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Uw advertentie hier?? 
Neem meer informatie contact op met 

Peter van Aarle 
(petervanaarle58@gmail.com) 

 

Voorwoord 

Beste leden,  
 
Afgelopen zaterdag hebben we Zwarte Piet mogen verwelkomen tijdens 
de trainingen. Hij had voor alle zwemmers een lekkernij meegenomen. 
Door deze leuke happening, moesten wij al direct denken aan de 
Kerstdagen die in aantocht zijn. Tot die tijd zijn er nog een paar mooie 
activiteiten binnen de zwemvereniging. En voor één daarvan willen we 
jullie speciale aandacht vragen.  
 
Om maatschappelijk verantwoord te ondernemen heeft de Rabobank 
Schijndel en omgeving een bedrag beschikbaar besteld waar 
verenigingen gebruik van kunnen maken. SWNZ/Neptunus’58 heeft 
ingeschreven om geld in te zamelen voor technische instrumenten, die 
we hard nodig hebben bij trainingen en wedstrijden. Zo is het scorebord 
dat bij waterpolo en wedstrijdzwemmen wordt gebruikt. Ook de 
muziekinstallatie bij het synchroonzwemmen is al zo vaak gerepareerd 
dat dat geen oplossing meer is. Beide zullen volgend seizoen vervangen 
moeten worden. Als jullie lid zijn van de Rabobank in St Michielsgestel of 
Schijndel, hebben jullie de mogelijkheid om op ons project te stemmen. 
Het zou super fijn zijn als jullie 1 (of liever nog 2) stemmen zouden 
willen geven aan SWNZ/Neptunus’58. En als je jullie vrienden en 
bekenden ook nog zover kan krijgen, helpen jullie ons enorm om deze 
‘dure’ wens naar technische instrumenten bewaarheid te zien worden.  
 
Onze leden hebben ook via de verkoop van loten voor de Grote 
Clubactie geld ingezameld. In dit clubblad laten we jullie al weten 
hoeveel loten er verkocht zijn en wie daarvoor gezorgd hebben. Het 
bestuur zal zich binnenkort buigen over de projecten en onderdelen van 
Neptunus’58 waar het geld dit jaar naar toe zal gaan. Voor dit moment 
willen wij alle verkopers en kopers van de loten hartelijk bedanken.   
 
Femke vd Hoeven femke.wilhelm@home.nl  
Sandra Schellekens sandraschellekens@gmail.com 

Van het bestuur 

Hart voor Elkaar 
Rabobank Hart van De Meierij stelt maar liefst € 100.000,- beschikbaar 
voor verenigingen en stichtingen in de Meierij! 
Ben jij lid van Rabobank? Stem dan nú op SWNZ voor een nieuw 
muziekapparaat voor het synchroonzwemmen en een nieuw waterpolo-
scorebord.  
Ga naar https://www.mijnbankenik.nl/hvdm/hart-voor-
elkaar en STEM! Stemmen kan tot en met 8 december. 
Vraag ook ouders, familie, vrienden en buren om op 
SWNZ te stemmen. 
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NAT: 
o Grote Club Actie  
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o Datum zwemkamp 2015 bekend 
 
Synchroonzwemmen:  
o Veel aanloopdiploma’s 
o 5x goud bij 2

e
 figurenwedstrijd 

 
Wedstrijdzwemmen:  
o 17 medailles bij 2

e
 competitie-

wedstrijd 
o Selina Janssen bij Regionale 
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Masterzwemmen:  

o Ereplaatsen Frank Hovenier 
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Zet in je agenda: 
 

Zwemkamp: 
5, 6 en 7 juni 2015 

Van het bestuur 

Hart voor Elkaar 
Rabobank Hart van De Meierij stelt maar liefst € 100.000,- beschikbaar voor verenigingen 
en stichtingen in de Meierij! 
Ben jij lid van Rabobank? Stem dan nú op SWNZ voor een nieuw muziekapparaat voor het 
synchroonzwemmen en een nieuw waterpolo-scorebord.  
Ga naar https://www.mijnbankenik.nl/hvdm/hart-voor-elkaar en STEM! Stemmen kan tot en 
met 8 december. Vraag ook ouders, familie, vrienden en buren om op SWNZ te stemmen. 

Nieuwe leden 

We mogen weer een aantal nieuwe leden verwelkomen bij diverse afdelingen: 
Bij zwemvaardigheid Joëlle vd Akker, Nicole Asaturyan, Janne Goossens, Bo en Esther Markus 
Bij wedstrijdzwemmen Reinier en Thijmen Lindenbergh 
Bij synchroonzwemmen Danielle Beniers en Aike Maytum 
 
Bij verschillende afdelingen zijn nog wat plaatsen vrij. Als jij nog iemand kent, die ook heel graag zwemt, vraag 
hem of haar dan een keer om mee te komen trainen. Misschien vinden ze het dan zo leuk, dat ze ook lid willen 
worden van zwem- en waterpolovereniging Neptunus '58. 

Agenda 

Wanneer wordt er niet gezwommen? 
In tegenstelling tot de meeste vakanties trainen we de eerste zaterdag van 
de kerstvakantie (20 december) gewoon door!  
Van maandag 22 december tot en met zaterdag 3 januari trainen we niet.  

 Verjaardagen 

December 
 

Januari 
4 Willemien van Weert 

 
17 Roeland Mathijsen 

 
1 Harry Verhagen 

 
21 Wim Kelders 

6 Thijs van Hamersveld 
 

18 Isa vd Ven 
 

2 Lynn van Dijk 
 

21 Wessel Verhoeven 
7 Arno van Os 

 
18 Mees Zuidema 

 
2 Lisa van Esch 

 
22 Tessa Dortmans 

8 Melissa Wijnakker 
 

18 Berlinda Pijnappels 
 

8 Rik den Otter 
 

22 Yvette vd Oever 
9 Karin van Vlaanderen 

 
20 Anouk van Lokven 

 
9 Femke van Hulsentop 

 
23 Eva Zuidema 

10 Maarten Zomers 
 

20 Chloë Huijberts 
 

10 Sjors van Alebeek 
 

24 Noa van Asseldonk 
10 Max van Breugel 

 
23 Senna Bolwerk 

 
13 Harrie van Herpen 

 
28 Stefanie de Kok 

10 Jenny vd Heijden 
 

24 Bart van Lange 
 

14 Gerard vd Heijden 
 

29 Patrick Janssen 
13 Mia Megens 

 
27 Leyla Haznedar 

 
15 Esther Markus 

 
30 Matthijs van Cleef 

15 Bianca Schoones 
 

27 Fien van Dinther 
 

18 Sasha vd Bergh 
 

30 Lisa Geurts van Kessel 
16 Kim vd Wijgert 

    
19 Adelinde Schnitzeler 

 
31 Willem Lucius 

      
19 Robert Maasdijk 

   

mailto:petervanaarle58@gmail.com
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Neptunus Activiteiten Team (NAT) 

Grote Club Actie  
Voor de Grote Club Actie 2014 hebben onze leden veel loten verkocht. Dit jaar 
zijn er 388 loten verkocht. Helaas konden er ook 9 loten niet geïnd worden. Soms 
kwamen de naam en het rekeningnummer niet overeen en soms was het 
rekeningnummer niet duidelijk genoeg genoteerd. Op 27 november heeft notaris 
J.A.H.G. van Tuijl de trekking verricht. Wij hopen dat veel van de door onze leden 
verkochte loten in de prijzen vallen. 
 
Hoe weet ik of op mijn lot een prijs gevallen is?  
De loten zijn geïnd via een automatisch incasso. De lotnummers zijn te vinden op het bankafschrift van je 
bankrekening. Via de lotenchecker (http://www.clubactie.nl/) kun je nagaan of op jouw lot een prijs gevallen is. 
De uitslag is ook te vinden op de website van Neptunus’58.  
 
Beste lotenverkopers 2014  
De beste drie verkopers dit jaar zijn Justin van Heeswijk, Viggo Murk en Sjors van Alebeek. Zij verkochten 
maar liefst 42, 36 en 33 loten.  
De leden die 10 of meer loten hebben verkocht, krijgen van Neptunus’58 een bepaald bedrag per lot. Op dit 
moment zijn we bezig om dit voor jullie in orde te maken. Hieronder laten we jullie al wel zien hoeveel loten de 
verschillende leden hebben verkocht. 
 
Verkoper aantal loten Verkoper aantal loten 
Justin van Heeswijk 42 Zoe van Grinsven 13 
Viggo Murk 36 Jessie Bozelie 12 
Sjors van Alebeek 33 Rachel Brunnen 11 
Lieke en Thijs van Hamersveld 26 Liene Berkelmans 10 
Lars van Halder 23 Lonneke Bouwens 10 
Stefanie de Kok 23 Luc Cooijmans 10 
Jinte Schellekens 23 Luna van Geffen 10 
Luna Marechal 22 Merel vd Nieuwenhof 10 
Anoniem Anoniem 21 Ymke Veenstra 8 
Danielle Beniers 21 Ties van Zandbeek 6 
Laura van Berkel 14 Eefje Bauer 4 

 
Zwemvierdaagse 
Voor de 40

e
 keer werd er in de herfstvakantie in Schijndel de Zwemvierdaagse georganiseerd. 255 deelnemers 

van 4 tot 72 jaar oud zwommen vier dagen lang steeds 10 of 20 banen per dag. Daarnaast spetterden 18 
kinderen zonder A-diploma er vier dagen lang op los in het instructiebad Hey. Alle 272 deelnemers (exact 
evenveel als in 2013) konden na vier dagen een medaille in ontvangst nemen. Mevrouw van Hommel was één 
van die deelnemers. Zij heeft tot nu toe alle edities in Schijndel meegedaan en ontving daarom naast haar 
medaille goud 40 ook een mooi bloemetje van de organisatie, zwem- en waterpolovereniging Neptunus ‘58. 
Bijna 100 deelnemers zwommen voor het eerst de zwemvierdaagse en ontvingen dus een bronzen medaille. 
Vanwege het 40-jarig jubileum van de Zwemvierdaagse in Schijndel was er extra media-aandacht. Op de 
website zie je een film-impressie en meerdere krantenartikelen. Lees verder op de website 

 
Datum zwemkamp 2015 bekend 
Het is officieel: van 5 tot en met 7 juni 2015 gaan we weer op kamp! Ook in 2015 zijn 
we, samen met de vier andere verenigingen, te gast op de Eurocamping in Vessem. 
Binnenkort hoor je veel meer over dit geweldige weekend. Houd je de datum alvast vrij? 

  

mailto:petervanaarle58@gmail.com
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Zwemvaardigheidszwemmen 

Agenda  
20 december Afzwemmen keuzepakket Survival  18.00 – 20.00 uur 
21 maart Afzwemmen keuzepakket Waterpolo  18.00 – 20.00 uur 
juni Afzwemmen basispakketten datum en tijd volgen later 
 

Geslaagden 
Ster 2 
Sjors van Alebeek 
Lieke vd Boom 
Justin van Heeswijk 
Teun Schouten 
Loes van Zandbeek 

Synchroonzwemmen 

Agenda 
14 december Figurenwedstrijd in Roosendaal 
 

Aanloopdiploma’s 1 november in Schijndel 
Zaterdag 1 november werd er weer een diplomasessie 
voor de aanloopdiploma's gehouden. Vera Oomen behaalde het eerste 
diploma, het basishoudingdiploma. Stefanie de Kok, Melissa Wijnakker 
en Anne van Zoggel behaalden het zeilbootdiploma. Myrthe de Wild en 
Merel vd Nieuwenhof behaalden hun balletbeen-certificaat. Kunera 
Wessels en Ilze van Kuilenburg behaalden het balletbeendiploma en tot 
slot was er voor Eva van Zoggel een spagaatdiploma. 
  Lees verder op de website 

 
 

Figurenwedstrijd 9 november in Breda 
Zondag 9 november werd de tweede Brabantse synchroonzwemwedstrijd van dit seizoen gezwommen, in 
Breda. Op aanloopniveau behaalden vijf meisjes goud, vier meisjes zilver en één meisje brons. Op Age 2 
niveau miste Mirelle de Kort net de limiet voor de Nederlandse Kampioenschappen. Verder regende het 
persoonlijke records en clubrecords op wedstrijdniveau. Lees verder op de website 

Zwemmend Redden 

Agenda  
Maart 2015 Start seizoen 2015 

  

mailto:petervanaarle58@gmail.com
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Wedstrijdzwemmen 

Agenda  
7 december Limietwedstrijd in Oss 
14 december  MiniorenCircuit in Sint-Oedenrode 
2 januari Minioren- en Juniorenclinic in Eindhoven 
12 januari Coopertest 
18 januari Competitie in Boxtel 
25 januari MiniorenCircuit 

 
16 november: Competitiewedstrijd in Veldhoven 
Voor 20 zwemmers stond 16 november de tweede competitiewedstrijd van het seizoen op het programma. Dit 
keer werd er gezwommen in Veldhoven, wat vroeg opstaan betekent. Er werd namelijk al om 09.45 uur 
ingezwommen. Voordeel is wel dat je nog een vrije zondagmiddag overhoudt. Er werd zes keer goud, zeven 
keer zilver en vier maal brons behaald door de zwemmers van Neptunus ’58. Lees verder op de website 

 

30 november: Regionale Sprint Kampioenschappen in Eindhoven 
Zondag 30 november mocht Selina Janssen in actie komen bij de Regionale Sprint Kampioenschappen in 
Eindhoven. De vijftienjarige had zich gekwalificeerd voor de 50 meter rugslag. Lees verder op de website 

Masterzwemmen 

Agenda 
6 december Zuidelijke Cirkel in Eindhoven 
23 t/m 25 januari NK Masters in Heerenveen 
8 februari Zuidelijke Cirkel in Breda 

 
26 oktober: Masterwedstrijd in Roermond 
Zondag 26 oktober heeft Frank Hovenier meegedaan aan de vijfde Zuidelijke Cirkel wedstrijd, in Roermond. Op 
de 25 meter rugslag was hij de snelste van zijn leeftijdscategorie (25-29 jaar). Op de 25 vrij was er diezelfde 
klassering. Op de 50 vrij eindigde hij als tweede. Lees verder op de website 

Waterpolo 

Kalender, uitslagen, standen 

De wedstrijdkalender, uitslagen en standen van SWNZ vind je op www.neptunus58.nl - Waterpolo - competitie. 

 

Bezoek www.neptunus58.nl regelmatig 
voor het laatste nieuws 
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