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Uw advertentie hier?? 
Neem meer informatie contact op met 

Peter van Aarle 
(petervanaarle58@gmail.com) 

 

Voorwoord 

Beste leden,  
 
We hebben dit keer erg veel verslagen van het synchroonzwemmen en 
wedstrijdzwemmen. Verder zijn er ook weer veel kinderen geslaagd voor een 
ster, gefeliciteerd! Het NAT heeft ook niet stil gezeten: de Grote Club Actie zit 
er weer bijna op, de zwemvierdaagse was weer een groot succes en er is 
zelfs al gestart met de voorbereidingen voor het zwemkamp. Heb jij vrijdag 20, 
zaterdag 21 en zondag 22 juni al geblokkeerd in je agenda? 
 
 
Wij wensen jullie veel leesplezier met deze Drietand! 
 
Femke vd Hoeven femke.wilhelm@home.nl  
Sandra Schellekens sandraschellekens@gmail.com 

 

Woord van de voorzitter 

Hoi zwemmers en zwemsters, 
 
2013 is bijna afgelopen en de feestdagen staan voor de deur. De zwarte 
pieten zijn ook alweer in het zwembad gezien. Ze waren dit jaar goed 
voorbereid, want ze hadden reddingsboeien bij zich! 
 
Ik wens jullie allemaal hele gezellige dagen en een spetterend 2014. Let op 
met vuurwerk afsteken, want zonder hand is het lastig om met ballen te 
gooien of te zwemmen! 
 
Voor 2014 staan alweer de nodige evenementen gepland: 

- Op 17 maart de Algemen Leden Vergadering 
- Van 20 tot en met 22 juni het jaarlijkse zwemkamp 
- Op 28 en 29 juni de show van de afdeling synchroonzwemmen 
- En verder natuurlijk heel veel wedstrijden, diplomasessies en andere 

activiteiten! 
 
Tot de volgende keer of tot in het zwembad. 
 
Groetjes, 
Huibert 
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Van het bestuur: 
o Datum Algemene Leden 

Vergadering bekend 
 
NAT: 
o Datum zwemkamp bekend 
o 39

e
 Zwem4daagse in de 

herfstvakantie 
 
Synchroonzwemmen:  
o Diploma en NK-limiet bij 

tweede figurenwedstrijd 
o Twee barracudadiploma’s 
o NK-limiet, medaille en diploma 

bij derde figurenwedstrijd 
 
Wedstrijdzwemmen:  
o Twintig medailles bij eerste 

competitiewedstrijd 
o Zeventien medailles bij tweede 

competitiewedstrijd 
o PR’s bij Regionale Sprint 

Kampioenschappen 
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Zet in je agenda: 
 

Algemen Leden Vergadering: 
17 maart 2014 
 
Zwemkamp: 
20 t/m 22 juni 2014 

Van het bestuur 

Datum Algemene Leden Vergadering  
De Algemene Leden Vergadering (ALV) 2014 zal plaatsvinden op maandag 17 maart om 19.30 uur. De leden zullen een 
uitnodiging krijgen voor de ALV via e-mail. De uitnodiging zal ook gepubliceerd worden op www.neptunus58.nl. Wij zien 
jullie graag op 17 maart.  

 

Agenda 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
Donderdag 5 december is het Sinterklaasavond en wordt er niet getraind. 
Vanwege de kerstvakantie vervallen ook de trainingen van zaterdag 21 december tot 
en met vrijdag 3 januari. De eerste trainingen van 2014 zijn dus op zaterdag 4 
januari. 

 

Nieuwe leden 

De volgende leden zijn de afgelopen weken lid geworden: 
 Bij het zwemvaardigheidszwemmen 
Eefje Bauer 
Fleur Brus 

Wim van Hulsentop 
Suzanne vd Meijden 

Fransje Rijken 
Demi Schellekens 

Sije Veenstra 
 

 
 En verder:  
Bente van Bergen Wedstrijdzwemmen 
Ip van Dijk Synchroonzwemmen + Zwemvaardigheidszwemmen 
Saar Ruigrok Synchroonzwemmen + Zwemvaardigheidszwemmen 

 

Verjaardagen 

December 
 

Januari 
4 Willemien van Weert 

 
17 Roeland Mathijsen 

 
1 Harry Verhagen 

 
21 Wim Kelders 

7 Arno van Os 
 

18 Berlinda Pijnappels 
 

2 Lynn van Dijk 
  

Wessel Verhoeven 
8 Melissa Wijnakker 

  
Isa vd Ven 

  
Lisa van Esch 

 
22 Yvette vd Oever 

9 Karin van Vlaanderen 
  

Mees Zuidema 
 

6 Bart Hommerson 
 

23 Eva Zuidema 
10 Max van Breugel 

 
20 Chloë Huijberts 

 
8 Rik den Otter 

 
24 Noa van Asseldonk 

 
Jenny vd Heijden 

  
Anouk van Lokven 

 
9 Femke Hulsentop 

 
28 Stefanie de Kok 

 
Maarten Zomers 

 
24 Bart van Lange 

 
10 Sjors van Alebeek 

 
29 Lars Heeren 

13 Mia Megens 
 

27 Fien van Dinther 
 

13 Harrie van Herpen 
  

Patrick Janssen 
15 Bianca Schoones 

  
Leyla Haznedar 

 
14 Gerard vd Heijden 

 
30 Matthijs van Cleef 

16 Kim vd Wijgert 
    

15 Suzanne vd Meijden 
  

Lisa Geurts van Kessel 

      
18 Sasha vd Bergh 

 
31 Willem Lucius 

      
19 Robert Maasdijk 

   
       

Adelinde Schnitzeler 
   

mailto:petervanaarle58@gmail.com
http://www.zwembaddemolenhey.nl/
http://www.rabobank.nl/bedrijven/lokaleba
http://www.merrem.nl/
http://www.woonwinkelschijndel.nl/
http://www.neptunus58.nl/


 
Jaargang 19 De Drietand 3 – November/december 2013  pagina 3 

    

Uw advertentie hier?? 
Neem meer informatie contact op met 

Peter van Aarle 
(petervanaarle58@gmail.com) 

 

Neptunus Activiteiten Team (NAT) 

Grote Club Actie 
Ook dit jaar deed 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. Op dit moment zijn de laatste loten ingevoerd en is het wachten 
op de uitslag. In de volgende Drietand meer nieuws. 

 
Datum zwemkamp 2014 bekend 
Het duurt nog ongeveer een half jaar, maar blokkeer het weekend van 20, 21 en 22 juni alvast in je agenda! Dan gaan we 
namelijk weer op zwemkamp naar Eurocamping Vessem! Trommel al je zwemvriendjes en vriendinnetjes vast op, zodat 
we met een gezellige grote groep een fantastisch weekend kunnen beleven! Vraag ook je ouders alvast of ze zin hebben 
om een groepje te begeleiden, een spel te leiden of mee willen helpen met het opzetten en afbreken van de tenten. 

 
14 t/m 18 oktober: Zwemvierdaagse in de Molen Hey 
Zwemvereniging Neptunus '58 en zwembad de Molen Hey organiseerden van maandag 14 tot en met vrijdag 18 oktober 
voor de 39e keer de nationale zwemvierdaagse. Vijf dagen lang werd er door de 259 deelnemers van 5 tot en met 77 jaar 
dagelijks 250 of 500 meter afgelegd. Na vier dagen zwemmen (er mocht één dag gemist worden) konden de 
welverdiende medailles in ontvangst genomen worden. Dertien kinderen zonder A-diploma deden mee aan de 
Spettervierdaagse. Hierbij vermaakten zij zich onder begeleiding in het instructiebad en ook zij werden na vier dagen 
beloond met een prachtige medaille. Alle zwemmers konden ook deelnemen aan de kleurwedstrijd. Dit werd massaal 
gedaan, met als gevolg een vrolijk gekleurde hal van het zwembad. Bij de kinderen tot en met 6 jaar oud was de 
winnares Lara vd Ven. Janne vd Heuvel werd tweede en Mats Hendriks derde. In de leeftijdsgroep 7, 8 en 9 jaar kwam 
de mooiste kleurplaat van Mirte Vos, terwijl de plaatsen twee en drie voor Susanne vd Meijden en Indy Twigt waren. De 
oudere zus van Mirte, Nikki, werd met haar kleurplaat versierd met schelpen eerste in de categorie 10 jaar en ouder. Noa 
van Asseldonk (winnares van vorig jaar) werd tweede en Mathijs vd Oever derde. 
 
Bedankt! 
De zwemvierdaagse is niet mogelijk zonder de vele vrijwilligers die elke avond toezicht hielden, ondersteunden bij de 
inschrijving, kaartjes knipten of medailles uitreikten. We willen daarom dan ook de volgende mensen heel hartelijk 
bedanken: Marie-José vd Bergh, Jet vd Bersselaar, Moniek vd Boogaard, Jolanda en Lieke van Boxtel, Bas, Henny, Nika 
en Yosca Bozelie, Els Goijaerts, Anja en Johan vd Hanenberg, Nina Heijmans, Lindy, Miranda en Selina Janssen, Anne 
Oremans, Berlinda en Nick Pijnappels, Mitchell vd Steen, Alicia Suiker, Isa, Lara en Miranda vd Ven, Wessel Verhoeven, 
Karin en René van Vlaanderen, Peter vd Weijer en Fiona Waddell. 
 
Groetjes de zwemvierdaagse-commissie,  
Ronnie, Anja, Sandra, Linda en Bernadette Lees verder op de website 
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Zwemvaardigheidszwemmen 

Agenda:  
14 december Afzwemmen keuzepakket Synchroonzwemmen  18.00 – 20.00 uur 

 
Geslaagden 
Ster 1 
Eefje Bauer 
Liene Berkelmans 
Fleur Brus 
Lian van Heertum 
Luna Marechal 
Carlijn Wouters 

Ster 2 
Renske vd Boom 
Ruben van Cleef 
Marit Leurs 
Suzanne vd Meijden 
Roos Roefs 
Demi Schellekens 
Jinte Schellekens 
Jori Vissers 
Carmi Vos 
Mirte Vos 

Ster 3 
Emma vd Hanenberg 
Lisanne Wouters 
 
 
Ster 4 
Max van Breugel 
Fenne van Heesch 
Gert van Heesch 
Mike Pijnappels

Ster5 
Noa van Asseldonk 
Thije van Asseldonk 
Jasper van Boxtel 
Naomi Janssen 
Claartje Rijken 
Sarah Santegoeds 
Carmi Vos 
Joa Vos 
Kunera Wessels 

 

Synchroonzwemmen 

Agenda: 
15 december Brabantse competitie in Roosendaal 
1 februari Afzwemmen aanloopdiploma’s 
23 februari Brabantse Kampioenschappen figuren in Breda 
16 maart Brabantse Kampioenschappen uitvoeringen in Tilburg 
28 en 29 juni Synchroonzwemshow Neptunus ‘58 

 
6 oktober: Brabantse figurenwedstrijd in Eindhoven: diploma en NK-limiet 
Zondag 6 oktober werd de tweede figurenwedstrijd van het seizoen gezwommen. Op Age 2 behaalde Nika Bozelie haar 
diploma en Joëlle van Dijk haar 1e NK limiet. Op Age 1 grossierde Lieke van Boxtel in club- en persoonlijke records en 
zwom naar de 3e beste score ooit gezwommen door de meisjes van Neptunus'58. Op aanloopniveau werden er twee 
gouden, drie zilveren en drie bronzen medailleplaatjes behaald. Lees verder op de website 

 
26 oktober: Barracudadiploma voor Eveline vd Heuvel en Christy Schoones 
Zaterdag 26 oktober werd er afgezwommen voor het hoogste aanloopdiploma, het barracudadiploma. Eveline vd Heuvel 
slaagde met 40 punten en Christy Schoones met 38 punten. Lees verder op de website 

 

7 november: Een spannende training 
De training op donderdag 7 november begon voor de meisjes op aanloopniveau en Age 1+2 zoals altijd: eerst 
inzwemmen en daarna aan de slag met de figuren voor de wedstrijd een paar dagen later. Rond half 7 was er ineens 
oproer in en om het bad: er zou een gaslek zijn bij Fitland en iedereen moest direct het bad uit. Binnen een kwartier 
stonden alle synchroonzwemsters en waterpolodames, hun trainers/-sters en de aanwezige ouders buiten op het 
parkeerterrein. Terwijl de trainsters telden of iedereen aanwezig was en ouders lieten weten dat de training eerder 
afgelopen was, kwamen er twee brandweerwagens. Later bleek het niet om een gaslek te gaan, maar om een probleem 
met de elektriciteitskabel waardoor er een aparte lucht hing. Gelukkig ging de ontruiming erg soepel (hebben we dat ook 
een keer meegemaakt) en is iedereen er zonder zonder kleerscheuren vanaf gekomen.  
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10 november: Brabantse figurenwedstrijd Oss 
Zondag 10 november hebben zestien meisjes meegedaan met een figurenwedstrijd in 
Oss. Joëlle van Dijk behaalde een derde plaats op Age 2 niveau. Haar score was tevens 
goed voor haar tweede limiet, en dus mag ze in mei 2014 meedoen aan de Nederlandse 
Kampioenschappen voor Age 1 en 2. Eveline vd Heuvel behaalde in haar eerste 
wedstrijd op Age 1 gehad direct het diploma. Lees verder op de website 

 
 

Zwemmend redden 

Agenda:  
Maart/april 2014 Start seizoen 2014 

 
 

Wedstrijdzwemmen 

Agenda:  
1 dec Regionale Sprint Kampioenschappen in Eindhoven 
15 december Miniorenwedstrijd (voorheen Speedo/Swimkick) 
5 januari LAC in Boxtel 
11 en 12 januari Brabantse Winter Kampioenschappen in Eindhoven 
19 januari D2-competitie in Boxtel 
20 januari  Coopertest 
26 januari Miniorenwedstrijd 

 

6 oktober: Competitiewedstrijd in Boxtel levert twintig medailles op 
Zondag 6 oktober werd de eerste ronde van de D2-competitie gezwommen. In Boxtel kwamen twintig zwemmers van 
Neptunus ’58 in actie. Zij wisten samen twintig medailles te behalen. Lees verder op de website 

 

20 oktober: Bronzen medaille Sandra Schellekens bij Dommeltrofee Boxtel 
Zondag 20 oktober hebben drie zwemmers in Boxtel meegedaan aan de Dommeltrofee, georganiseerd door onze 
trainingspartner Zegenwerp. Daarbij werden flink wat PR’s gezwommen en behaalde Sandra Schellekens de bronzen 
medaille in het klassement over 3 x 50 meter. Lees verder op de website 

 

27 oktober: Grote PR’s bij miniorenwedstrijd in Boxtel 
Zondag 27 oktober hebben Naomi Janssen en Mathijs vd Oever meegedaan aan de miniorenwedstrijd in Boxtel. Beide 
zwemmers hadden een zwaar programma, maar zwommen grote PR’s. Lees verder op de website 

 

10 november: Competitiewedstrijd in Boxtel 
Zondag 10 november hebben 21 zwemmers meegedaan aan de tweede competitiewedstrijd in Boxtel. Een gigantische 
hoeveelheid dikke PR's en 5 gouden, 9 zilveren en 3 bronzen medailles waren het resultaat. Selina Janssen zwom op de 
valreep binnen de limiet op de 50 rug.  Lees verder op de website 
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23 november: Twee nieuwe officials 
Zaterdag 23 november hadden Miranda Janssen (moeder van Naomi en Selina) en Yvette vd Oever (moeder van 
Mathijs) het examen van de official-cursus. Beide dames hebben al een keer als schaduwklokker gefungeerd, om te 
kijken hoe het ‘in het echt’ gaat. Zoals verwacht doorstonden beide dames glansrijk het mondelinge theorie-examen en is 
de wedstrijdploeg twee officials rijker. Dames gefeliciteerd en veel succes! 
 

1 december: PR’s bij Regionale Sprint Kampioenschappen 
Zondag 1 december werden in Eindhoven de Regionale Sprint Kampioenschappen voor de provincies Zeeland, Brabant 
en Limburg gezwommen. De Schijndelse zwem- en waterpolovereniging Neptunus '58 was aanwezig met twee 
zwemmers: Selina Janssen en Rik den Otter. Selina startte eenmaal en Rik tweemaal. Deze starts leverden drie 
persoonlijke records op. Lees verder op de website 

 

Masterzwemmen 

Agenda: 
7 december 2013 Masterwedstrijd in Terneuzen 
22 januari 2014 Coopertest 
24-26 januari 2014 NK Masters in Zwolle 

 
27 oktober: Masterwedstrijd in Best 
Zondag 27 oktober hebben drie masters deelgenomen aan de masterwedstrijd in Best. Fiona Waddell zwom een nieuw 
masterrecord bij de dames 30+ op de 25 meter rugslag.  Lees verder op de website 

 

Waterpolo 

Stand per 24 november 
Rang Team gesp win gel verl pnt voor tegen straf saldo 

5 Heren 1 8 5 0 3 15 60 47 13 0 

7 Heren 2 5 2 0 3 6 37 38 -1 0 

12 Dames 1 9 0 0 9 0 34 105 -71 0 

5 Jongens B 9 3 0 6 9 39 97 -58 0 

4 Meisjes C 6 2 0 4 6 34 51 -17 0 

11 Gemengd D 8 0 0 8 0 8 174 -166 0 

 

Bezoek www.neptunus58.nl regelmatig voor 
het laatste nieuws 
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