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Uw advertentie hier?? 
Neem meer informatie contact op met 

Peter van Aarle 
(petervanaarle58@gmail.com) 

 

Voorwoord 
 
Beste leden,  
 
Inmiddels is het zwemseizoen in volle gang en is iedereen weer druk met 
trainen. Zo ook de redactie van de Drietand. Op donderdagavond zitten we 
van 6 tot 10 in het zwembad, maar gelukkig hebben we tussendoor twee uur 
pauze waarin we een nieuw clubblad in elkaar kunnen zetten!  
Ookal is het pas september, twee disciplines hebben hun seizoen er al weer 
op zitten, namelijk zwemmend redden en open water zwemmen. Bij de 
andere afdelingen zijn de eerste wedstrijden ook al geweest. Ook zijn de 
eerste sterren bij het zwemvaardigheidszwemmen inmiddels uitgereikt. 
 
Wij wensen jullie veel leesplezier met deze Drietand en zien jullie graag in 
de herfstvakantie bij de Zwemvierdaagse en/of de Schijndelse 
Schoolzwemkampioenschappen! 
 
Femke vd Hoeven femke.wilhelm@home.nl  
Sandra Schellekens sandraschellekens@gmail.com 

 
 

Woord van de voorzitter 
 
Hoi zwemmers en zwemsters, 
 
Afgelopen 1 september hebben we de vrijwilligersdag mogen beleven. Het 
was een zeer geslaagde dag waarin de barbecue ons lekker gesmaakt 
heeft. Jammer dat de opkomst wat tegenviel maar dat mocht de pret niet 
drukken. Femke en Wilhelm, hierbij nogmaals bedankt dat wij gebruik 
konden maken van jullie prachtige locatie achter jullie woonhuis. Het was er 
supermooi, goed voorbereid en zeker voor herhaling vatbaar! 
 
Alle trainingen en competities zijn inmiddels weer in volle gang. Iedereen is 
weer serieus bezig met zijn zwemsport. Het doet me goed om te zien dat 
mensen er ook echt lol in beleven. Dat beleef je des te meer als je hoort dat 
er naast de reguliere zwemactiviteiten ook door diverse leden weer mee zal 
worden gedaan aan de zwemvierdaagse. Dat bevestigt nog eens hoe leuk 
zwemmen kan zijn in alle verschillende disciplines. Ik hoop ook dit jaar weer 
op een grote opkomst bij de zwemvierdaagse. Dat maakt het evenement 
echt gezellig en zet het zwemmen weer meer in de spotlights. 
 
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 zorgdragen voor de 
externe communicatie. Geïnteresseerden mogen zich bij een van de 
bestuursleden melden. Ik zou zeggen, doe het maar gewoon eens een keer. 
 
Tot de volgende keer of tot in het zwembad 
 
Groetjes, 
Huibert 

 

 
 

  

In deze nieuwsbrief: 
 

Voorwoord 

Van het bestuur 

Agenda 

Nieuwe leden 

Verjaardagen 

Neptunus Activiteiten Team (NAT) 

Zwemvaardigheidszwemmen 

Synchroonzwemmen 

Zwemmend Redden 

Wedstrijdzwemmen 

Masterzwemmen 
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Belangrijkste nieuws: 

 
Van het bestuur: 
o Vacatures 
 
NAT: 
o 39

e
 Zwem4daagse in de 

herfstvakantie 
o Schijndelse Schoolzwem-

kampioenschappen 
 
Synchroonzwemmen:  
o Twee diploma’s bij eerste 

competitiewedstrijd 
 
Zwemmend Redden:  
o Diploma’s bij examen cursus 
 
Wedstrijdzwemmen:  
o Open water seizoen afgesloten; 

3e plaats Sandra Schellekens 
 
Masterzwemmen:  
o Neptunus ’58 bij EK Masters 

o 6 masters bij masterwedstrijd 
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Van het bestuur 
 
Contributie-inning september 
Helaas is er een foutje geslopen in de omschrijving bij de contributie-inning in september. Op je bankafschrift stond 
dat het om de zwemmend redden, tweede incasso ging. Dit was echter gewoon de contributie van Neptunus ’58, 
derde periode. Namens de penningmeester excuses voor het ongemak! 

 
Toegangssysteem 
Zoals jullie voor de vakantie al hebben gezien, is de entree van het zwembad behoorlijk veranderd. Door de 
samenwerking met Fitland zijn de regels rondom de toegang tot het zwembad verscherpt. Dat betekent dat we een 
kwartier voordat de training begint, naar de kleedlokalen en vervolgens het bad mogen. Een trainer van Neptunus 
’58 of SWNZ zal het toegangspoortje openen. Na de training zal het poortje weer sluiten. 

 
Vacatures 
Tot onze spijt heeft er zich nog niemand gemeld voor de vacatures van secretaris en PR-functionaris. Ben jij de 
man of vrouw die we zoeken? Heb je interesse in één van deze functies, dan snel contact op met onze voorzitter 
Huibert van Aarle: 073-5498965 of hvanaarle@bghacc.nl. 

 

Secretaris 
Helaas heeft Jan Mettler na ruim 10 jaar aangegeven te stoppen als secretaris. Het bestuur is Jan erg dankbaar 
voor al het werk wat hij in de afgelopen jaren voor onze vereniging heeft gedaan. Nu heeft het bestuur de moeilijke 
taak om een vervanger voor hem te vinden.  
 
Wat doet een secretaris? 
o Ontvangt en verdeelt post (digitaal en op papier). 
o Houdt de ledenadministratie bij. 
o Regelt de badhuur voor zowel Neptunus ’58 als SWNZ 
o Regelt alle administratieve zaken richting de Nederlandse zwembond 
o Houdt het archief bij. 
 

PR-functionaris 
Het bestuur is ook op zoek naar een PR-functionaris. De PR-functionaris coördineert de contacten met de lokale 
kranten en internetsites. Hij of zij wordt bijgestaan door een aantal actieve leden die de verslagen van de 
afdelingsactiviteiten verslaan (de zogenaamde reizende reporters).  
 
Neptunus’58 krijgt steeds vaker te maken met de pers, want we willen veel vertellen over onze club. Hiervoor 
gebruikt de club een aantal manieren: 
o In het Schijndels Weekblad verschijnen regelmatig wedstrijdverslagen van het waterpolo, wedstrijdzwemmen 

en het synchroonzwemmen. Ook wordt het Schijndels Weekblad gebruikt om aankondigingen te doen voor 
bijvoorbeeld de cursus Zwemmend Redden, de Zwemvierdaagse of de shows van het synchroonzwemmen. 

o Soms verschijnen er artikelen over Neptunus’58 in het Brabants Dagblad of ook de Meijerij. 
o Verder zijn er nog lokale en regionale websites waarop verslagen en aankondigingen gepubliceerd worden. 
 
Om al deze communicatie over Neptunus’58 te structureren, is het bestuur op zoek naar een PR-functionaris. En 
nu moet je niet meteen schrikken, als je het bovenstaande allemaal leest, want je hoeft natuurlijk niet alle teksten 
zelf te schrijven. Die worden aangeleverd door de verschillende afdelingen en in overleg met die afdelingen bepaal 
je (bijv. in een communicatieprogramma) wie, wanneer, welke informatie naar de pers doorstuurt want het spreekt 
ook voor zich dat je dat niet alleen hoeft te doen. Juist niet. Een PR-functionaris wordt vanuit de hele club 
geholpen. 
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Zet in je agenda: 
 

Zwemvierdaagse: 

14 t/m 18 oktober 2013 

Agenda 
 
Wanneer wordt er gezwommen? 
In de herfstvakantie van maandag 14 tot en met zaterdag 19 oktober wordt er 
niet getraind.  
 
LET OP: de eerste zaterdag trainen we dus wél en de tweede zaterdag niet! 
 
We hopen dat alle leden meedoen aan de zwem4daagse! 
 
 

Nieuwe leden 
 
Wil jij ook lid worden van onze spetterende zwemvereniging? Neem dan contact op met Sandra van Eijk voor meer 
informatie en eventueel een proefles! 073-5479535 of ajvaneijk@home.nl. 
 
De volgende leden zijn in augustus en september lid geworden: 
 
Bij het zwemvaardigheidszwemmen 
Sjors van Alebeek  
Karin vd Berg  
Lotte van Berkel  
Lieke vd Boom  

Renske vd Boom  
Justin van Heeswijk  
Chloë Huiberts  
Femke van Hulsentop  

Maaike van Hulsentop  
Teun Schouten  
Ymke Veenstra  
Loes van Zandbeek  

 
En verder:  
Sasha vd Bergh Synchroonzwemmen 
Marian vd Hanenberg Synchroonzwemmen 
Miranda Janssen Official wedstrijdzwemmen 
Anne van Zoggel Synchroonzwemmen + Zwemvaardigheidszwemmen 
Eva van Zoggel Synchroonzwemmen + Zwemvaardigheidszwemmen 

 
 

Verjaardagen 
 

 
Oktober 

     
November 

   1 Perry Kemps 
 

15 Martijn Eickmans 
 

1 José Vermeijs 
 

18 Rick van Berkel 

 
Margje Wessels 

 
16 Richard van Cleef 

  
Lisanne Wouters 

 
19 Hessel van Liempd 

 
Dana vd Wijst 

  
Linda Spooren 

 
3 Fenne van Heesch 

  
Amber Persoon 

2 Miranda Janssen 
  

Loes van Zandbeek 
  

Teun Schouten 
 

20 Maaike van Hulsentop 
9 Sebas vd Wielen 

 
17 Demi van Os 

 
7 Willem vd Wijgert 

  
Ilze van Kuilenburg 

10 Jessie Bozelie 
 

19 Luc Cooijmans 
 

8 Romy van Laarhoven 
 

21 Sofie Fava 

 
Diny vd Brand 

 
22 Thije van Asseldonk 

 
9 Jos Mettler 

 
23 Marie-José vd Bergh 

11 Harold vd Oetelaar 
 

23 Nina Heijmans 
  

Jinte Schellekens 
  

Aletta Suiker 
12 Curth Swinkels 

    
11 Jori Vissers 

 
24 Elke Schellekens 

13 Jette van Liempt 
    

12 Mariska Kraneveld 
 

25 Renske vd Boom 

 
Jelle Schakenraad 

     
Peter vd Weijer 

  
Henny Bozelie 

      
15 Heidi Wijnakker 

 
28 Rene Kuipers 

      
16 Wim Vermeulen 

 
29 Ellen Verhagen 

      
17 Ans Sars 

 
30 Helwie van Esch 
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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.  
 
Belangrijk om nu alvast te weten: 
o De actie is inmiddels gestart. Heb jij nog geen verkoopboekje gehad, vraag er 

dan naar bij je trainer! 
o Voor ieder verkocht lot van € 3,00 mag Neptunus '58 € 2,40 houden. Zelf kan je er ook nog aan verdienen. Van 

elk verkocht lot krijg jij als verkoper een gedeelte terug van de vereniging. Een mooie aanvulling op je zakgeld! 
o Mensen schrijven hun naam, adres, juiste rekeningnummer en het aantal loten dat ze willen kopen op in het 

Grote Clubactie verkoopboekje. Het is erg belangrijk om al deze gegevens te noteren. Dan geef je de mensen 
het bedankbriefje, de kortingsbonnen en de deurzegel.  

o Extra verkoopboekjes (bedankbriefjes, kortingsbonnen en deurzegels) kun je downloaden van 
www.clubactie.nl (lotenverkopers, downloads). 

o Je kunt loten verkopen tot 10 november. Zorg ervoor dat je uiterlijk op 13 november je verkoopboekje hebt 
ingeleverd bij Femke vd Hoeven, Frank Hovenier of Sandra Schellekens. 

o De club zorgt ervoor dat alle gegevens verwerkt worden. Het lotnummer komt op het bankafschrift te staan.  
o De trekking is op donderdag 28 november, waarbij leuke prijzen te winnen zijn. 
o Op de website www.neptunus58.nl lees je meer over de Grote Club Actie.  

 
 
14 t/m 18 oktober: Zwemvierdaagse in de Molen Hey 
Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 oktober wordt voor de 39e keer de Nationale Zwemvierdaagse gehouden. 
o Je kan je banen zwemmen op maandag tot en met donderdag van 17.30 tot 19.30 uur en op vrijdag van 17.00 

tot 18.30 uur. Na het zwemmen van je banen kan je elke dag nog vrijzwemmen in het recreatiebad tot 19.15 
uur (op vrijdag tot 18.15 uur). 

o Kinderen vanaf 4 jaar zonder A-diploma (waarvan één of meerdere ouders/ verzorgers deelnemen aan de 
zwemvierdaagse) kunnen in het instructiebad meedoen aan de Spettervierdaagse. Daar worden zij, terwijl hun 
ouders banen zwemmen, onder toezicht vermaakt door medewerkers van Neptunus ’58. Ook zij ontvangen na 
4 keer zwemmen een medaille. 

o De kosten zijn € 6,90 voor kinderen tot en met 12 jaar, € 9,20 voor zwemmers van 13 jaar en ouder en € 3,40 
voor deelnemers aan de Spettervierdaagse. 

o Tijdens de zwemvierdaagse wordt er weer een sponsoractie gehouden voor het Ronald McDonald 
Kinderfonds. Dit fonds bouwt huizen op loopafstand van een ziekenhuis waardoor ouders dicht bij hun zieke 
kind kunnen zijn. Zo’n Ronald McDonald huis wordt op die manier een ‘thuis ver van huis’, waardoor het 
gezinsleven zo normaal mogelijk door kan gaan.  Lees verder op de website 
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Zaterdag 19 oktober: Schijndelse Schoolzwemkampioenschappen 
Op zaterdag 19 oktober organiseert zwem- en waterpolovereniging Neptunus '58 i.s.m. KNZB en Zwembad De 
Molen Hey de 1e Schijndelse School Zwemkampioenschappen. Elke Schijndelse basisschool kan deelnemen met 
zoveel mogelijk zwemmers en zwemsters, in het bezit van (minimaal) een A-diploma. Alle leerlingen doen mee aan 
een spelestafette. Daarnaast zwemmen de leerlingen t/m groep 6 de afstanden 25m vrije slag en 25m schoolslag. 
De leerlingen uit groep 7 en 8 zwemmen 50 meter vrije slag en 50m schoolslag (definitieve programma wordt na 
inschrijving bekend gemaakt). 
Alle zwemmers en zwemsters krijgen een medaille. De nummers 1-2-3 krijgen een gouden, zilveren of bronzen en 
alle overige deelnemers krijgen een herinneringsmedaille. Voor de beste/ snelste school is er een beker en een 
Wisseltrofee beschikbaar. Voor de school met het mooiste spandoek wordt een extra prijs beschikbaar gesteld. 
 
Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 17 oktober via het online inschrijfformulier.  
 
Programma: 
14.30 uur ontvangst / omkleden deelnemers 
14.45 uur inzwemmen 
15.00 uur officiële opening 
Ca. 17.45 uur prijsuitreiking & afsluiting 
 
Iedereen met diploma A t/m groep 8 van een Schijndelse basissschool mag/kan 
meedoen !!!!!!!! Heeft je school geen compleet team, geef je dan toch op en we 
maken een alternatief team zodat je toch mee kunt doen. 
 Lees verder op de website 

 
 

Zwemvaardigheidszwemmen 
 
Agenda:  
14 december Afzwemmen keuzepakket Synchroonzwemmen  18.00 – 20.00 uur 

 
Geslaagden ster 4 

Dèvin Broeren 
Luc Cooijmans 

Sofie Fava 
Noor van Lier 

Maartje Lucius  
Diana van Maris 

 
 

Synchroonzwemmen 
 
Agenda: 
6 oktober Brabantse competitie in Eindhoven 
10 november Brabantse competitie in Oss 
15 december Brabantse competitie in Roosendaal 

 
15 september: Brabantse Competitiewedstrijd in Eindhoven: 2 diploma’s 
Zondag 15 september werd de eerste Brabantse synchroonzwemwedstrijd van dit seizoen gezwommen. Twaalf 
meisjes van de afdeling synchroonzwemmen van Neptunus '58 waren daarbij aanwezig. Op aanloopniveau werd er 
twee keer een gouden medailleplaatje behaald en op wedstrijdniveau wisten Lieke van Boxtel en Romy van 
Laarhoven hun Age 1 diploma te behalen.  Lees verder op de website 
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Zwemmend redden 
 
Agenda:  
Maart/april 2014 Start seizoen 2014 

 
21 september: Examens Zwemmend Redden 
Zaterdag 21 september sloten alle kandidaten de zomercursus Zwemmend Redden af met een diploma. Ze lieten 
zien hoe je een drenkeling snel en efficiënt uit het water kunt halen.  Lees verder op de website 

 
 

Wedstrijdzwemmen 
 
Agenda:  
6 oktober D2-competitie in Boxtel 
20 oktober Dommeltrofee in Boxtel 
27 oktober Minioren (voorheen Speedo/Swimkick) 
10 november D2-competitie in Boxtel 
30 nov + 1 dec Zuidelijke Sprint Kampioenschappen in Eindhoven (voorheen Brabantse Sprint) 
13 december LAC in Veghel 
15 december Minioren (voorheen Speedo/Swimkick) 

 
24 augustus: Winst voor Marios vd Bersselaar bij open water in Oirschot 
Zaterdag 24 augustus hebben Marios vd Bersselaar en Sandra Schellekens meegedaan aan de open water 
wedstrijd in het kanaal in Oirschot. Marios werd eerste op de 1000m schoolslag.  Lees verder op de website 
 

25 augustus: Snelle tijd Sandra Schellekens bij open water in Oosterhout 
Zondag 25 augustus werd deel twee van het open water weekend gezwommen. Na Oirschot op zaterdag kwamen 
ook op zondag in Oosterhout Marios vd Bersselaar en Sandra Schellekens in actie.  Lees verder op de website 
 

7 en 9 september: Goede resultaten bij coopertest 
Op zaterdag 7 en maandag 9 september werd er door de wedstrijdzwemmers de coopertest gezwommen. Aniek 
Pennings en Lara vd Ven ontvingen een gouden oorkonde voor hun 25

e
 deelname.  Lees verder op de website 

 

14 september: Slotwedstrijd open water in Sleeuwijk 
Zaterdag 14 september zwommen Marios vd Bersselaar en Sandra 
Schellekens in Sleeuwijk de laatste open water wedstrijd van het 
seizoen. Sandra eindigde als derde in het Brabants klassement voor 
vrije slag masters. Marios werd vijfde in het landelijk klassement 
schoolslag masters.  Lees verder op de website 
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Masterzwemmen 
 
Agenda: 
27 oktober Zuidelijke Cirkel masterwedstrijd in Best 

 
1 september: Sandra Schellekens 20e bij debuut EK Masters 
Zondag 1 september heeft Sandra Schellekens haar debuut gemaakt op de Europese Master Kampioenschappen. 
In het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven zwom ze de 800 vrij. Lees verder op de website 
 

2 september: Sandra Schellekens 25e bij EK Masters op 400 vrij 
Maandagmiddag 2 september stond voor Sandra Schellekens de 400 vrij op het programma bij de EK Masters. 
Sandra stond als 30e ingeschreven, maar wist te stijgen naar de 25e plaats. Lees verder op de website 
 

4 september: Goede resultaten bij coopertest 
Op woensdag 4 september werd er door de masters de coopertest gezwommen. Elf masters doken het water in 
om in twaalf minuten zoveel mogelijk meters te zwemmen.  Lees verder op de website 
 

7 september: Sandra Schellekens 25e bij EK Masters open water 
Zaterdag 7 september was de laatste van zeven dagen Europese Master Kampioenschappen in Eindhoven. Op 
deze slotdag stond de 3000 meter vrije slag in het open water op het programma. Lees verder op de website 
 

29 september: Masterwedstrijd in Boxtel 
Zondag 29 september hebben zes masters deelgenomen aan de masterwedstrijd in Boxtel. Voor drie van hen was 
het de eerste masterwedstrijd. De 20 starts leverden maar liefst 12 persoonlijke records en 20 masterrecords op. 
Zes keer behaalde een lid van Neptunus ’58 de eerste plaats. Lees verder op de website 

 

Waterpolo 
 
Seizoen 2013-2014 
De competitie is inmiddels begonnen. Dit seizoen wordt met zes teams meegespeeld in de 
competitie: drie jeugdteams, een damesteam en twee herenteams. 
 
o Wedstrijdrooster SWNZ 
o Uitslagen SWNZ 
o Standen SWNZ 

 
 
 
 
 

Bezoek www.neptunus58.nl regelmatig voor 
het laatste nieuws 
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