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VAN HET BESTUUR
Belangrijk nieuws
 Vera Hellings neemt de lege plaats van bestuurslid wedstrijdzwemmen in.
 De ALV is 20 juni om 11.00 uur bij Peer Wouters te Schijndel.
 Binnenkort vindt u info over waar u moet zijn met uw vragen op het
publicatiebord van Neptunus'58 in de hal van het zwembad.
 Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die les willen geven in het
diplomazwemmen voor de woensdaggroep.

AGENDA MAART - APRIL
Wanneer wordt er gezwommen?
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

in maart
1, 8, 15, 22, 29
2, 9, 16, 23, 30
3, 10, 17, 24, 31
4, 11, 18, 25
5, 12, 19, 26
6, 13, 20

in april
12, 19, 26
6, 13, 20, 27
7, 14, 21, 28
1, 8, 22, 29
2, 9, 16, 23
3, 10, 17, 24

En wanneer niet?
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

in maart
27

in april
5
15
30
-

Diplomazwemmen
27 maart
21 april of 28 april
24 april of 1 mei
12 mei
15 mei

keuzepakketten I, II, III zwemmend redden
kijkmiddag woensdaggroep (kijk goed op het infobord)
kijkmiddag zaterdaggroep (kijk goed op het infobord)
broer / zus / vriend / vriendin meezwemdag
broer / zus / vriend / vriendin meezwemdag

Synchroonzwemmen
21 maart
24 april of 1 mei
De Drietand

diplomazwemmen H en G diploma in Breda
kijkmiddag (kijk goed op het infobord)
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15 mei
6 juni

broer / zus / vriend / vriendin meezwemdag
diplomazwemmen H en G diploma in Hilvarenbeek

Wedstrijdzwemmen
7 maart
28 maart
11 april
18 april
25 april
16 mei

competitiewedstrijd te Tilburg
recreantenwedstrijd te Schijndel
(iedereen mag meedoen)
recreantenwedstrijd te Schijndel
Speedo wedstrijd
Competitiewedstrijd te Hilvarenbeek
recreantenwedstrijd te Vught
(ook hier mag iedereen meedoen)

Waterpolo
ZATERDAG 6 MAART
D1
SWNZ 1
D2
BREDA 1
H1
SWNZ 1
H2
SWNZ 2
H3
SWNZ 3
HJ
SWNZ
ASB
PUNDERMAN

-

HELLAS 1
SWNZ 2
MERLET 1
AEGIR 1
AEGIR 2
AEGIR
SWNZ B

SCHIJNDEL
BREDA
SCHIJNDEL
SCHIJNDEL
SCHIJNDEL
SCHIJNDEL
DEURNE

-----15:30
--------------------18:30

ZONDAG 7 MAART
H4
SWNZ 4
H5
SWNZ 5

- NAUTILUS 1
- GANZE DE 1

SCHIJNDEL
SCHIJNDEL

------ - 16:45
------ - 17:30

ZATERDAG 13 MAART
D1
WPC'98 1
D2
SWNZ 2
H1
BZPC 1
H2
SPIO 1
H3
ESWZV NAYA. 3
H5
WARANDE DE 4
HJ
ARGO
ASB
SWNZ B

-

DEN BOSCH
SCHIJNDEL
BOXMEER
VENRAY
EINDHOVEN*
OOSTERHOUT
ST.OEDENRODE
SCHIJNDEL
* TONGELREEP

17:30
-----15:00
17:45
17:00
15:15
18:00
------

ZONDAG 14 MAART
H4
TRB-RES 3

- SWNZ 4

TILBURG

19:00 - 20:15

ZATERDAG 20 MAART
D1
SWNZ 1

- DZT 1

SCHIJNDEL

------ - 21:00
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SWNZ 1
BZPC 1
SWNZ 1
SWNZ 2
SWNZ 3
SWNZ 5
SWNZ
DZT

-

-

20:15
17:00
21:00
19:30
18:45
18:00
19:45

18:15
18:45
16:30
19:15
18:15
16:15
18:45
18:00
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D2
H2
H3
H4
H5
HJ
ASA
ASB
P
P
P

TREFFERS DE 2
ZEPS 1
PLATELLA 1
BZPC 2
BRUINVIS DE 1
TREFFERS DE
HIERONYMUS
TRB-RES B
TRB-RES
ARETHUSA
SWNZ

-

SWNZ 2
SWNZ 2
SWNZ 3
SWNZ 4
SWNZ 5
SWNZ
SWNZ A
SWNZ B
SWNZ
SWNZ
WARANDE DE

ROSMALEN
GELEEN
VELDHOVEN
BOXMEER
TERNEUZEN
ROSMALEN
ROOSENDAAL
TILBURG
SCHIJNDEL
SCHIJNDEL
SCHIJNDEL

ZATERDAG 27 MAART
D1
VENNEN DE 1
H1
SWNZ 1
H2
SWNZ 2
H3
PSV 6
HJ
OZC '57

-

SWNZ 1
#EZPC
ESWZV NAYA. 1
SWNZ 3
SWNZ

DONGEN
17:45 - 19:00
SCHIJNDEL
------ - 20:15
SCHIJNDEL
------ - 21:00
EINDHOVEN*
14:45 - 16:00
OISTERWIJK
19:00 - 20:00
* TONGELREEP

ZATERDAG 10 APRIL
D1
SWNZ 1
D2
ZVB BRUNS. 1
H2
ZVDO'74 1
H3
SWNZ 3
H4
WZL 3
H5
ZVDO'74 2
ASA
STORMVOGEL

-

DOKKELAERS 1
SWNZ 2
SWNZ 2
DIO 2
SWNZ 4
SWNZ 5
SWNZ A

SCHIJNDEL
KERKRADE
GORINCHEM
SCHIJNDEL
HOENSBROEK
GORINCHEM
VLISSINGEN

-----17:45
17:15
-----16:45
15:00
15:30

ZONDAG 11 APRIL
H1
ARGO 1

- SWNZ 1

VEGHEL

16:00 - 16:45

-

SCHIJNDEL
SCHIJNDEL
SCHIJNDEL
SCHIJNDEL
SCHIJNDEL

--------------------------

ZATERDAG 17 APRIL
H1
SWNZ 1
H3
SWNZ 3
H4
SWNZ 4
H5
SWNZ 5
ASA
SWNZ A
ZONDAG 18 APRIL
H3
TRB-RES 4
H4
SWNZ 4
H5
SWNZ 5

ROG DE 1
TRB-RES 4
WZL 2
TRB-RES 5
SCHELDE DE

- SWNZ 3
TILBURG
- ZEEST-MEERV 4 SCHIJNDEL
- KRABBEN DE 2 SCHIJNDEL

18:15
16:15
15:45
16:30
18:00
17:30
18:00
17:45
----------------

-

-

-

19:00
18:15
17:00
18:00
20:30
18:15
19:50
19:00
18:20
18:40
20:40

18:45
19:45
18:45
19:30
18:45
16:30
18:30

21:00
20:15
18:45
19:30
18:00

16:45 - 18:00
------ - 17:30
------ - 18:00

ZATERDAG 24 APRIL
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HJ
ASA

WPC'98
WPC'98

- SWNZ
- SWNZ A

VLIJMEN
VLIJMEN

ASB

SWNZ B

- ARETHUSA

SCHIJNDEL

------ - 18:45

- SWNZ 2

WEERT

16:15 - 17:45

ZONDAG 25 APRIL
D2
ROG DE 1

15:15 - 16:15
14:30 - 15:30

NIEUWE LEDEN
Mark van Breugel
Katja van Roosmalen
Tessa van Roosmalen
Maarten van Roosmalen
Rob van Tartwijk
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DIPLOMA'S
Ster 2
Denise Broeren
Tiffany Broeren
Jarno vd Laan
Tom Kapteijns
Jurgen vd Meerendonk
Joey vd Pol
Daan Rijkers
Rick Rijkers

Ster 3
Lex Bekkers
Steffie vd Berg
Luuc Dekkers
Ninke Dekkers
Marloes Braam
Denise Broeren
Inge vd Heijden
Anoek Kappen
Mark Klerkx
Arianne vd Steen

Ster 4
Anne van Bussel
Steffie van Dijk
Mark Evegaars

Mirre Geurts
Davy van Helvoort
Murel Hermes
Priscilla vd Heuvel
Nick vd Hurk
Anoek Kappen
Rick Kapteijns
Sjoerd Keetels
Rick Korsten
Natascha vd Laan
Caroline Muskens
Anne vd Oetelaar
Thijs vd Oetelaar
Jasper de Ruijter
Karlijn vd Spank
Arianne vd Steen
Jeroen Steenbakkers
Sander Tibosch
Mark vd Velden

Ster 5
Carlijn vd Broek
Rachelle Huijnen
Driss Ismaîli Alaoui
Michiel Jansen

SCHEIDSRECHTERSCURSUS /W official Waterpolo
Brigitte van Berkel
Simone van Doremalen
Jenny Buys (ook W-official)
Ad van Kaathoven
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Jeanine Spit
Claudia Thijssen
Mart Vloet (ook W-official)
Puskas vd Wiel (ook W-official)
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GEEF DE PEN DOOR
Hallo alle Neptunusleden
Ik zal jullie niet met mijn verhalen vervelen. Maar ik zit nou eenmaal met die pen
en zal er toch iets mee moeten doen.
Ten eerste wil ik de groeten doen aan alle kinderen die ik zwemles geef, die zo
goed kunnen luisteren op de woensdag en zaterdag. En natuurlijk aan alle
mensen die in de banden naast mij zwemles geven. Ook aan de leukste
zwemgenoten; Peter, Jan, Robbert, Marieke enz.
Dan mogen we Vera natuurlijk niet vergeten, die mij altijd van die leuke lange
zwemopdrachten geeft!
Wilhelm ook jou zal ik niet vergeten in mijn groetenronde, want wie heeft mij
geleerd zwemles te geven? En wie helpt mij nog vaak?
Femke en Farina voor een leuke kunstzwemtijd.
En Bernadette en Sandra, want zij houden mij in de tussentijd gezelschap (en
jatten al mijn friet).
Nou ik hoop dat ik niemand vergeten ben en ik doe anders ook de groeten aan
die personen.
Allemaal de groeten van Katja (Hartman),
En de pen gaat naar Roel vd Bosch van het waterpoloteam (en doe de groeten
aan Alexandra).
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TAART, TAART, TAART
Verjaardagen maart
3
8
10
13
15

16
17
23
24
26
27

31

Naoual El Btioui
Maria van Gaal
Femke van der Hoeven
Rick Rijkers
David Evers
Marja van Broekhoven
Wout Maas
Els Goyaerts-Aarts
Bertha van Liempd
Jan van Nuland
Peter Brugmans
Wyko vd Wijgert
John Schuurmans
Rachelle Huijnen
Marieke van Hedel
Daan Hermes
Koen van Boxtel
Richard Postma
Sandra Schellekens
Geertje Kappen
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WEDSTRIJDZWEMMEN
Wie nu nog steeds niet weet dat Neptunus'58 een heel goed draaiende
wedstrijdafdeling heeft, heeft èn het Schijndels Weekblad èn (wat nog veel erger
is) het clubblad al lange tijd niet goed gelezen. Ook de afgelopen maand is er
namelijk veel geschreven over deze afdeling.

Competitiewedstrijd te Oisterwijk
Zondag 17 januari moesten de zwemmers van Neptunus ’58 voor de derde
competitiewedstrijd afreizen naar Oisterwijk. Het zwembad zat nog gedeeltelijk in
de steigers maar dat kon de zwemmers er niet van weerhouden om prima tijden
te zwemmen. Lonneke Vloet ging al meteen een spannende strijd aan op de 50
m schoolslag. We moesten op de uitslag wachten om te kunnen zien wie er
gewonnen had. Gelukkig voor ons was dit Lonneke met 0,10 sec voorsprong op
nr. 2. Op de 100 m rugslag won Lonneke haar serie overtuigend met een halve
baan voorsprong. In het totaal klassement werd ze 3e op deze afstand. Maar
broer Martijn Vloet werd op de 100 m rugslag ook overtuigend 1e in zijn serie en
ook in het totaal klassement hield hij deze klassering vast maar met een nog
kleiner verschil n.m. maar 0,05 sec op nr. 2. Tico Hartman was ook in goede
vorm met maar liefst drie overwinningen en ook drie persoonlijke records. Zijn
zus Katja Hartman zwom een prima rugslag en werd daarop ook 1e in het totaal
klassement met een mooi persoonlijk record. Peter van Aarle kwam ook drie keer
aan de start. Dit leverde twee 1e plaatsen en een 2e plaats op. Prima prestatie
Peter. De andere zwemmers hebben ook allemaal goed gepresteerd en
verbeterden vele persoonlijke records.

Uitslagen
50 m schoolslag m.87 e.l.
1. Lonneke Vloet
0.46.9

7. Marieke van Hedel

0.46.57

50 m schoolslag j. 87 e.l.
7. Martijn Vloet
0.51.05

50 m vrije slag j. 81 e.l.
2. Peter van Aarle
4. Rody van Helvoirt

0.32.66
0.36.20

50 m vlinderslag j. 85 e.l.
1. Tico Hartman
0.38.94

100 m schoolslag dames
6. Meggie Kastelijn
1.52.96

50 m rugslag m. 83 e.l.
1. Katja Hartman
8. Jody Kastelijn

100 m rugslag m. 87 m.el.
3. Lonneke Vloet
1.40.63

50 m rugslag j. 83 e.l.
1. Peter van Aarle
50 m vrije slag m. 81 e.l.
5. Patty Bijsterbosch
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0.38.85
0.58.16

100 m rugslag j. 87 e.l.
1. Martijn Vloet

1.40.06

50 m vrije slag j. 85 e.l.
1. Tico Hartman

0.33.26

0.34.98

0.35.14
De Drietand

100 m wisselslag m 83 e.l.
5. Katja Hartman
1.35.53
8. Jody Kastelijn
2.08.98
100 m wisselslag j. 83 e.l.
1. Peter van Aarle
1.23.07
100 m rugslag m 81 e.l.
5. Patty Bijsterbosch

6. Marieke van Hedel

1.52.49

100 m rugslag j 81 e.l.
1. Tico Hartman
4. Rody van Helvoirt

1.20.03
1.53.08

100 m vrije slag dames
4. Meggie Kastelijn

1.28.44

1.34.13

Neptunus ’58 succesvol op 7 januari
Zondag 7 januari was Neptunus ’58 weer present tijdens de speedo-jaargangswedstrijden te Vught. Deze wedstrijden zijn er speciaal voor om jong talent te
ontdekken.
Het was voor Neptunus ’58 weer een zeer geslaagde wedstrijd.
Mandy Kuypers ging twee keer te water en kwam er vervolgens ook met 2 keer
goud weer uit. Op zowel de 50 m rugslag als op de 50 m vrije slag was zij
onverslaanbaar voor de andere meisjes geboren in 1988. Vanaf het begin ging ze
meteen aan kop op beide afstanden en stond deze positie niet meer af. Dit
belooft nog iets voor de toekomst!
Martijn Vloet ging met goud en zilver in zijn zwemtas naar huis. Op de 50m
vlinderslag was het goud voor Martijn en dat terwijl hij deze slag voor het eerst op
een wedstrijd zwom! Dit kan niet meer beter zou je zo zeggen, maar wacht maar
af, Martijn heeft nog veel meer voor ons in petto. Op de 50 m schoolslag werd hij
heel knap, en met een goed persoonlijk record 2e. Martijn zwemt bij de jongens
geboren in 1987.
Kim van Heertum (meisjes geboren in 1987) kwam maar een keer in actie, maar
dit was wel meteen goed voor een bronzen medaille. Kim zwom de 50 m
schoolslag en ook zij zette een heel goed persoonlijk record op de klokken.
Voor Janine van Vught (meisjes 1989/1990) was het haar eerste echte officiële
wedstrijd. Zij zwom 25 m vlinderslag en dat viel nog niet zo mee voor haar, maar
alle begin is moeilijk en de volgende keer gaat het alleen maar beter. Op de 50 m
rugslag werd ze heel knap 2e in haar serie. Een heel goede prestatie Janine.
Lonneke Vloet tenslotte zwom 100 m rugslag en 100 m vrije slag in de voorronde
wedstrijden voor de speedo finales. In haar serie bij de meisjes geboren in 1988
ging ze overtuigend van start en wist ze deze series dan ook zonder enige
tegenstand te winnen in heel goede persoonlijke record tijden (100 m rugslag 6
sec verbeterd, 100 m vrije slag 11 sec verbeterd). Nu nog even afwachten of ze
bij de beste 15 zwemsters van Zuid-Nederland is geëindigd. Al met al zijn er dus
weer heel goede prestaties geleverd, die we de volgende speedo-wedstrijd (18
april) toch weer gaan proberen te verbeteren.

De Drietand
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VOORBEREIDING JEUGDKAMP
Neptunus is bezig met de voorbereidingen voor een kampeerweekend. Dit
weekend is gepland op 11-12-13 juni 1999 en is in Wanrooij op camping De
Bergen. Over de kosten die er aan verbonden zijn kunnen we nog niets definitiefs
vaststellen maar dat zal rond de ƒ 50,00 per persoon liggen.
Eerst willen we inventariseren of er voldoende animo voor een kamp is. Zodat we
verder kunnen gaan met organiseren. Er komt namelijk nogal wat bij kijken zoals:
 Voldoende tenten;
 Voldoende begeleiders;
 Kookstaf;
 Vervoer;
 Technische dienst (tenten opbouwen en afbreken)
Afhankelijk van bovenstaande factoren kunnen wij ook het aantal kinderen dat
mee kan naar het kamp nu nog niet vaststellen, dus reageer snel als je interesse
hebt want wie het eerst komt die het eerst….. Ook als je niet mee gaat op kamp
maar je hebt nog een oude (of nieuwe) tent op zolder liggen die wij mogen lenen,
zouden wij dit zeer op prijs stellen.
Wel willen we er al vast bij vermelden dat het geen familie kamp is, dus als je
hele familie lid is van Neptunus mogen jullie uiteraard allemaal mee, maar op het
kamp zelf word je in groepjes van ongeveer 8 personen ingedeeld en dat hoeft
dan niet bij je familieleden te zijn. Ook voor het slapen is het de bedoeling dat dit
zo veel mogelijk met je eigen groepje in een tent is. Indien er een reden is dat
kinderen bij hun ouders moeten slapen is hier wel overleg over mogelijk. Verder
worden er tijdens de kampeerdagen diverse spelen georganiseerd waaraan
iedereen mee moet doen. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de leeftijd
van de kinderen.
Het eten gebeurt gezamenlijk en we zijn dus ook op zoek naar een kookstaf,
vaders en moeders die graag (en lekker) koken, maar ook bereid zijn om na het
eten alles weer op te ruimen en dan weer te beginnen met de voorbereidingen
voor de volgende maaltijd. Reageer graag!! Wij hebben van de andere
verenigingen vernomen dat de kookstaf echt wel een dagtaak heeft en dat er
ongeveer drie personen voor nodig zijn.
Indien er vragen zijn stel deze dan gerust.
Groetjes Femke vd Hoeven, Ine Vloet, Vera Hellings
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VERDER MET WEDSTRIJDZWEMMEN
Speedowedstrijd in Vught
Er zijn zelfs twee verslagen van deze wedstrijd. Van Lonnke en Martijn Vloet.
Lonneke, Kim, Janine en ik (Martijn) deden mee aan de Speedo wedstrijd in
Vught. Neptunus was als eerste in het zwembad Ouwerkerk. We zwommen
allemaal best goed. Lonneke was best wel zenuwachtig, maar ze zwom toch wel
goed. Helaas geen medaille voor haar. Janine moest 25 m vlinderslag. Veel te
moeilijk voor kinderen van 8 jaar, maar ze kwam aan de overkant. Ook geen
medaille voor haar. Kim deed haar best en dat leverde haar een bronzen
medaille op. Mandy was in topvorm, want ze haalde maar liefst 2 gouden
medailles. Ik zwom goed (net zoals altijd). Met 50 m vlinderslag stond ik in mijn
eentje op het erepodium. De andere twee zwemmers waren gediskwalificeerd.
Voor mij goud en zilver. Vera was op feest dus was Mart onze wedstijdleider.
Verder was het een leuke dag.
Martijn
Zondag 7 februari moesten Kim, Mandy, Janine, Martijn en ik (Lonneke)
wedstrijdzwemmen in Vught. Ik moest 100 m vrije slag en 100 m rugslag. Met de
100 m rugslag was ik net één seconde te laat voor de Brabantse limiet. Toen
Janine aan de beurt was, was ze heel zenuwachtig. Ze moest een baan
vlinderslag. Daarbij ging het niet zo goed. Ze was toen ook gediskwalificeerd.
Mandy was ook goed. Ze moest twee keer 50 m. Ze zwom zo hard, dat ze twee
keer een goude medaille kreeg. Kim moest één keer zwemmen. Dat was heel
weinig. Ze was niet zo snel, maar kreeg toen een bronzen medaille. Martijn had
ook goed en (snel) gezwommen. Hij kreeg een gouden en een zilvere medaille.
Iedereen had toch goed zijn best gedaan die dag.
Lonneke

Neptunus'58 blinkt uit in vierkamp
Zondag 21 februari zwommen de recreanten van Neptunus'58 in Boxtel de
tweede wedstrijd van de vierkamp. Na het vorige treffen stonden we
bovenaan en ook deze keer hebben ze de eerste plaats kunnen handhaven.
Met een grote groep zwemmers, waarvan er negen voor de eerste keer
meededen, zwom Neptunus'58 afgelopen zondag tegen de clubs EOZV uit
Boxtel, de Dommelbaarzen uit Vught en De Brabantse Dolfijnen uit Best. Er was
echter een klein probleem. We waren vergeten de wisselbeker mee te nemen. En
dat is heel dom want je kunt je voorstellen hoe vervelend het is voor een club dat
er geen beker is als ze eerste zijn worden. De oplossing voor het dilemma was
echter heel simpel: nog een keer eerste worden! En dat lukte al vanaf het begin.
In het eerste programma voor meisjes onder 8 jaar zwom Janine van Vught naar
de overwinning, direct gevolgd door Amber Moufid. En ook Tessa en Katja van
Roosmalen zwommen heel erg goed in hun eerste wedstrijd.
De Drietand
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In het tweede programma voor jongens onder 8 jaar zwommen er veel Neptunus
leden mee, waarvan er vier voor de eerste keer meezwommen. Sjoerd Keetels
tikte net voor Jasper de Ruijter aan. In de volgende serie kon Thijs vd Oetelaar
het net niet winnen van Koen van Boxtel, die al wat meer ervaring heeft met
wedstrijden. Ze werden eerste en tweede. En Daan Hooijberg zwom een
persoonlijk record. Roel vd Kley moest een andere zwemmer voor laten gaan
maar werd heel netjes tweede. En Rob van Heeswijk, die in dezelfde serie zwom,
werd net geen derde.
Bij de meisjes onder 10 jaar streden Mandy Kuijpers en Christel Sanders ieder in
een eigen serie en werden eerste en vierde. Christel had veel geluk want per
ongeluk zwom een meisje borstcrawl terwijl schoolslag de bedoeling was. Bij de
jongens in die leeftijdscategorie was Rick Hooijberg voor de eerste keer
aanwezig en vierde dat onmiddellijk met een tweede plaats in zijn serie. Ook
Gerrit Nijrolder presteerde heel goed.
De grote schrik van de dag kwam in het programma voor deelnemers onder 12
jaar. Ze moesten namelijk 100m vrije slag zwemmen, terwijl ze gewend zijn de
helft ervan te zwemmen. Maar het ging hen heel goed af. Maayke Versluis nam in
haar serie overduidelijk de eerste plaats in en Jill Bijsterbosch haalde de derde
plaats. Ook Arianne vd Steen zette een mooie tijd neer in haar allereerste
wedstrijd. In de tweede serie regende het prijzen voor Neptunus'58. Achter elkaar
eindigden Kim van Heertum, Karolina van Oostenbrugge en Rachel Coppens. De
mooiste serie van de dag was die waarin Mark van Breugel eerste werd op de
100m vrije slag. Hoewel het zijn eerste wedstrijd was, zwom hij in borstcrawl alle
andere zwemmers voorbij.
In de tweede helft van de wedstrijd werd er niet minder goed gescoord. Bij de
meisjes onder 8 jaar won Janine voor Amber, Mariska Sanders en Tessa. En bij
Katja was met het blote oog niet te zien of ze als tweede of als derde aantikte. De
jongens onder 8 jaar behaalden bij de vrije slag bijna allemaal dezelfde plaats als
bij de schoolslag. Ook de meisjes onder 10 jaar wisten dezelfde plaatsen te
veroveren. Gerrit en Rick werden allebei derde in hun serie vrije slag. De meisjes
onder 12 jaar verhoogden het aantal podiumplaatsen nog eens; Maayke werd
eerste, Jill tweede en Arianne derde. Kim, Karolina en Rachel probeerden dat
natuurlijk te herhalen maar in de laatste meters moest Rachel een ander meisje
voor laten gaan. Mark, die eerder op de middag eerste werd, kon het niet nog
eens bolwerken tegen zijn tegenstanders maar werd wel derde.
De laatste programma's zijn altijd de estafettes. Deze keer 4 x 25m rugslag.
Janine, Amber, Roel en Koen werden samen overduidelijk eerste. Karolina, Jill,
Kim en Maayke zetten de andere teams zelfs op een halve baan achterstand.
Voor Christel, Mandy, Gerrit en Rick ging het iets minder gemakkelijk. Ze vielen
niet in de prijzen maar zetten een leuke tijd neer.
Wij zijn hartstikke trots op onze zwemmers. En vooral ook op de goede tijden van
de nieuwe zwemmers. Hieronder staan alle uitslagen. De series zijn bij elkaar
opgeteld en nu kennen we dus de plaatsen van de deelnemers in het hele
programma.
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Uitslagen: een regen van persoonlijke records.
25m schoolslag meisjes onder 8 jaar
1
Janine van Vught
0.25.7
3
Amber Moufid
0.29.3
5
Mariska Sanders
0.30.5
7
Tessa van Roosmalen
0.33.5
7
Katja van Roosmalen
0.33.5

pr
pr
pr
pr
pr

25m schoolslag jongens onder 8 jaar
1
Koen van Boxtel
0.25.1
3
Thijs vd Oetelaar
0.27.2
4
Roel vd Kleij
0.27.5
5
Sjoerd Keetels
0.27.9
9
Jasper de Ruijter
0.32.2
17
Rob van Heeswijk
0.37.6
20
Daan Hooijberg
0.44.2

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

25m schoolslag meisjes onder 10 jaar
1
Mandy Kuijpers
0.22.7
10
Christel Sanders
0.29.3

pr
pr

25m schoolslag jongens onder 10 jaar
5
Rick Hooijberg
0.27.7
12
Gerrit Nijrolder
0.31.3

pr
pr

100m schoolslag meisjes onder 12 jaar
1
Maayke Versluis
1.27.6
2
Kim van Heertum
1.27.6
4
Jill Bijsterbosch
1.49.6
5
Karolina van Oostenbrugge 1.50.3
7
Arianne vd Steen
1.59.5
9
Rachel Coppens
2.02.3

pr
pr
pr
pr
pr
pr

100m schoolslag jongens onder 12 jaar
4
Mark van Breugel
2.08
pr
25m vrije slag meisjes onder 8 jaar
2
Janine van Vught
0.23.4
3
Amber Moufid
0.25.1
4
Katja van Roosmalen
0.26.3
6
Mariska Sanders
0.28.7
8
Tessa van Roosmalen
0.31.9
25m vrije slag jongens onder 8 jaar
2
Roel vd Kleij
0.25.2
De Drietand

pr
pr
pr

pr
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4
5
6
7
17
19

Koen van Boxtel
Thijs vd Oetelaar
Sjoerd Keetels
Jasper de Ruijter
Rob van Heeswijk
Daan Hooijberg

0.25.4
0.27.5
0.28.7
0.31.2
0.38.2
0.47.2

25m vrije slag meisjes onder 10 jaar
1
Mandy Kuijpers
0.18.2
8
Christel Sanders
0.28.0
25m vrije slag jongens onder 10 jaar
6
Rick Hooijberg
0.25.5
11
Gerrit Nijrolder
0.31.8
50m vrije slag meisjes onder 12 jaar
1
Maayke Versluis
0.48.5
2
Kim van Heertum
0.52.0
3
Karolina van Oostenbrugge 0.52.5
4
Jill Bijsterbosch
0.54.4
5
Arianne vd Steen
0.57.3
6
Rachel Coppens
0.57.6

pr
pr
pr
pr
pr

pr

pr
pr

pr
pr
pr
pr

50m vrije slag jongens onder 12 jaar
6
Mark van Breugel
1.03.7
4 x 25m rugslag meisjes/jongens onder 8 jaar
1
Janine / Amber / Roel / Koen
1.56.3
4 x 25m rugslag meisjes/jongens onder 10 jaar
4
Christel / Mandy / Gerrit / Rick
2.05.5
4 x 25m rugslag meisjes/jongens onder 12 jaar
1
Carolina / Jill / Kim / Maayke
1.32.9

De volgende wedstrijd is op 29 maart in Schijndel. Heb je ook zin om
zomaar een keer mee te doen, vertel dat dan even tegen Vera Hellings,
Karin
van
Keulen
of
Femke
van
der
Hoeven.
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ONDER DE KEP
Kampioenschap????
Het eerste kampioenschap van
SWNZ is mogelijk binnen
handbereik van het puppillenteam. Op 20 maart a.s. spelen
zij de slot wedstrijden voor het
kampioenschap in zwembad
Molen Hey. De wedstrijden
beginnen om 18.00 uur tot 20.40
uur. Een grote supporterschaar
wordt aan het bad verwacht. Komt allen !!!
Het team/ trainers/ coaches wensen wij veel sterkte toe in hun
voorbereiding.

GESLAAGD!!!!
In december 1998 en januari 1999 hebben 5 dames en 3 heren de cursus
Waterpoloscheidsrechter "Z" gevolgd. Als onderdeel van deze cursus is tevens
het "W" examen voor waterpolo secretaris afgenomen.
Hiervoor zijn geslaagd: Jenny Buys
Mart Vloet
Puskas van de Wiel
Voor de cursus Waterpoloscheidsrechter "Z" zijn geslaagd:
Brigitte van Berkel
Simone van Doremalen
Jeanine Spit
Mart Vloet

Jenny Buys
Ad van Kaathoven
Claudia Thijssen
Puskas van de Wiel

Alle geslaagde "Z" scheidsrechters van harte proficiat namens beide besturen
Zegenwerp en Neptunus'58 en de beheerscommissie van SWNZ.
U kunt de "verse" scheidsrechters bewonderen op het pupillen toernooi 20 maart
a.s.

De Drietand
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Toernooi Toernooi Toernooi
AEGIR
Aegir organiseert op zondag 6 juni het voorjaars-polotoernooi. Heren- jeugd
heeft zich hiervoor ingeschreven. (Poule 3)

SG HATTEM-WEZEP
Dit jaar organiseert SG Hattem-Wezep voor de 12e keer het "Internationale
Waterpolotoernooi". De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 19 en
zondag 20 juni. De volgende teams kunnen zich hiervoor inschrijven:
Dames
Bond, District en kring
Heren
District en kring
Team's die hiervoor belangstelling hebben, laat Daan Hermes dit dan zo spoedig
mogelijk weten doch uiterlijk voor 20 maart.

WINTERSWIJKSE WATERSPORT VERENIGING
Dit jaar organiseert W.W.V. voor de 56e keer haar jaarlijkse gezellige
waterpolotoernooi. De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 21 en zondag
22 augustus. Alle dames/ heren team's kunnen zich hiervoor inschrijven.
Team's die hiervoor belangstelling hebben, laat Daan Hermes dit dan zo spoedig
mogelijk weten doch uiterlijk voor 1 mei.

ZEPTA 1934
Dit jaar organiseert ZEPTA voor de 31e keer het internationale waterpolotoernooi.
De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 21 en zondag 22 augustus. Alle
dames / heren / jeugd team's kunnen zich hiervoor inschrijven.
Team's die hiervoor belangstelling hebben, laat Daan Hermes dit dan zo spoedig
mogelijk weten doch uiterlijk voor 10 mei.

H.Z.P.C.
Dit jaar organiseert H.Z.P.C. haar internationaal waterpolotoernooi. De
wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 21 en zondag 22 augustus.
Alle team's kunnen zich hiervoor inschrijven.
Team's die hiervoor belangstelling hebben, laat mij Daan Hermes dit dan zo
spoedig mogelijk weten doch uiterlijk voor 15 maart.

ZWEMCLUB EIJSDEN
Op zaterdag 21 en zondag 22 Augustus in het buitenbad “De Treffer” te Eijsden
(Limburg) wordt voor de 25e maal het internationaal “Treffer”waterpolotoernooi
georganiseerd.
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Er zijn vier poules:

Poule 1:
Poule 2:
Poule 3:
Poule 4:

Heren 2e klasse bond
Heren 3e klasse bond
Dames 2e klasse bond
Dames districtsklasse, top kring

Er kan worden overnacht in tenten op de ligweiden van het zwembadcomplex.
HELLAS
Hellas organiseert op zaterdag 28 en 29 zondag augustus het waterpolotoernooi De volgende teams kunnen zich hiervoor inschrijven:
Heren
Dames
Heren-Jeugd
Heren
Aspiranten

Poule 1
Poule 2
Poule 3
Poule 4
Poule 5

eerste klasse district
eerste/ tweede klasse kring
district (jaargangen 1980 t/m 1985)
eerste klasse kring
(jaargangen 1985 t/m 1990)

Team's die hiervoor belangstelling hebben, laat Daan Hermes dit dan zo snel
mogelijk weten want vol is vol.

D.E.Z.V.
Dit jaar organiseert D.E.Z.V. haar jaarlijks terugkerend waterpolotoernooi. De
wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 4 en zondag 5 september. Samen
met Vlijmen en Den Bosch vormen zij de startgemeenschap W.P.C.'98. Alle
team's kunnen zich hiervoor inschrijven.
Team's die hiervoor belangstelling hebben, laat Daan Hermes dit dan zo spoedig
mogelijk weten doch uiterlijk voor 15 mei.

Zo als je ziet, zijn er nog al wat toernooien maar een hoop op de zelfde datum.
Alle informatie over deze toernooien hangt op het infomatiebord in de entree van
zwembad De Molen Hey. Hier kunnen jullie bovenstaande nog eens rustig
nalezen. Teams kunnen zich opgeven via Daan Hermes. Opgegeven teams
moeten wel bedenken dat er niet zomaar afgezegd kan worden daar een
toernooiorganisatie dan voor een groot blok komt te staan om de leeg gekomen
plaats nog op tijd in te vullen.
Daan Hermes
Vivaldistraat 21
5481LW Schijndel
tel: 073-5474299
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SWNZ door de week
Voor wie de wedstrijden en de krant een beetje bij houdt op het gebied van
waterpolo en SG-SWNZ zal het niet moeilijk zijn om de conclusie te trekken
dat het niet zo loopt bij heren 1. Aan het begin van het seizoen was er nog
geen vuiltje aan de lucht; een redelijke opkomst op de trainingen en er
werden nog wedstrijden gewonnen. Maar zo rond de kerst begon de
trainingsopkomst terug te lopen tot een dieptepunt in de week na carnaval.
Er worden dan ook geen wedstrijden meer gewonnen en dit komt gewoon
door allerlei kleine fouten, waarvan de tegenpartij optimaal weet te
profiteren. Het blijkt gewoon dat bij een teamsport ook door een heel team
getraind moet worden. Natuurlijk weten de heren dit zelf ook wel en hebben
zij wel beterschap belooft maar ook de opkomst van de andere teams gaat
achteruit, en er zijn natuurlijk wel wat meer mensen nodig dan een voltalig
team om een goede training te geven.
Het is voor de trainers die elke keer maar weer op de kant staan namelijk
ook geen pretje om steeds een streep te moeten zetten door een
trainingsschema, omdat er te weinig mensen komen trainen. Vandaar even
dit stukje om iedereen er op te wijzen dat er naast de wedstrijden in het
weekend, door de week ook nog trainingen zijn, waarop er teamgenoten zijn
die het fijn vinden om een of twee keer per week te trainen met de rest van
het team. Kom dus gewoon, ook als je even niet zoveel zin hebt, want
anders staat er volgend jaar niemand langs het bad, en dan kun je dus een
beetje serieuse training wel vergeten, en naar mijn idee ook de rest van het
waterpolo spelletje.
Tot op de training,
de aanvoerder heren 1

Bekercompetitie 1998/1999
Hieronder vindt u het conceptrooster voor de bekercompetite van Dames 1
en
Heren 2.

Dames 1 Poule-A

SWNZ- Dokkelaers
HZ&PC-A

18 april
18.15 uur
24/25 april ???

Heren 2 Poule-B

SWNZ- Merlet
Aegir- SWNZ

24 april
1/2 mei
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Roosterwijzigingen
Aspiranten A
Wedstrijdnr. 5371
Zaterdag 19 december WPC’98- SWNZ 15.30 uur
verplaatst naar Zaterdag 24 april 15.30 uur.

Aspiranten B
Wedstrijdnr. 5511
Zaterdag 10 april SWNZ
verplaatst naar Zaterdag 24 april 18.45 uur.

- Arethusa 18.00 uur

Heren Jeugd
Wedstrijdnr.
verplaatst naar

5073 Zaterdag 19 december WPC’98- SWNZ 16.15 uur
Zaterdag 24 april 16.15 uur.

Dames 2
Wedstrijdnr.
4446 Zaterdag 27 maart
SWNZ 2 - ZVDO'74
18.00 uur verplaatst naar 'n andere datum. (moet nog vast gesteld worden)

Heren 4
Wedstrijdnr.
4697 Zaterdag 27 maart
SWNZ 4 - ZEEST-MEERV 4
16.15 uur verplaatst naar
Zondag 18 april 17.30 uur.

Heren 5
Wedstrijdnr.
4829 Zaterdag 27 maart
SWNZ 5 - KRABBEN DE 2
18.00 uur verplaatst naar
Zondag 18 april 16.45 uur.

Noteer de wijzigingen in Uw wedstrijdboekje.
Daan Hermes
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