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Peter van Aarle 
(petervanaarle58@gmail.com) 

 

Voorwoord 

Beste leden,  
 
Voor je neus zie je weer een nieuwe Drietand, de vijfde van dit seizoen 
alweer! Ook deze editie staat weer boordevol met verslagen en 
aankondigingen van verschillende activiteiten. Zo gaat binnenkort de 
zomercursus zwemmend redden weer van start en is inmiddels ook de 
inschrijving voor het zwemkamp geopend. Dit jaar voor het eerst digitaal! Heb 
jij je al opgegeven? 
 
 
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 vrijwilligers, 
 
De ledenvergadering is weer achter de rug. Helaas was ik wegens 
omstandigheden niet daarbij aanwezig. Een en ander is desalniettemin toch 
gewoon doorgegaan. Ondanks het feit dat er slechts een paar leden waren 
komen opdagen, gaat een dergelijke vergadering gelukkig altijd door. Er is 
namelijk jaarlijks maar één formeel moment waarop het bestuur 
verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en door haar leden hierover 
aan de tand gevoeld kan worden. Het is in het belang van alle leden en 
betrokkenen dat zoiets doorgaat en het is bovendien een voorschrift in de 
statuten. Het zwemjaar 2013, een jaar zonder veel moeilijkheden en 
bijzonderheden, waarin iedere betrokkene zijn steentje heeft bijgedragen om 
de vereniging vooruit te helpen, zit er na deze vergadering weer op. Allen 
bedankt daarvoor ! Wij hopen dat we met jullie deze lijn kunnen vasthouden in 
de toekomst. 
 
Welke grote zaken staan er binnenkort op ons activiteitenprogramma?  
 
- Het zwemkamp komt er weer aan, en wel van 20 tot en met 22 juni. 

Gelukkig is er gedurende die dagen geen wedstrijd van het Nederlands 
voetbalelftal in Brazilië. Hierdoor verwachten we dus een goede opkomst, 
zowel van deelnemers als van de benodigde hulp. Het belooft weer een 
goed georganiseerd evenement te worden met dit jaar ook nog een extra 
deelnemende club. Inschrijven kan nu, dus …….... 
 

- Ook de synchroonzwemshow zal er dit jaar weer zijn. Zowel op 28 als op 
29 juni is er een uitvoering van hetgeen al maandenlang is gerepeteerd in 
ons zwembad. Iedereen die dit leest moet vast een plaatsje in zijn agenda 
reserveren. Op onze site zijn de aanvangstijdstippen te zien. Wij rekenen 
op jullie …… 
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- Wij zijn als vereniging nog steeds op zoek naar een vrijwilligerscoördinator ten behoeve van de afstemming van de 
vrijwilligerswerkzaamheden tussen de verschillende disciplines. Geïnteresseerden mogen zich bij een van de 
bestuursleden melden. Ik zou zeggen, doe het maar gewoon eens een keer. Ook is bij de ALV de functie van 
secretaris beschikbaar geworden. Wil jij graag weten wat dat inhoudt, neem dan even contact op met Jan Mettler: 
J.H.G.Mettler@home.nl. 
 

- Vanaf 12 april start de cursus zwemmend redden weer. Je hoort nog veel te vaak dat het misgaat op of rond het 
water. Gelukkig kan iedereen bij deze cursus leren wat je kunt doen. Zowel als je zelf in de problemen komt tijdens 
het zwemmen maar ook als je iemand anders ziet verdrinken. Het mooie aan deze cursus is dat echt iedereen kan 
meedoen, van jong (met zwemdiploma A) tot oud. Ook niet-leden van Neptunus’58 mogen meedoen met deze 
cursus, zonder dat zij lid hoeven te worden. Leuk om jouw vrienden en je pa of ma ook te vragen om mee te doen. 

 
Ik zie jullie graag bij deze activiteiten. 
 
Groetjes Huibert 

Van het bestuur 

Afscheid van de secretaris 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering op maandag 17 maart is afscheid 
genomen van Jan Mettler als secretaris van onze vereniging. Na ruim 10 jaar 
heeft hij besloten het stokje over te willen dragen. Helaas is er tot op heden 
nog geen opvolger gevonden. Wil jij meer weten over deze functie? Neem dan 
contact op met Jan: J.H.G.Mettler@home.nl. 
 
 

Jan, ontzettend bedankt voor 
je jarenlange inzet! 
 
 
 
 

Agenda 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
 
  Zwemvaardigh. Synchroon Wedstrijd Masters Waterpolo Zwemmend Redden 

April 19, 26, 30 3, 17, 26 19, 21, 26, 28, 30 30 
vraag je trainer/ 

aanvoerder 

5, 26 

Mei - 1, 15, 29 
  

- 

Juni 21 28 9, 21 
 

21, 28 

 
Zaterdag 14 juni stopt de synchroonzwemtraining om 15.45 uur vanwege het examen van zwemvaardigheidszwemmen. 
 
Zaterdag 28 juni is er een alternatief programma voor de afdeling zwemvaardigheid (woensdag- én zaterdaggroepen). 
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Nieuwe leden 

De volgende leden zijn de afgelopen weken lid geworden: 
Luna van Geffen  Zwemvaardigheidszwemmen 
Vera Oomen Synchroonzwemmen 
Giel Schouten  Zwemvaardigheidszwemmen 

Verjaardagen 

April 

 

Mei 
5 Erwin van Alebeek 

 
18 Sjanneke de Kort 

 
2 Mike Pijnappels 

 
7 Monique vd Pluym 

6 Ronnie van Berlo 
 

20 Virgilius van Liempd 
 

2 Fred vd Ven 
 

7 Saar Ruigrok 
9 Jasper van Boxtel 

 
22 Frank Hovenier 

 
3 Karin vd Berg 

 
10 Jan vd Heijden 

9 Marian vd Hanenberg 
 

22 Leo Zuidema 
 

3 Noor van Lier 
 

20 Aniek Pennings 
11 Jeroen Lucius 

 
25 Jeroen van Dinther 

 
4 John van Dinther 

 
22 Justin van Heeswijk 

13 Peter van Aarle 
 

28 Melanie Brunnen 
 

6 Daniel van Aarle 
 

22 Dora Sengers 
14 Dries vd Heijden 

 
28 Karina Zegers 

 
6 Joa Vos 

 
27 Pim de Crom 

17 Selina Janssen 
 

30 Moniek vd Boogaard 
 

6 Nikki Vos 
   

 

Neptunus Activiteiten Team (NAT) 

Zwemkamp 2014  
Van 20 tot en met 22 juni 2014 zal Neptunus '58 weer op kamp gaan naar de Eurocamping in Vessem.  
De inschrijving gaat dit jaar volledig digitaal, en wel via de volgende link: Inschrijfformulier zwemkamp 2014 
Enkele weken voor het kamp ontvang je een e-mail met belangrijke gegevens, de paklijst en het machtigingsformulier. 
 
Praktische zaken: 

- Datum: 20 t/m 22 juni 2014 
- Locatie: Eurocamping Vessem 
- Kosten: 35 euro voor deelnemers en 27,50 euro voor begeleiders. 
- Meer informatie: Femke vd Hoeven, Ronnie van Berlo en Sandra Schellekens 

 
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).  Lees verder op de website 
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Zwemvaardigheidszwemmen 

Agenda:  
14 juni Afzwemmen basispakketten  16.00 – 18.30 uur 

 
22 maart: Keuzepakket snorkelen 
Zaterdag 22 maart haalden 38 jongens en meisjes van de afdeling zwemvaardigheidzwemmen een 
diploma snorkelen. De kandidaten toonden dat ze bijzonder behendig waren met flippers, snorkel en bril. 
Ze doken naar de bodem met een mooie hoekduik, zwommen daar door hoepels heen en weer en 
haalden verschillende voorwerpen van de bodem omhoog. En bij het boven water komen, bliezen ze direct de snorkel 
helemaal leeg en zwommen daarna weer verder. Het was erg leuk om te zien! Alle kandidaten zijn geslaagd. Een hele 
mooie prestatie! Lees verder op de website 

 
Geslaagden 
Ster 1 
Sjors van Alebeek 
Lieke vd Boom 
Lonneke Bouwens 
Justin van Heeswijk 
Stefanie de Kok 
Teun Schouten 
Loes van Zandbeek 
Anne van Zoggel 
 
Ster 3 
Lars van Halder 
Femke van Hulsentop 
Maaike van Hulsentop 
Danny Kraneveld 
Allisha vd Steen 
Sije Veenstra 
Ymke Veenstra 
Mees Zuidema

Ster 4 
Nikki van Casteren 
Ip van Dijk 
Chloë Huijberts 
Saar Ruigrok 
Nikki Vos 
Melissa Wijnakker 
Eva van Zoggel 
 
Snorkelen 1  
Thije van Asseldonk 
Laura van Berkel 
Jasper van Boxtel 
Matthijs van Cleef 
Lisa van Esch 
Tessa van Esch 
Lisa Geurts van Kessel 
Nina Heijmans 
Naomi Janssen 

Mariska Kraneveld 
Viggo Murk 
Mathijs vd Oever 
Claartje Rijken 
Carmi Vos 
Joa Vos 
Kunera Wessels 
Eva Zuidema 
 
Snorkelen 2 
Noa van Asseldonk 
Rick van Berkel 
Lucas van Cleef 
Matthijs van Cleef 
Eva van Dijk 
Anna van Gogh 
Lars de Graaf 
Lars Heeren 
Pedro van Heesch 

Kathelijne Kluijn 
Jenske Koolen 
Joni van de Middengaal 
Nick Pijnappels 
Sarah Santegoeds 
Jelle Schakenraad 
Kees Vlessert 
 
Snorkelen 3  
Moon van Asseldonk 
Nika Bozelie 
Zoë van Grinsven 
Lindy Janssen 
Selina Janssen 
 

Synchroonzwemmen 

Agenda: 
13 april Gala uitvoeringen in Maastricht 
24 mei SynchroBeat (NK Age 1 + 2) in Hoofddorp 
14 en 26 juni Generale repetitie show 
28 en 29 juni Synchroonzwemshow Neptunus ‘58 

 
20 februari: Afzwemmen aanloopdiploma’s 
Donderdagavond 20 februari werd er afgezwommen voor aanloopdiploma's. Carmen van Kempen behaalde het 
zeilbootcertificaat en Lisa van Esch het balletbeencertificaat. Lees verder op de website 
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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. Kaarten à € 5,00 zijn binnenkort te koop bij 
Bruna Schijndel en bij Henny Bozelie. 
 

KKOOMM  JJIIJJ  OOOOKK  KKIIJJKKEENN??  

Zwemmend redden 

Agenda:  
12 april 2014 Start seizoen 2014 
 

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 gaat weer starten. Inschrijven kan tot en met half mei. Tijdens de 
trainingen (vanaf 12 april 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 (4 oktober) en met een leuke wedstrijd op 11 oktober. De juniorredders, 
die bezig zijn voor de eerste vier diploma’s, kunnen dit seizoen naast hun diploma ook nog een certificaat zwemmend 
redden halen!  
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 
 

Seizoen 2014 
De lessen worden gegeven in het wedstrijdbad op zaterdagavond tussen 18.00 en 19.30 uur. De precieze lestijd is 
afhankelijk van het diploma waarvoor geoefend wordt. 
 
Lessen in de Molen Hey 

- 12 en 19 april 
- 3, 10, 17, 24 en 31 mei 
- 7 en14 juni 
- 5, 12 en 19 juli 
- 23 en 30 augustus 
- 6, 13, 20 en 27 september 

 
Overige activiteiten 

- 16 augustus: les in buitenwater! 
- 4 oktober: examen. 17. 00 – 18.00 uur theorie, 18.00 – 20.00 uur praktijk 
- 11 oktober: certificaat/wedstrijd/clinic (18.00 – 19.30 uur) 

mailto:petervanaarle58@gmail.com
http://www.bghacc.nl/
http://www.vanudenreklame.nl/
http://www.facilicom.com/nl/breijer/pages/de
http://www.jozon.nl/
http://www.neptunus58.nl/Zwemmend%20Redden/cursus2014.html


 
Jaargang 19 De Drietand 5 – Maart / April 2014  pagina 6 

 

 
  

Uw advertentie hier?? 
Neem meer informatie contact op met 

Peter van Aarle 
(petervanaarle58@gmail.com) 

 

Wedstrijdzwemmen 

Agenda:  
6 april Miniorenwedstrijd in Rosmalen 
13 april Limietwedstrijd in Waalwijk 
2 juni Coopertest 
14 en 15 juni Speedo finales 
16 juni Sprintwedstrijd 

 
15 februari: NK Studenten in Maastricht 
Zaterdag 15 februari hebben drie zwemsters van Neptunus '58 meegedaan aan de NK Studenten in Maastricht. Dit NK is 
opengesteld voor alle studenten op HBO- of universitair niveau. Anouk van Lokven, Esra Pennings en Elke Schellekens 
kwamen alledrie uit namens het Zinkstuk uit Utrecht, de studentenzwemvereniging van Esra. Lees verder op de website 

 
16 februari: 18 medailles bij vierde competitiewedstrijd in Boxtel 
Zondag 16 februari was de complete wedstrijdploeg actief bij de vierde competitiewedstrijd. Zonder afmeldingen gingen 
de 22 zwemmers van start in Boxtel. Dit leverde acht gouden, vier zilveren en zes bronzen medailles op. Er werden twee 
clubrecords, een estafetterecord en 31 persoonlijke records gezwommen. Lees verder op de website 

 
24 februari: Schijndelse Lange Afstands Kampioenschappen 
Tijdens de Schijndelse Lange Afstands Kampioenschappen op maandag 24 februari hebben in totaal dertig zwemmers 
van Neptunus '58 en Zegenwerp hun lange adem getoond. Lees verder op de website 

 
16 maart: Miniorenwedstrijd in Waalwijk 
Zondag 16 maart kwamen Naomi Janssen en Mathijs vd Oever in actie bij een miniorenwedstrijd in Waalwijk. De 
zwemmers hebben zelf een verslag over hun eigen races geschreven. Lees verder op de website 

Masterzwemmen 

Agenda: 
2 t/m 4 mei NK Masters in Den Haag (50-meterbad) 
4 juni Coopertest 
18 juni Sprintwedstrijd 

 
15 februari: Masterwedstrijd in Gorinchem 
Zaterdag 15 februari heeft Frank Hovenier tijdens de masterwedstrijd in Gorinchem viermaal de eerste plaats behaald in 
de categorie heren 25-29 jaar. Op de 25 meter schoolslag verbeterde hij zijn clubrecord. Lees verder op de website 

 
16 maart: Masterwedstrijd in Hoogerheide 
Zondag 16 maart hebben Frank Hovenier en Sandra Schellekens meegedaan aan een masterwedstrijd in Hoogerheide, 
één van de meest westelijke dorpen van Brabant. Lees verder op de website 
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Waterpolo 

Stand per 23 maart 
Rang Team gesp win gel verl pnt voor tegen straf saldo pnt/wedstr 

2 Heren 1 17 12 1 4 37 146 86 0 60 2.18 

7 Heren 2 13 4 0 9 12 74 92 0 -18 0.92 

12 Dames 1 19 1 1 17 4 88 208 0 -120 0.21 

6 Jongens B 19 6 0 13 18 76 206 0 -130 0.95 

5 Meisjes C 12 3 0 9 9 50 100 0 -50 0.75 

11 Gemengd D 17 0 0 17 0 25 313 0 -288 0.00 

 
 

Bezoek www.neptunus58.nl regelmatig voor 
het laatste nieuws 
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