik dat de lente nu echt gaat doorzetten, zodat de schaatsen in 
het vet kunnen om plaats te maken voor zwemkleding. 
 
Tot de volgende keer! 
Groetjes Huibert  

 

In deze nieuwsbrief: 
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Neptunus Activiteiten Team (NAT) 

Zwemvaardigheidszwemmen 

Synchroonzwemmen 

Zwemmend Redden 

Wedstrijdzwemmen 

Masterzwemmen 
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Belangrijkste nieuws: 

 
Synchroonzwemmen: 
o Nika Bozelie vierde bij 

Brabantse Kampioenschappen 
 
Wedstrijdzwemmen:  
o 18 PR’s bij Schijndelse Lange 

Afstands Kampioenschappen 
o Tweede NJK-limiet Rik den 

Otter: 100 vrij 
 
Zwemvaardigheidszwemmen: 
o Veel nieuwe Waterpolo-

diploma’s 1 en 2 behaald 
 
Masterzwemmen:  
o Limieten EK Masters voor 

Frank Hovenier en Sandra 
Schellekens 

 
Waterpolo:  

o Tussenstand per 14 april 

http://t.ymlp350.net/bhywapaqmqyadauhuazahshqww/click.php
mailto:femke.wilhelm@home.nl
mailto:sandraschellekens@gmail.com
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Zet in je agenda: 
 

Zwemkamp 
Vrijdag 7 t/m zondag 9 juni 2013 in Vessem 
 
Zwemvierdaagse: 

14 t/m 18 oktober 2013 

Van het bestuur 
 

Collecte Jantje Beton 
Neptunus ’58 heeft weer met drie vrijwilligers meegedaan aan de Jantje Beton collecte en daarmee het goede doel 
en onszelf gesteund. Ans Sars, Fred vd Ven en de moeder van Anna van Gogh hebben samen € 141,25 
opgehaald. Daarvan is de helft voor onze vereniging.  

 

Is Neptunus'58 de Leukste Sportvereniging van Schijndel? 
De tweede editie van De Verkiezing van de Leukste Sportvereniging is officieel van start gegaan. 
Tot en met 19 mei 2013 kunnen alle inwoners van de gemeente Schijndel stemmen op hun 
favoriete sportvereniging. Ook wij zijn genomineerd en maken dus kans om de Leukste 
Sportvereniging van de gemeente Schijndel te worden. Als jij ook vindt dat Neptunus '58 de 
leukste vereniging van Schijndel is, stem dan op ons via de volgende link: Neptunus'58 
 
En stemmen doe je niet alleen voor je eigen vereniging maar ook nog voor een goed doel. Voor elke stem wordt  
€ 0,05 overgemaakt naar Spieren voor Spieren, een organisatie die zich inzet om kinderen met een spierziekte te 
helpen. Ze doen dat samen met vele topsporters. Nog een goede reden dus om op Neptunus '58 te stemmen. 

 
 

Agenda 
 

Wanneer wordt er gezwommen? 
Op de volgende dagen is er geen training: 
- Maandag 29 april t/m 4 mei* 

De afdeling zwemmend redden traint wel op 4 mei 
- Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) 
- Maandag 20 mei (2

e
 Pinksterdag) 

- Zaterdag 25 mei (Nederlandse Kampioenschappen 
Waterbasketbal in de Molen Hey) 

 

 

Nieuwe leden 
 

Naam Afdeling 
Eva van Dijk Zwemvaardigheidszwemmen 
Dries vd Heijden Zwemvaardigheidszwemmen 
Ilze van Kuilenburg Synchroonzwemmen + Zwemvaardigheidszwemmen 
Liza van Nuland Zwemvaardigheidszwemmen 
Roos Roefs Zwemvaardigheidszwemmen 
Jinte Schellekens Zwemvaardigheidszwemmen 
Kiki Spierings Zwemmend Redden + Zwemvaardigheidszwemmen 
Monique Vos Zwemvaardigheidszwemmen 

http://t.ymlp350.net/bhyhadaqmqyaaauhuarahshqww/click.php
http://t.ymlp350.net/bhywapaqmqyadauhuazahshqww/click.php
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Verjaardagen 
 

 April   Mei 
2 Monique Vos  2 Mike Pijnappels 
5 Erwin van Alebeek   Fred vd Ven 
 Anne Smits  3 Noor van Lier 
 Rick vd Wetering  4 John van Dinther 
6 Ronnie van Berlo  6 Daniel van Aarle 
9 Jasper van Boxtel   Joa Vos 
11 Jeroen Lucius   Nikki Vos 
13 Peter van Aarle  7 Monique vd Pluym 
14 Dries vd Heijden  10 Noud van Boven 
17 Selina Janssen   Jan vd Heijden 
 Caroline van Oostveen  20 Aniek Pennings 
18 Sjanneke de Kort  22 Dora Sengers 
20 Virgilius van Liempd  27 Pim de Crom 
22 Frank Hovenier    
 Leo Zuidema    
25 Jeroen van Dinther    
27 Loes van Schijndel    
28 Melanie Brunnen    
 Brechje Wijnakker    
 Karina Zegers    
30 Moniek vd Boogaard    

 
 

Neptunus Activiteiten Team (NAT) 
 

Zwemkamp 2013 
Ook dit jaar gaat Neptunus'58 op kamp, samen met drie andere zwemverenigingen. Het weekend is gepland op 7-
8-9 juni 2013 op Eurocamping in Vessem. We vertrekken op vrijdagmiddag en op zondagmiddag worden jullie 
weer opgehaald door jullie ouders.  
 
De inschrijving is nu open voor deelnemers en begeleiders/spelleiders. Vorig jaar zaten we een beetje krap met het 
aantal begeleiders/spelleiders. Gelukkig hebben zich dit jaar al een aantal nieuwe begeleiders aangemeld. Daar zij 
we heel erg blij mee. Wil jij of willen jouw ouders ook als begeleider/spelleider mee op kamp, dan horen we dat 
heel graag. 
 
Tijdens het kamp worden verschillende spellen georganiseerd, die je in een groepje uitvoert. Als je op het 
inschrijfformulier aangeeft bij wie je graag in de groep wil zitten, dan proberen wij daar rekening mee te houden.  
 
We slapen in grote tenten. Een aantal heeft Neptunus '58 zelf in beheer. Als er veel deelnemers meegaan, kunnen 
we er best een paar meer gebruiken. Als jullie nog een tent hebben liggen die we mogen lenen, laat het ons dan 
weten.  
 
Op de site staat nog veel meer informatie over het kamp. Als je vragen hebt over het kamp, dan kun je terecht bij 
de AL (Frank Hovenier, Femke vd Hoeven).  Lees verder op de website 
 

http://www.neptunus58.nl/NAT/Zwemkamp/Algemeen.html
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Zwemvaardigheidszwemmen 
 

Agenda: 
19 juni Afzwemmen basispakket zwemvaardigheid 4-5-6  17.30 – 19.00 uur 
22 juni Afzwemmen basispakket zwemvaardigheid 1-2-3  14.30 – 18.00 uur 

 

Geslaagden sterren 
Lars van Halder, Danny Kraneveld, Jori Vissers, Thomas Zegers en Mees Zuidema hebben in maart hun diploma 
ster 1 gehaald.  

 

2 maart: afzwemmen keuzepakket Waterpolo  
Zaterdag 2 maart haalden 34 zwemmers hun waterpolo-diploma. Deze diploma’s horen in de reeks 
zwemvaardigheidsdiploma’s en zijn dit seizoen geheel vernieuwd. De examenonderdelen lijken nu veel meer op 
het echte waterpolospel en zijn veel leuker geworden. In een rap tempo toonden de kandidaten dat ze wendbaar 
waren in het water, dat ze uit het water omhoog konden springen om een bal te vangen, dat ze snel met een bal 
naar de overkant van het bad konden zwemmen en dat ze de bal precies in een hoek van het doel konden gooien. 
Het examen werd afgesloten met twee verschillende balspellen. Lees verder op de website 

 
 

Synchroonzwemmen 
 

Agenda: 
2 juni Uitvoeringenwedstrijd aanloop + recreatief 
8 en 9 juni Synchrobeat (NK Age 1 en Age 2) in Zwolle 
Juni Afzwemmen aanloopdiploma’s (exacte datum volgt nog) 

 

24 februari: Brabantse Kampioenschappen figuren 
Zondag 24 februari werd het eerste gedeelte van de Brabantse Kampioenschappen 
gehouden. In Breda kwamen namens Neptunus ’58 drie zwemsters in actie. Nika Bozelie 
en Romy van Laarhoven zwommen op Age 1 niveau en Joëlle van Dijk kwam in de 
categorie Age 2 in actie. Lees verder op de website 

 

10 maart: Nika Bozelie 4e bij Brabantse Kampioenschappen 
Op 10 maart heeft Nika Bozelie als enige namens zwemvereniging Neptunus ’58 een 
schitterende show bij de Brabantse Kring Kampioenschappen (BKK) synchroonzwemmen 
gezwommen in Eindhoven. Lees verder op de website 

 

23 maart: Afzwemmen aanloopdiploma’s 
Zaterdag 23 maart was er een diplomasessie voor het aanloopniveau. Er werden acht 
diploma’s en twee certificaten behaald. Lees verder op de website 

 

14 april: Net geen tweede limiet voor Joëlle van Dijk 
Zondag 14 april miste Joëlle in het Limburgse Brunssum op 1 punt haar tweede limiet om 
mee te kunnen doen met de Synchrobeat. Nika Bozelie zwom deze wedstrijd voor de 
eerste keer op Age 2 niveau en scoorde met bijna 43 punten bijzonder goed.  Lees verder op de website 

http://www.neptunus58.nl/Zwemvaardigheid/Uitslagen/12-13/2013-03-02%20waterpolo.html
http://www.neptunus58.nl/Synchroonzwemmen/Uitslagen/12-13/2013-02-24%20bkk%20figuren%20breda.html
http://www.neptunus58.nl/Synchroonzwemmen/Uitslagen/12-13/2013-03-10%20bkk%20uitvoeringen%20eindhoven.html
http://www.neptunus58.nl/Synchroonzwemmen/Uitslagen/12-13/2013-03-23%20diploma%20aanloop%20schijndel.html
http://www.neptunus58.nl/Synchroonzwemmen/Uitslagen/12-13/2013-04-14%20figuren%20brunssum.html
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Zwemmend redden 
 

Agenda:  
20 en 27 april 2013-04-15 Inschrijven zomercursus 2013 
11, 18 en 25 mei  Training in zwembad De Molen Heij 
1, 22 en 29 juni  Training in zwembad De Molen Heij  
15 en 16 juni  EHaD wedstrijd in Rosmalen 
6 juli  Training in buitenwater 
3, 10, 17 en 31 augustus Training in zwembad De Molen Heij 
24 augustus  Training in buitenwater 
7, 14, 21 en 28 september Training in zwembad De Molen Heij 
5 oktober  Examen zomercursus Zwemmend Redden 
12 oktober  EHaD wedstrijd in Schijndel 

 

Doe jij ook mee met de Zomercursus 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. 
 
De zomercursus zwemmend redden van Neptunus'58 is weer gestart. Inschrijven kan tot en met eind april. Tijdens 
de trainingen (vanaf nu tot en met begin oktober) leren we jullie alles over het zwemmend redden. Ook niet leden 
van Neptunus '58 kunnen meedoen met de cursus. Dus als jouw vriend of vriendin ook mee willen, dan kan dat. Je 
sluit de cursus af met het halen van een officieel diploma (5 oktober) en met een leuke wedstrijd op 12 oktober. 
Neptunus’58 is gespecialiseerd in de cursussen voor het redden van drenkelingen in binnenwater. 
 
Als jij ook mee wilt doen, dan ben je van harte welkom op zaterdagavond om 18.00 uur in zwembad De Molen Hey 
in Schijndel. Je mag altijd twee keer komen proefzwemmen. Meer informatie en het inschrijfformulier vinden jullie in 
de bijlage en op de site.  Lees verder op de website 

 
 

Moderne communicatie naar leden 
Sinds begin 2013 valt de afdeling Zwemmend Redden officieel onder de Koninklijke Bond tot het Redden van 
Drenkelingen. We mogen ons voortaan dus Reddingsbrigade Schijndel noemen.  
Natuurlijk blijft de afdeling een onderdeel van Neptunus '58. 
 
Sinds kort heeft de afdeling Zwemmend Redden ook een eigen website en zijn wij aanwezig op Facebook en 
Twitter. We zijn benieuwd of jij ons binnenkort ook liked of een van onze volgers wordt. 
 Website Reddingsbrigade Schijndel 
 Facebook pagina Reddingsbrigade Schijndel 
 Link naar Twitter van Reddingsbrigade Schijndel 
 
Vorig seizoen is een mooie film gemaakt over het zwemmend redden en de zomercursus. Die willen we jullie graag 
laten zien. Kijk maar mee:  Film Reddingsbrigade Schijndel 

http://www.neptunus58.nl/Zwemmend%20Redden/cursus2013.html
http://www.reddingsbrigadeschijndel.nl/
https://www.facebook.com/reddingsbrigade.schijndel.7
https://twitter.com/ReddingsSchijnd
http://www.youtube.com/watch?v=ikb333IcOto&feature=share
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Wedstrijdzwemmen 
 

Agenda: 
21 april Limiet in Veldhoven (onder voorbehoud) 
18,19,25,26 mei Brabantse Zomer Kampioenschappen in Eindhoven (50-meterbad) 
27 mei Coopertest in Schijndel 
17 juni Super Sprint wedstrijd in Schijndel 
21 t/m 23 juni Nederlandse Junioren Kampioenschappen in Utrecht (50-meterbad)  
 

25 februari: Schijndelse Lange Afstands Kampioenschappen 
Maandag 25 februari werden weer de Schijndelse Lange Afstands Kampioenschappen gehouden. De 21 
zwemmers lieten 18 persoonlijke records noteren. Lees verder op de website 
 

3 maart: Tweede NJK-limiet Rik den Otter bij limietwedstrijd in Eindhoven 
Zondag 3 maart hebben Rik den Otter en Sandra Schellekens meegedaan aan een limietwedstrijd in het 50-
meterbad in Eindhoven. Geen onbekend terrein voor de twee, aangezien ze elke zaterdagochtend in hetzelfde bad 
trainen met de Kring Brabant. Lees verder op de website 
 

10 maart: Kleine ploeg met grootse resultaten bij competitiewedstrijd 
Zondag 10 maart hebben 18 zwemmers van Neptunus ’58 meegedaan aan de vierde competitiewedstrijd van het 
seizoen. Zij wisten samen 26 persoonlijke records te zwemmen. Verder behaalde Selina Janssen op de 50 rug 
haar eerste Brabantse limiet. Lees verder op de website 
 

17 maart: Drie medailles bij Speedo/Swimkick in Uden 
Zondag 17 maart hebben Pim de Crom, Naomi Janssen en Rik den Otter meegedaan aan de vierde 
Speedo/Swimkickwedstrijd van dit seizoen in Uden. Lees verder op de website 
 

7 april: Mooie medailleoogst bij eigen D2 wedstrijd 
Zondag 7 april kwamen 26 wedstrijdzwemmers in actie bij de vijfde en laatste D2 wedstrijd. Ze zetten in ons eigen 
zwembad de Molen Hey mooie resultaten neer en haalden in totaal 14 medailles. Neptunus '58 eindigde dit 
seizoen als 12

e
 in de D2-competitie. Lees verder op de website 

 

 

http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/12-13/2013-02-25%20slak%20schijndel.html
http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/12-13/2013-03-03%20limiet%20eindhoven.html
http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/12-13/2013-03-10%20d2%20waalwijk.html
http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/12-13/2013-03-17%20speedoswimkick%20uden.html
http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/12-13/2013-04-07%20d2%20schijndel.html
http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/12-13/2013-04-07%20d2%20schijndel.html
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Masterzwemmen 
 

Agenda: 
3-5 mei NK Masters Lange baan in Eindhoven 
29 mei Coopertest` 
19 juni Super Sprint wedstrijd 
1-7 september EK Masters in Eindhoven 
 

17 februari: Masterwedstrijd in Breda (50) 
Zondag 17 maart hebben twee masters (25+) meegedaan aan een masterwedstrijd in het 50-meterbad in Breda. 
Frank Hovenier en Sandra Schellekens startten beiden drie maal. Lees verder op de website 
 

14 april: Masterwedstrijd in Nijmegen 
Zondag 14 april trad Sandra Schellekens aan bij de masterwedstrijd in Nijmegen. Ze zwom drie afstanden en 
haalde een 1

e
 plaats en twee 2

e
 plaatsen. Toch stemden de gezwommen tijden haar niet tot tevredenheid. Hopelijk 

gaat het Sandra over drie weken beter af tijdens de NK Masters. Lees verder op de website 

 
 

Waterpolo 
 

Stand competitie per 14 april 
Met nog twee weken met wedstrijden is de stand als volgt: 
 

Team Rang gespeeld gewonnen gelijk verlies punten voor tegen saldo straf 

Heren 1 11e van 12 teams 19 3 2 14 11 103 162 -59 0 

Heren 2 7e van 11 teams 19 9 1 9 28 102 122 -20 0 

Dames 1 7e van 12 teams 20 9 2 9 29 155 154 1 0 

Jongens C 3e van 10 teams 14 10 2 2 32 128 53 75 0 

Meisjes C 3e van 4 teams 11 2 1 8 7 42 116 -74 0 
 

 

Kalender, uitslagen, standen seizoen 2012-2013 

De wedstrijdkalender en alle uitslagen en standen van SWNZ vind je op http://www.kring-
utrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=clubrooster&clubID=134 

 

 
 

Bezoek www.neptunus58.nl regelmatig voor  

het laatste nieuws 

http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/12-13/2013-02-09%20master%20eindhoven.html
http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/12-13/2013-04-14%20master%20nijmegen.html
http://www.neptunus58.nl/Wedstrijdzwemmen/Uitslagen/12-13/2013-04-14%20master%20nijmegen.html
http://www.kring-utrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=clubrooster&clubID=134
http://www.kring-utrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=clubrooster&clubID=134
http://www.neptunus58.nl/

