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Voorwoord 

Beste leden,  
 
We zijn het nieuwe jaar alweer vol goede moed begonnen. Hierbij willen we 
ook de vele nieuwe leden die dit jaar gestart zijn bij onze gezellige vereniging 
van harte welkom heten. We wensen jullie veel plezier!  
Verder hebben we van het NAT begrepen dat de voorbereidingen voor het 
zwemkamp achter de schermen in volle gang zijn. De datum is geprikt (20 t/m 
22 juni), de locatie vastgelegd (Eurocamping Vessem), het thema is 
verzonnen, de eerste spellen zijn bedacht. De eerste leden hebben al 
aangegeven mee te willen gaan. Jij gaat toch zeker ook mee? De redactie van 
de Drietand is in ieder geval van de partij! 
 
Wist je trouwens dat er in de Skèndelse Kwis ook een vraag over het 
synchroonzwemmen stond? Er werd gevraagd wie de beste scores ooit 
hadden neergezet op de barracuda en albatros. We kunnen het nu wel 
verklappen: dit zijn Nika Bozelie en Joëlle van Dijk. Had jij dit antwoord goed? 
 
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, zwemsters en andere betrokkenen, 
 
Het bestuur is inmiddels druk doende om de nieuwe posities van het 
afgesloten jaar 2013 in kaart te brengen. Op 17 maart aanstaande is het weer 
onze algemene ledenvergadering en daarin zal geëvalueerd worden hoe het 
ons in het afgelopen jaar op zowel financieel gebied als op sportief gebied is 
vergaan. Ook andere van belang zijnde zaken zullen op de ledenvergadering 
aan de orde komen. Bij deze nodigen we jullie dan ook van harte uit om deze 
jaarlijkse vergadering eens te bezoeken. 
 
Jan Mettler treedt de komende ALV af als secretaris van de vereniging. Hij 
heeft aangegeven nu niet meer voor een extra periode van een jaar 
beschikbaar te zijn om zaken op te pakken. Hij denkt dat het mooi geweest is. 
Hij blijft echter onze vereniging een warm hart toedragen. Omdat er veel 
werkzaamheden zijn die vanaf maart door een ander opgepakt moeten 
worden doen wij een dringend beroep op jullie . Wij zouden het bijzonder 
plezierig vinden als iemand zich beschikbaar zou willen stellen als nieuwe 
secretaris. Als is het maar vast voor een jaar. 
 
Vooruitlopend op de ledenvergadering willen wij uit hoofde van het 
bovenstaande Jan vast bedanken voor zijn jarenlange trouwe dienst en voor 
zijn medewerking en flexibiliteit om vanaf voorgaand jaar de overgang en 
overdracht van deze bestuursfunctie zo goed mogelijk te laten verlopen.  
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Zet in je agenda: 
 

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

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 op de ledenvergadering! 
 
Groetjes, 
Huibert 

Van het bestuur 

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. In de uitnodiging lees je ook waar de ALV gehouden wordt. 

 
Tribune 
Al enige tijd beschikt zwembad de Molen Hey over een prachtig grote tribune. Het is daarom ook de bedoeling dat ouders 
en andere belangstellenden onze trainingen en wedstrijden vanaf de tribune volgen. Het is dus NIET toegestaan om 
rondom het wedstrijdbad of op de stoelen rondom het recreatiebad plaats te nemen.  
Verder is het verboden om door het bad naar de tribune te lopen: de tribune is buitenom te bereiken via de 
squashruimten.  
 
Het zwembadpersoneel heeft aangegeven hier de komende tijd op te gaan controleren. 
 
Wij rekenen op jullie medewerking! 

Agenda 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
In verband met carnaval vervallen de trainingen van zaterdag 1 tot en met vrijdag 
7 maart. 
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Nieuwe leden 

De volgende leden zijn de afgelopen weken lid geworden: 
Tessa Dortmans  Masterzwemmen 
Merle van Leurs Zwemvaardigheidszwemmen 
Viggo Murk  Zwemvaardigheidszwemmen 
David van Uden Zwemvaardigheidszwemmen 
Sam van Uden  Zwemvaardigheidszwemmen 
Tim van Uden  Zwemvaardigheidszwemmen 

Verjaardagen 

Februari 
 

Maart 
1 Kunera Wessels 

 
19 Liene Berkelmans 

 
2 Mirelle de Kort 

 
15 Els Goijaerts 

2 Chantal Kooper 
  

Naomi Janssen 
 

3 Maria van Gaal 
  

Bertha van Liempd 
3 Michelle Megens 

  
Anja Pennings 

 
4 Marit Leurs 

 
17 Eveline vd Heuvel 

 
Sjoerd Peters 

 
20 Annemiek Jans 

 
6 Ad van Asseldonk 

 
18 Dèvin Broeren 

4 Gerry vd Loo 
 

22 Mieke Persoon 
 

7 Tim van Uden 
 

21 Fleur Brus 
9 Rowie vd Oever 

 
23 Anouk van Os 

 
8 Melita Bouwmans 

 
22 AlIlisha vd Steen 

10 Bente van Bergen 
 

25 Imke van Heertum 
  

Femke vd Hoeven 
 

23 Sarah Santegoeds 
14 Ronald Persoon 

 
25 Christa Korsten 

 
11 Huibert van Aarle 

 
26 Daan Hermes 

17 Wessel Steenbakkers 
 

27 Luna Marechal 
 

12 Danny Kraneveld 
  

Fiona Waddell 
17 Carlijn Wouters 

  
Ymke Veenstra 

  
Rianne vd Rijt 

 
27 Sandra Schellekens 

18 Joëlle van Dijk 
 

28 Moon van Asseldonk 
  

Sam van Uden 
 

30 Fieke Bouwmans 

       
Eva van Zoggel 

 
31 Willem Lucius 

          
Dre vd Wijgert 

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. 
Dit jaar zijn er samen 426 loten verkocht, wat 
betekent dat er ruim 1000 euro naar de clubkas kon 
worden overgemaakt! Bedankt allemaal! 
 
De beste lotenverkopers kregen behalve hun eigen 
verdienste ook nog een cadeautje. Op de foto 
Stefanie, Lonneke, Jinte en Demi Schellekens 
 
Top 3 lotenverkopers 2013: 
1. Team Lonneke & Stefanie 74 loten 
1. Carmi, Joa, Mirte, Nikki Vos 74 loten 
3. Demi en Jinte Schellekens 61 loten 
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Zwemkamp 2014  
Van 20 tot en met 22 juni 2014 zal Neptunus '58 weer op kamp gaan naar de Eurocamping in Vessem. Dit jaar gaan we 
met vijf verenigingen: behalve de bekenden van AquAmigos (Vlijmen/Drunen), WZV (Waalwijk) en Zegenwerp (Sint-
Michielsgestel) zal dit jaar ook de Treffers uit Rosmalen meegaan. We vertrekken vrijdag 20 juni rond 17.30 uur vanaf de 
Molen Hey. De deelnemers kunnen zondag 22 juni rond 15.30 uur weer opgehaald worden. 
Behalve deelnemers hebben we uiteraard ook allerlei hulp van oudere zwemmers of ouders nodig op kamp! Denk daarbij 
aan het begeleiden van een groepje, het leiden van een spel, het opbouwen of afbreken van de tenten, koken, etc... Heb 
je interesse, geef dit dan snel aan bij de Algemene Leiding: Femke vd Hoeven, Ronnie van Berlo en Sandra Schellekens. 
 
Het thema dit jaar is, mede door het WK Voetbal in Brazilië:  

 
 
Het Nederlands elftal speelt op woensdag 18 en maandag 23 juni, dus NIET tijdens ons kamp! 
 
OPROEP 
Tijdens het kamp moet er uiteraard ook gegeten worden. We zijn de afgelopen jaren erg verwend met onze driesterren-
koks, maar helaas heeft een aantal van hen aangegeven het (eet)stokje door te willen geven aan andere keukenprinsen 
of –prinsessen. Vind jij het leuk om te koken en bakken (de eieren met spek als ontbijt zijn inmiddels traditie), dan ben jij 
degene die we zoeken? De kookstaf bestaat uit 3 à 4 personen dus je hoeft zeker niet alles alleen te doen! 
Verder zijn we nog op zoek naar grote tenten om de kampgangers te kunnen huisvesten wanneer ze bij moeten komen 
van alle carnavalsactiviteiten. Heb jij op zolder nog een grote tent liggen die we mogen lenen?  
 
Ken je een hobby-kok, of weet jij iemand die een tent heeft liggen die we mogen lenen? Neem dan snel contact op met 
de AL (Femke, Ronnie of Sandra). 
 
Meer informatie volgt binnenkort. Wil je nu al meer weten? Femke, Ronnie en Sandra helpen je graag verder! 
 

Lees verder op de website 

Zwemvaardigheidszwemmen 

Agenda:  
22 maart Afzwemmen keuzepakket Snorkelen  18.00 – 20.00 uur 

 
14 december: Keuzepakket synchroonzwemmen 
Zaterdag 14 december werd er afgezwommen voor het keuzepakket 
synchroonzwemmen. Een groot aantal meiden en ook drie jongens haalden hun 
diploma. Er werden nette figuren, patronen en zwemslagen getoond. Ook 
zwommen de kandidaten een mini-show op muziek. Alle kandidaten zijn 
geslaagd. Lees verder op de website 
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Geslaagden 
Ster 3 
Eefje Bauer 
Renske vd Boom 
Fleur Brus 
Leyla Haznedar 
Imke van Heertum 
Marit Leurs 
Willem Lucius 
Ron vd Oetelaar 
Roos Roefs 
Demi Schellekens 
Jinte Schellekens 

Wessel Steenbakkers 
Mirte Vos 
Heidi Wijnakker 
Dana vd Wijst 
 
 
Synchroonzwemmen 1 
Jasper van Boxtel 
Luc Cooijmans 
Sofie Fava 
Nina Heijmans 
Naomi Janssen 

Kathelijne Kluin 
Ilze van Kuilenburg 
Noor van Lier 
Maartje Lucius 
Diana van Maris 
Joni vd Middengaal 
Claartje Rijken 
Eva Zuidema 
 
Synchroonzwemmen 2 
Laura van Berkel 
Lucas van Cleef 

Matthijs van Cleef 
Tessa van Esch 
Lisa van Esch 
Anna van Gogh 
Lindy Janssen 
Jenske Koolen 
Sarah Santegoeds 
 
Synchroonzwemmen 3 
Nika Bozelie 
Selina Janssen 
 

Synchroonzwemmen 

Agenda: 
28 en 29 juni Synchroonzwemshow Neptunus ‘58 

 
15 december: Brabantse figurenwedstrijd in Roosendaal 
Zondag 15 december heeft een kleine groep meiden in Roosendaal meegedaan aan de vierde 
figurenwedstrijd van dit seizoen. Namens Neptunus ’58 kwamen er vijf meisjes op aanloopniveau en vier op 
wedstrijdniveau in actie. Rachel Brunnen behaalde haar Age 2 diploma. Lees verder op de website 

 
1 februari: Afzwemmen aanloopdiploma’s 
Zaterdag 1 februari werd er in de Molen Hey afgezwommen voor 
verschillende aanloopdiploma’s. Vijf meisjes behaalden hun basishouding-
diploma, één het zeilbootcertificiaat, twee het zeilbootdiploma en één haar 
balletbeendiploma.  Lees verder op de website 

 
28 en 29 juni: Synchroonzwemshow  
Zaterdag 28 en zondag 29 juni zal Neptunus ’58 weer twee grootse 
synchroonzwemshows geven. De zwemsters laten solo’s, duetten, 
groepsnummers en combo’s (een combinatie van solo, duet, groep in één 
nummer) op verschillende soorten muziek zien. Het wordt een ware reis 
om de wereld! 
 
Zaterdag 28 juni start de show om 19.00 uur en zondag 29 juni om 14.00 uur. 
 

KKOOMM  JJIIJJ  OOOOKK  KKIIJJKKEENN??  

Zwemmend redden 

Agenda:  
Maart/april 2014 Start seizoen 2014   
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Wedstrijdzwemmen 

Agenda:  
9 februari Limietwedstrijd in Tilburg 
16 februari D2-competitie in Boxtel 
16 maart Miniorenwedstrijd 
30 maart D2-competitie in Schijndel 

 

15 december: Miniorenwedstrijd in Veldhoven: 2 bronzen medailles 
Zondag 15 december heeft Naomi Janssen meegedaan aan de miniorenwedstrijd in Veldhoven. De negenjarige 
behaalde daarbij bronzen medailles op de 100 rug en de 100 vrij. Lees verder op de website 

 
22 december: Limietwedstrijd in Veldhoven: 2 bronzen medailles 
Zondag 22 december hebben drie zwemmers meegedaan aan een limietwedstrijd in Veldhoven. Rik den Otter behaalde 
de limiet voor de Brabantse Kampioenschappen op de 200 meter wisselslag. Lees verder op de website 

 
11 en 12 januari: Brabantse Winter Kampioenschappen in Eindhoven: 4 PR’s 
Zaterdag 11 en zondag 12 januari naam Rik den Otter deel aan de Brabantse Winter Kampioenschappen in Eindhoven. 
De 15-jarige zwemmer kwam 4 keer aan de start en zwom evenzoveel persoonlijke records.  Lees verder op de website 

 
19 januari: Competitiewedstrijd in Boxtel 
Zondag 19 januari hebben 20 zwemmers meegedaan aan de derde competitiewedstrijd in Boxtel. Zij behaalden in totaal 
vijftien medailles en zwommen 26 persoonlijke records. Lees verder op de website 

 
20 januari: Coopertest 
Maandag 20 en zaterdag 25 januari was het tijd voor de 27e coopertest. De grootste verbetering was voor Mathijs vd 
Oever: 120 meter meer dan zijn PR uit mei vorig jaar! Martijn Eickmans zwom 75 meter meer dan de vorige keer en maar 
liefst 135 meter meer dan een jaar geleden. Bente van Bergen zwom sinds lange tijd weer de coopertest en kwam nu 45 
meter verder dan in 2009. Jeroen van Dinther zwom voor de 25

e
 keer de coopertest Lees verder op de website 

 
26 januari: Miniorenwedstrijd in Boxtel 
Naomi Janssen heeft zondag 26 januari meegedaan aan de derde miniorenwedstrijd van het seizoen. Deze wedstrijd 
werd georganiseerd door onze trainingspartner Zegenwerp, in het Dommelbad in Boxtel. Lees verder op de website 

Masterzwemmen 

Agenda: 
15 februari Masterwedstrijd in Gorinchem 
16 maart Masterwedstrijd in Hoogerheide 
12 april Masterwedstrijd in Oostburg 
2 t/m 4 mei NK Masters in Den Haag (50-meterbad) 

 
7 december: Masterwedstrijd in Terneuzen 
Zaterdag 7 december stond in Terneuzen de laatste masterwedstrijd van 2013 op het programma en Frank Hovenier was 
naar de Zeeuwse plaats afgereisd. Na afloop van de wedstrijd werden ook de klassementsprijzen uitgereikt. Drie leden 
van Neptunus '58 vielen daarbij in de prijzen.  Lees verder op de website 
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22 januari: Coopertest 
Woensdag 22 januari zwommen de masters weer de coopertest. Fred vd Ven wijzigde zijn tactiek van afwisselend één 
baan borstcrawl en één baan schoolslag naar twee banen borstcrawl en één baan schoolslag beloond met een PR. 
Jeroen Lucius, Jan Mettler, Carolien van Oostveen evenaarden hun PR’s . Tessa Dortmans is pas dit jaar begonnen bij 
de masters en zwom daarmee haar eerste coopertest. Lees verder op de website 

Waterpolo 

Stand per 2 februari 
Rang Team gesp win gel verl pnt voor tegen straf saldo 

2 Heren 1 13 10 0 3 30 113 70 0 43 

7 Heren 2 10 3 0 7 9 60 72 0 -12 

11 Dames 1 14 1 1 12 4 63 152 0 -89 

5 Jongens B 14 5 0 9 15 59 142 0 -83 

5 Meisjes C 8 2 0 6 6 38 76 0 -38 

11 Gemengd D 13 0 0 13 0 15 255 0 -240 

 

Bezoek www.neptunus58.nl regelmatig voor 
het laatste nieuws 
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