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Peter van Aarle 
(petervanaarle58@gmail.com) 

 

Voorwoord 

Beste leden,  
 
Op je scherm zie je alweer de zesde Drietand van dit seizoen. Het is bijna 
vakantie, maar we hebben nog een paar prachtige evenementen in het 
vooruitzicht. Zo gaan we van 20 tot en met 22 juni weer op kamp in Vessem 
en is het een week later (28 en 29 juni) tijd voor de grootse 
synchroonzwemshows. Heb jij je al opgegeven voor het kamp, of kaartjes 
gekocht voor de shows? Verder zijn er uiteraard nog enkele wedstrijden bij het 
wedstrijdzwemmen en staan er nog examens bij de afdeling zwemvaardigheid 
gepland. Nog een paar weken fanatiek trainen en dan kunnen we genieten 
van een welverdiende zomervakantie! 
 
 
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, 
 
Over een paar weken eindigt het zwemseizoen 2013-2014, althans voor de 
meeste afdelingen. Bij de afdeling Zwemmend Redden kun je de hele 
zomervakantie nog doorzwemmen. Ook zijn er nog een aantal 
wedstrijdzwemmers actief bij het Open Water zwemmen. 
 
De andere afdelingen zijn bezig met het afsluiten van het seizoen. En dat 
doen ze in stijl. 
 
 Het zwemvaardigheidszwemmen sluit af met een diplomasessie voor de 

basispakketten.  
 Het wedstrijdzwemmen heeft nog enkele wedstrijden op het programma 

staan.  
 Het wedstrijdseizoen van de afdeling waterpolo is intussen afgesloten.  
 Het masterzwemmen heeft afgelopen week de coopertest gezwommen en 

de sprintwedstrijd komt er nog aan. 
 De afdeling synchroonzwemmen heeft nog geen tijd om het rustig aan te 

doen. Zij geven op 28 en 29 juni een fantastische show weg. Dat belooft 
echt spectaculair te worden.  

 
Ik wens iedereen veel (zwem)plezier met alle activiteiten die in de maand juni 
gehouden worden. En daarna voor iedereen een welverdiende vakantie. 
 
Tot volgend seizoen! 
 
 
Groetjes Huibert 
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Belangrijkste nieuws: 

 
Van het bestuur: 
o Start training volgend seizoen 
 
NAT: 
o Inschrijven kamp kan nog! 
 
Zwemvaardigheidszwemmen:  
o Veel sterren behaald 

 
Synchroonzwemmen:  
o Joëlle van Dijk naar NK 
o Aankondiging show 28&29 juni 

 
Wedstrijdzwemmen:  
o Medailles bij vijfde en laatste  

competitiewedstrijd 
o Neptunus ’58 naar Brabantse 

Zomer Kampioenschappen 
 

Waterpolo:  

o Eindstand competitie bekend  
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Van het bestuur 

Start trainingen volgend jaar 
Nog een paar weken volop activiteiten voor de vereniging en dan kunnen we gaan genieten van de zomervakantie.  
We willen jullie nu al wel laten weten dat de trainingen na de zomervakantie starten als ook de basisscholen weer 
beginnen. Dus vanaf maandag 25 augustus.  
 
We hebben dezelfde trainingstijden aangevraagd als afgelopen seizoen.  
 
Houden jullie het clubblad en www.neptunus58.nl goed in de gaten om precies te weten wanneer de trainingen zijn?  

Agenda 

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

Juni 14, 21 28 9, 21, 28   14, 21, 28 

 
Zaterdag 14 juni zwemmen bij het zwemvaardigheidszwemmen alleen de examenkandidaten voor zwemvaardigheid 1, 2 
en 3.  
Zaterdag 28 juni is er een alternatief programma voor de afdeling zwemvaardigheid (woensdag- én zaterdaggroepen). 
Na zaterdag 28 juni wordt er alleen nog door de afdeling zwemmend redden getraind. 
 
Het nieuwe seizoen start eind augustus. Houd je mailbox en de website www.neptunus58.nl in de gaten om te zien 
wanneer jouw afdeling weer traint. 

Nieuwe leden 

De volgende leden zijn de afgelopen weken lid geworden: 
Kaitlin van Aarle Synchroonzwemmen + Zwemvaardigheidszwemmen 
Remco Schouten Masterzwemmen 
Jonne Veenstra Zwemvaardigheidszwemmen 
Ties van Zandbeek Zwemvaardigheidszwemmen 

Verjaardagen 
 

Juni 
2 Maartje Lucius 

 
7 Joni vd Middegaal 

 
15 Tom vd Loo 

 
18 Lara vd Ven 

3 Emma vd Hanenberg 
 

7 Robin vd Westelaken 
 

17 Liesbeth van Doorn 
 

19 Yosca Bozelie 
3 Paul Muyshondt 

 
9 Jolanda van Boxtel 

 
18 Lucas van Cleef 

 
24 Carmen van Kempen 

4 Jenske Koolen 
 

11 Ciska Verhoeven 
 

18 Anne Oremans 
 

26 Kathelijne Kluin 
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Juli 
 

Augustus 
3 Lotte van Berkel 

 
9 Manissa vd Brand 

 
1 Marleen van Dijk 

 
19 Linda Leenders 

3 Lonneke Bouwens 
 

11 Nick Pijnappels 
 

1 Luc vd Loo 
 

20 Tico Hartman 
3 Nika Bozelie 

 
12 Jan Mettler 

 
1 Robertjan vd Middegaal 

 
22 Viggo Murk 

3 Dimphy Vermeer 
 

13 Eva van Dijk 
 

2 Hanneke van Weert 
 

22 Rio van Rozendaal 
4 Merel vd Nieuwenhof 

 
15 Vera Oomen 

 
6 Matej Mioc 

 
22 Sjoerd Rutgers 

6 Tessa van Esch 
 

20 Mathijs vd Oever 
 

7 Zoë van Grinsven 
 

22 David van Uden 
6 Giel Schouten 

 
21 Jose vd Steen 

 
9 Esra Pennings 

 
24 Diana van Maris 

6 Bernadette v Vlaanderen 
 

21 Kees Vlessert 
 

10 Marc vd Berg 
 

27 Anna van Gogh 
7 Pedro van Heesch 

 
28 Gerard Eickmans 

 
11 Lieke van Boxtel 

 
28 Myrthe de Wild 

8 Christy Schoones 
 

29 Lars de Graaf 
 

12 Henry Laarhoven 
 

29 Carmi Vos 
8 Ties van Zandbeek 

    
12 Toos van Veghel 

 
29 Anne van Zoggel 

      
16 Martijn Vloet 

 
31 Jet vd Bersselaar 

      
17 Laura van Berkel 

 
31 Maarten Pennings 

      
18 Bas Bozelie 

   
 

 
 

Neptunus Activiteiten Team (NAT) 

Wist jij al dat Neptunus '58 elk jaar een weekend op kamp gaat met vier andere zwemverenigingen? Dit jaar gaan we in 
het weekend van 20 t/m 22 juni. We gaan naar de Eurocamping in Vessem. Daar hebben wij een eigen veld met 
slaaptenten en één grote eettent.  
 
We vertrekken op vrijdag aan het einde van de middag vanaf zwembad De Molen Heij in Schijndel. Vandaar rijden we 
naar het Brabantse Vessem. Het thema van het kamp is dit jaar: BRAZILIAANS carnaval. Alle spellen hebben te maken 
met carnavalsactiviteiten. Door te strijden met de andere verenigingen komen wij erachter welke vereniging de beste 
carnavalsvierders heeft. Op zaterdagmiddag hebben we een vrije middag om te spelen in het zwembad of in de speeltuin 
of om in de zon te liggen. En ’s avonds eerst een bonte avond en daarna dansen en springen in de discotheek. Op 
zondagmiddag eindigt ons uitstapje naar Brazilië en komen jouw ouders je weer ophalen.  
 
Tijdens het kamp worden we begeleid door ouders en oudere leden. Zij 
coachen een groepje deelnemers bij de spellen en activiteiten. Begeleiders 
en spelleiders zijn van harte welkom. Meld je snel aan want het is echt leuk. 
 
Heb jij ook zin om mee te gaan op kamp, meld je dan nu aan. Het is altijd 
super gezellig op het kamp. De kosten zijn 35 EUR per persoon (voor het 
hele weekend!!). Begeleiders betalen 27,50 EUR. 
  
Wij vinden het leuk als we jou dit jaar ook zien op het zwemkamp. Je kunt 
je tot 9 juni inschrijven via onze site: www.neptunus58.nl  
 
Wij zijn onze koffers al aan het pakken. 
 
De Algemene Leiding van het kamp 
Ronnie van Berlo (06-1118 1080 – ronnievanberlo@hetnet.nl) 
Femke vd Hoeven  (06-1299 5397 – femkevdhoeven71@gmail.com) 
Sandra Schellekens (06-1932 8836 – sandraschellekens@gmail.com) 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:petervanaarle58@gmail.com
http://www.bghacc.nl/
http://www.vanudenreklame.nl/
http://www.facilicom.com/nl/breijer/pages/
http://www.jozon.nl/
http://www.neptunus58.nl/
mailto:ronnievanberlo@hetnet.nl
mailto:femkevdhoeven71@gmail.com
mailto:sandraschellekens@gmail.com


 
Jaargang 19 De Drietand 6 – Mei / Juni 2014  pagina 4 

 

 
  

Uw advertentie hier?? 
Neem meer informatie contact op met 

Peter van Aarle 
(petervanaarle58@gmail.com) 

 

Zwemvaardigheidszwemmen 

Agenda:  
14 juni Afzwemmen basispakketten 1 t/m 3  16.15 – 17.45 uur 
18 juni Afzwemmen basispakketten 4 t/m 6 tijdens training 
28 juni Speelmiddag voor zwemmers van woensdag+zaterdag 16.15 – 17.45 uur 

 
Geslaagden 
Ster 1 
Renske vd Boom 
Femke van Hulsentop 
Maaike van Hulsentop 
Suzanne vd Meijden 
Demi Schellekens 
Sije Veenstra 
Ymke Veenstra 

Ster 2: 
Femke Hulsentop 
Maaike Hulsentop 
Jonne Veenstra 
Sije Veenstra 
Ymke Veenstra 
Jori Vissers

Ster 4 
Jessie Bozelie 
Emma vd Hanenberg 
Lisanne Wouters

Ster 5: 
Ip van Dijk 
Vera Oomen 
Melissa Wijnakker 
Eva van Zoggel 
 

Synchroonzwemmen 

Agenda: 
14 en 26 juni Generale repetitie show 
28 en 29 juni Synchroonzwemshow Neptunus ‘58 

 
24 mei: Joëlle van Dijk naar Synchrobeat (NK Age 2) in Hoofddorp  
Zaterdag 24 mei nam Joëlle van Dijk deel aan de SynchroBeat, de Nederlandse Kampioenschappen voor synchroon-
zwemsters tot en met 15 jaar. Met 46,7992 punten eindigde ze als 134

e
 op Age 2 niveau. Lees verder op de website 

 
28 en 29 juni: Synchroonzwemshow  
Eens in de anderhalf jaar geven de synchroonzwemsters een spectaculaire show. Deze gaat plaatsvinden op 
zaterdagavond 28 juni en zondagmiddag 29 juni in zwembad De Molen Hey. Het thema van de show is “Reis om de 
wereld”. Ongeveer 40 zwemsters en een aantal trainsters zullen tijdens deze show allemaal in actie komen. Er worden 
verschillende uitvoeringen op muziek aan het publiek getoond. Dit zorgt voor een afwisselend programma aan soli, 
duetten, groepsnummers en een combo. Een spectaculaire demonstratie van dans, muziek, show en acrobatiek in het 
water. Vanaf 18.30 uur kan het publiek op zaterdag 28 juni naar de tribune van het zwembad. Om 19.00 uur gaat de 
show dan van start. Op zondag 29 juni kan het publiek vanaf 13.30 uur naar binnen en start de show om 14.00 uur. De 
entree is €5,-. Entreebewijzen zijn in de voorverkoop te koop bij Bruna, Hoofdstraat 142 in Schijndel en bij Henny Bozelie. 
Voor aanvang van de show zijn entreebewijzen, indien nog voorradig, te koop in de hal van het zwembad. 

  

KKOOMM  JJIIJJ  

OOOOKK  

KKIIJJKKEENN??  
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Zwemmend Redden 

Agenda:  
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 

- 7 juni 
- 5, 12 en 19 juli 
- 23 en 30 augustus 
- 6, 13, 20 en 27 september 

 
Overige activiteiten 

- 14+15 juni: EHAD weekend in Rosmalen 
- 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) 

Wedstrijdzwemmen 

Agenda:  
14 en 15 juni Speedo finales in Roosendaal 
16 juni Sprintwedstrijd 
5 en 6 juli Netherlands Invitational in Eindhoven (50) 

 

30 maart: Competitiewedstrijd in Schijndel 
Zondag 30 maart werd de vijfde en laatste competitiewedstrijd van het seizoen gezwommen. In thuisbad de Molen Hey 
kwamen 24 zwemmers van Neptunus ’58 in actie tegen zwemmers van Zegenwerp uit Sint-Michielsgestel en De Treffers 
uit Rosmalen. Er werd weer een groot aantal medailles behaald. In de eindstand van de D2-competitie over vijf 
wedstrijden eindigde Neptunus ’58 op de twaalfde plaats. Lees verder op de website 

 
6 april: Miniorenwedstrijd in Rosmalen 
Zondag 6 april heeft Naomi Janssen uitstekend gepresteerd bij de vijfde en laatste 
miniorenwedstrijd in Rosmalen. Daarbij behaalde ze een bronzen medaille op de 100 rug. 
Naomi heeft zich inmiddels verzekerd van meerdere startbewijzen voor de Brabantse 
Minioren Finales in juni in Roosendaal. Lees verder op de website 

 
13 april: Brabantse limiet Selina Janssen in Waalwijk 
Zondag 13 april hebben Selina Janssen en Sandra Schellekens meegedaan aan een 
limietwedstrijd in Waalwijk. Selina verzekerde zich op de 50 meter rugslag van een 
startbewijs voor de Brabantse Zomer Kampioenschappen. Lees verder op de website 

 
21 april: Limietwedstrijd in 50-meterbad in Breda 
Tweede paasdag, maandag 21 april, hebben drie dames meegedaan aan een 
limietwedstrijd in het 50-meterbad in Breda. Voor de tienjarige Naomi Janssen was het de 
eerste wedstrijd in een 50-meterbad. Lees verder op de website 
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17 – 25 mei: Neptunus ‘58 bij Brabantse Kampioenschappen 
Van 17 tot en met 25 mei werden in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven de Brabantse Zomer 
Kampioenschappen gehouden. Namens Neptunus ’58 hadden Selina Janssen en Rik den Otter zich weten te 
kwalificeren. Selina kwam eenmaal in actie, Rik maar liefst zeven.  Lees verder op de website 

 
2 juni: Coopertest. 
Maandag 2 juni werd voor de 28e keer de coopertest gezwommen. Claartje Rijken zwom maar liefst 65 meter verder dan 
ooit. Naomi Janssen en Pim de Crom kwamen beiden dertig meter verder dan ooit. Opvallend waren ook de resultaten 
van Anouk van Lokven (25 meter verder dan ooit in haar 28e(!) coopertest en Rik den Otter (20 meter verder dan ooit).   
Ook de deelnemers van Zegenwerp zwommen prachtige afstanden. Lees verder op de website 

Masterzwemmen 

Agenda: 
18 juni Sprintwedstrijd 

 
4 juni: Coopertest. 
Woensdag 4 juni werd voor de 12e keer de coopertest gezwommen door de masters. Fiona Waddell verbeterde zich met 
maar liefst 65 meter. Peter vd Weijer kwam 35 meter verder en Yvette vd Oever 10 meter. Lees verder op de website 

Waterpolo 

Eindstand seizoen 2013-2014 
Team Positie gesp win gel verl pnt voor tegen straf saldo pnt/wedstr 

Heren 1 2 20 14 1 5 43 166 106 0 60 2.15 

Heren 2 7 16 5 1 10 16 91 111 0 -20 1.00 

Dames 1 12 22 1 1 20 4 103 234 0 -131 0.18 

Jongens B 6 21 7 0 14 21 85 220 0 -135 1.00 

Meisjes C 5 15 4 0 11 12 61 119 0 -58 0.80 

Gemengd D 11 20 0 0 20 0 38 362 0 -324 0.00 

 
 

Bezoek www.neptunus58.nl regelmatig voor 
het laatste nieuws 
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