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Oktober 2000

REDACTIONEEL
De eerste trainingen in het binnen bad zijn alweer geweest, en we staan vlak
voor de eerste wedstrijden. Er kan de volgende keer dus gekeken worden of
de trainingen al resultaat hebben.
De roosters van de wedstrijden zijn bij het ter perse gaan van deze De
Drietand nog niet helemaal beschikbaar.
In ieder geval is er een ALV op 7 oktober, hierover meer in deze De Drietand.
Verder nog wat verslagen van het kamp en van enkele wedstrijden.
Ook nog even aandacht voor de website van Zegenwerp waarop ook
informatie over SWNZ is te vinden; www.zegenwerp.nl.
En deze keer weer eens een kleurplaat.
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VAN HET BESTUUR
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering
Iedereen wordt bij deze uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op
zaterdag 7 oktober. Eerst is er een speciale vergadering voor alle jeugdleden
(en hun ouders). Daarna mogen de jeugdleden een uur vrij zwemmen terwijl
voor de ouderen de ALV begint.

Programma ALV
18.00 uur – 19.00 uur
19.00 uur – 20.00 uur
19.00 uur – 20.00 uur
20.00 uur

vergadering voor de jeugd < 16 jaar + ouders
vrij zwemmen voor Jeugd < 16
Algemene Ledenvergadering voor leden > 16 jaar
Gezellig samenzijn voor iedereen
onder het genot van een hapje en een borreltje

ALV
-

-

-

opening door de voorzitter
verslag vorige vergadering (zie verderop in deze De Drietand)
ingekomen stukken
verslagen diverse afdelingen
financieel overzicht (kascommissie, begroting, contributie)
verkiezing kascommissie
verkiezing bestuursleden
- aftredend en herkiesbaar: Peter vd Weijer en Femke vd Hoeven
- overige kandidaten kunnen zich melden bij Nanneke
(073-5474257)
vacatures
- penningmeester
- extra begeleiding woensdag en zaterdag diplomazwemmen
- extra begeleiding maandag wedstrijdzwemmen
- wedstrijdbegeleider zondag
rondvraag
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AGENDA OKTOBER
Wanneer wordt er niet gezwommen?
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

in oktober
16
18
19 (pup/asp.)
20 (pup/asp.)
14

in november
-

in december
25
26
27
28 (pup/asp.)
29
30

Zwemmend Redden
30 september

Examen zwemmend redden (18.00 – 20.00 uur)

Diplomazwemmen
4 oktober
7 oktober
4 november
8 november
11 november

broer/zus/vriend/vriendin meezwemdag woensdag
broer/zus/vriend/vriendin meezwemdag zaterdag
diploma C voor inhalers
eerste kijkmiddag woensdaggroep
eerste kijkmiddag zaterdaggroep

Synchroonzwemmen
8 oktober
29 oktober
5 november

eerste competitiewedstrijd bij Hieroymus - Roosendaal
H, G, F diploma bij Synchro in Breda
tweede competitiewedstrijd bij Nuenen - Eindhoven

Wedstrijdzwemmen
1 oktober
Speedo wedstrijd te Oss
8 oktober
D3 wedstrijd te Tilburg
21 oktober
Techniekwedstrijd te Uden
22 oktober
Jubileumwedstrijd te Breda
29 oktober
4-kamp te Best
De wedstrijden voor de 5-kamp zijn nog steeds niet bekend.

Zwemvierdaagse
16 – 20 oktober

Waterpolo
Zie voortaan Onder de Kep.
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TAART, TAART, TAART
Verjaardagen september
1
2
2
3
7
7
8
10
10
11
12
13
13
14
19
22
22
25
26
28
29
30
30

Meggie Kastelijn
Lisa vd Boogaard
Susan Mathijsen
Maikel vd Ven
Dhr. J. Wouters
Linda van Nieuwburg
Dhr. J.H. van Veghel
Mevr. M. Roos
Mevr.A.H. v. Uden-v. Kaathoven
Jody Kastelijn
Dirk van Veghel
Cub Michiels
Karolina van Oostenbrugge
Ron van Valkenburg
Mevr. M. vd Sman
Loes Hendriks
Mevr. M. Brugmans
Mevr. S. Veen-Buss
Dhr. P. vd Dungen
Mevr. H.J.C. van Veghel
Mevr. F. van Liempd
Dhr. W. van Stiphout
Lonneke Vloet

en oktober
1
2
2
4
8
9
10
11
12
12
12
12
16
16
17
17
20
20
24
26
27
30
31

Dhr. P. Kemps
Anne van Bussel
Frank Barten
Jan Hellings
Mandy Schouten
Ben Janssen
Linda Gevers
Mevr. A. van Hooft
Dhr. C. Swinkels
Dhr. J. Swinkels
Ilse Bijsterbosch
Mark vd Spank
Kaoutar Elbtioui
Linda Spooren
Deniece Huijnen
Mevr. A. Pouwels
Jan vd Bersselaar
Sabrina Leenders
Luuc Dekkers
Anoek Kappen
Jacqueline van Rijbroek
Carolijn van Uden
Danny vd Sande

GEEF DE PEN DOOR
Omdat de tijd tussen deze De Drietand en de vorige zo kort is, hebben we
geen Geef de pen door gekregen. Voor de volgende De Drietand is Linda
Schellekens aan de beurt die de pen heeft gekregen van Mandy Kuypers.
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MOEDIG !!!
Een spannend verhaal
Hoi allemaal !
Ik ben 14 jaar en zit al 3 jaar op reddingszwemmen. Nou moet ik jullie toch iets
vertellen. Als je het wilt weten, lees dan snel verder.
Mijn vriendin en ik vonden het een mooie dag om met de hondjes te gaan
wandelen, dus dat deden we. We hadden al een stuk gewandeld toen we
zagen dat drie kinderen (leeftijd 6, 7 en 9) aan wilgentakken aan het zwaaien
waren (over de gracht - red.). Ik vroeg of ze konden zwemmen. Die van 7 en 9
zeiden ja maar die andere zie niks. Ik zei dat dat heel gevaarlijk zou zijn als ze
niet konden zwemmen maar ze luisterden niet en gingen gewoon door.
We bleven nog even staan en toen ging dat jongetje van 6 aan die takken
zwaaien. Dat ging goed, toen ging dat jongetje van 9 zwaaien maar hij had niet
in de gaten dat dat jongetje van 6 de tak nog in zijn hand had en dat die twee
takken in elkaar waren gedraaid. Toen ging hij slingeren en trok dat jongetje
van 6 mee maar die had maar met één hand vast en viel dus in de sloot. We
gaven de hondjes aan dat meisje van 7. Toen zagen we dat hij daar kon staan
maar hij beefde helemaal. Toen vroeg ik of we hem eruit moesten halen en
toen zij hij ja, dus we haalden hem eruit.
We kenden hem gelukkig en wisten waar hij woonde en we brachten hem naar
huis. Er hing een hele stankwalm achter hem aan. Toen we bij zijn huis
aankwamen zie zijn moeder dat hij helemaal niet kon zwemmen en dat hij daar
helemaal niet mocht komen.
Groetjes,
Linda
P.S. Doe die jongetjes NOOIT na!
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ZWEMKAMP 2000
Nog steeds een Circuskamp
Hoi allemaal !
Mijn naam is Arja vd Heijden en ik ben een vriendin van Karin van Keulen. Zo
kon ik dit jaar met Neptunus op kamp en ik moet zeggen: het was helemaal
toppie !!
Samen met Jan vd Heijden en Ronnie had ik de leiding over de groene groep
en dit was erg gezellig. Natuurlijk waren wij de beste groep en niet "geel",
zoals Karin zegt!
Toen we vrijdag aankwamen op de camping was de algemene leiding en de
kookstaf al aanwezig en stonden alle tenten klaar. Helaas stond de tent van
Karin en mij midden op een mierenhoop, best lastig en dus moest de tent
verplaatst worden.
Tijdens het kamp hebben we veel spelletjes gespeeld en volgens mij heeft
Neptunus alles gewonnen. Het ego van Eric J. werd ook flink opgekrikt,
doordat hij een wedstrijd en het "bloemetje" gewonnen had. Dit krijgen jullie
het komende jaar nog veel te horen!
Verder wil ik alle kinderen en alle leiding bedanken voor een te gek weekend
en ik heb nu al zin in volgend jaar.
De kookstaf verdient een complimentje voor het lekkere eten!
In het bijzonder wil ik Jan vd Heijden bedanken voor zijn hulp na mijn "val" !
Jan, je bent een schat!
Toedeledoki!
Groetjes,
Arja
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En nog wat circus
Op 16 juni was het dan eindelijk zover; voor de eerste keer ging ik mee op
kamp met Neptunus. Drie dagen keten met een leuke groep kinderen en de
nog leukere leiders. Vanaf het zwembad vertrokken we met auto's naar
camping De Bergen in Wanroij. Toen we daar aankwamen, stonden onze
tenten opgezet en wel voor ons klaar, we hoefden er alleen onze troep maar in
te gooien.
We hebben deze dagen enkele hele leuke spelen gedaan en enkele keren het
groet meer overgezwommen. Het was namelijk nogal heet, dus daar hebben
we lekker gebruik van gemaakt door lekker te gaan zwemmen. Een vermelding
waard is Kelsey Huijnen (7 jaar). Ze zwom, samen met mij en nog een hoop
andere kinderen, twee keer het hele meer over, ze heeft dus altijd goed
opgelet tijdens de zwemlessen! Keurig gedaan.
Ik had deze dagen de leiding over het "gele groepje" oftewel de Koorddansers.
Ik ben van mening dat het nog steeds het leukste, gezelligste en wel het beste
groepje van het kamp was, want zoals wij altijd zongen "Geel ik okee, olé, olé",
zullen velen ons wel herinneren. En Lizzy en Anne, jullie weten het, als jullie
volgend jaar weer meegaan, dring ik jullie tent binnen en ga heel hard een lied
blèren, want daar hebben jullie ons 's ochtends om 5.00 uur ook mee wakker
gehouden!
Nog een vermelden waard is de disco-avond, die was echt supergezellig, we
hebben gedanst en meegezongen. Samen met de jeugdleiding heb ik daar nog
tot in de vroege uurtjes gefeest. Verder wil ik hier niks over kwijt.
Ik wil ook nog even Puskas, Piet en Mart bedanken voor het superlekkere eten
en het plezier dat we in de kooktent gehad hebben, echte super!
Vera, Femke en Ine (en Eric ??), jullie hebben echt een superkamp
georganiseerd, volgend jaar ja ik zeker weer mee!
Zwemgroetjes
Karin van K. (die van het gele groepje)
P.S. Tico, hoest nou ???
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Hierbij danken wij onze sponsors voor hun bijdragen aan het kamp.

BEDANKT !
Hema bakkerijen voor de heerlijke tompouces en appelflappen.
Brasserie Jonas voor de frites, frikadellen, kroketten, chips, hamburgers en
brander.
Slagerij G.J. van Osch voor het nasivlees en satévlees.
Eetkamer Peer Wouters voor het beschikbaar stellen van de keuken en de
kookmaterialen.
Van Lankveld groente en fruit voor de groenten en appels.
Eurest bv voor de halve liters cola.
Th. Schellekens voor het transport.
Heinz bv voor de heerlijke sauzen, ketchup en satésaus.
Havox bv voor de overheerlijke tomatensoep en kalfsragout.
De Kaaskoning voor de eieren, kaas, boterhamworst, spek etc. en de ijskast
en friteuse.
Venmans koeltechniek voor de diepvries en koelkast.
Studio Skoop voor de sfeervolle lampjes.
Jan Kamphorst voor zijn financiële bijdrage.
René Kuipers voor de gratis kopieën.

En er waren nog veel meer leuke reacties
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NIEUWE LEDEN
Sjoerd Haans
Mark van Heeswijk
Richard vd Heijden
Vincent vd Heijden
Wesley Kapteijns
Marleen de Laat
Juultje van Lanen
Nienke van Leuven
Tom vd Pol
Tiny Steenbakkers
Martine Vervoort
Danique van Vianen
David Vink
Marlie van Zoggel

De Drietand

waterpolo
diplomazwemmen
diplomazwemmen
diplomazwemmen
diplomazwemmen
diplomazwemmen
diplomazwemmen
diplomazwemmen
waterpolo
recreatief zwemmen
diplomazwemmen
diplomazwemmen
diplomazwemmen
diplomazwemmen
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ONDER DE KEP
Voor de internetters
onder ons
Sinds enkele weken is het mogelijk om
nieuwtjes en wetenswaardigheden over
het poloën bij SWNZ van de internetsite
van Zegenwerp te halen. Het adres is
www.Zegenwerp.nl. Hier stond onder
meer het volgende artikel.

Heren SWNZ een ronde verder in de bekercompetitie
Sint Michielsgestel, 17-09-2000 - De heren waterpoloërs van SWNZ hebben
zich afgelopen zaterdag op overtuigende wijze geplaatst voor de 2e ronde van
de KNZB bekercompetitie. In Amersfoort werd met 12-7 gewonnen van 3e
klasser De Amer. Met geconcentreerd spel namen de mannen van SWNZ al in
de eerste periode de leiding (2-0). Op overtuigende wijze werd deze
voorsprong in de 2e periode uitgebouwd naar 7-1. De basis voor de
overwinning was toen gelegd en SWNZ kwam dan ook niet meer in de
problemen. Schouten was op dreef, hij scoorde 7 keer.
Deze klinkende overwinning, in de eerste wedstrijd van betekenis, is goed voor
het zelfvertrouwen volgens coach Schuurmans. Schuurmans, vorig seizoen
nog speler van SWNZ 1, heeft een frisse wind door de selectie laten waaien
door jeugdspelers Stekelenburg en Biggelaar toe te voegen. Deze wijziging
heeft de snelheid van het spel van SWNZ in positieve zin beïnvloed en de
ploeg lijkt dan ook klaar voor de start van de competitie.

Spelregel toevoeging
Het gebruik van de gele en rode kaart.
Het gele / rode kaartensysteem dat nodig is om de ploegenbank onder controle
te houden, moet bij alle FINA waterpolo evenementen gevolgd worden.
KNZB opmerking 1: de gele kaart dient als een waarschuwing en kan alleen
aan de coach worden gegeven. Wanneer de coach de gele kaart heeft
ontvangen, behoudt hij zijn rechten en verantwoordelijkheden. Wanneer de
coach een rode kaart wordt getoond neemt de assistent coach zijn functie
waar, met de rechten en verantwoordelijkheden. Dit impliceert dat de coach
plaats moet nemen op de tribune zonder dat hij zich met het spel of het
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coachen bemoeit. Mocht dit wel gebeuren dan moet de coach het zwembad
verlaten.
Er moet worden opgemerkt dat, mocht het gedrag van de (assistent) coach
daar aanleiding toe geven, de scheidsrechter onmiddellijk de rode kaart kan
tonen, zonder dat hij daarvoor eerst de gele kaart heeft moeten tonen.

Competitierooster oktober - november
23-sep
Afdeling
Jongens<16

Vertrek Tijd Wedstrijd
14:45

16:15 SBC-2000 A

Zwembad
- SWNZ (SG) A

De Wisselaar Breda

30-sep
Afdeling

Vertrek Tijd Wedstrijd

Meisjes<16
Heren Jeugd

W officials of Zwembad

20:00 SWNZ (SG) A

- Argo A

JCP Vloet

JA Buys
JA Buys

20:45 SWNZ (SG) A

- BZ&PC A

JCP Vloet

Heren 1

15:30

17:45 Raket 1

- SWNZ (SG) 1

Kerkpolder Delft

Pupilllen

15:45

17:00 Njord A

- SWNZ (SG) A

Den Ekkerman Veldhoven

Aspiranten

16:30

17:30 WPC-98 (SG) A

- SWNZ (SG) A

Sportiom Den Bosch

Heren 4

19:45

21:00 Aegir 2

- SWNZ (SG) 4

Ir Ottenbad Eindhoven

SM v Doremalen

1-okt
Afdeling

Vertrek Tijd Wedstrijd

Zwembad

Heren 2

14:45

16:30 Hellas-Glana 2

- SWNZ (SG) 2

De Nieuwe Hateboer Sittard

Heren 3

15:30

16:45 PSV 4

- SWNZ (SG) 3

De Tongelreep Eindhoven

Dames 1

19:30

18:45 De Dokkelaers 1

- SWNZ (SG) 1

De Drieburcht Tilburg

7-okt
Afdeling

Vertrek Tijd Wedstrijd

W officials of Zwembad

Aspiranten

18:00 SWNZ (SG) A

- HZPC A

JHA Hellings

JJ v Hout

Jongens<16

18:45 SWNZ (SG) A

- Njord A

JHA Hellings

JJ v Hout

Heren Jeugd

19:30 SWNZ (SG) A

- Spio A

JHA Hellings

JJ v Hout

PHJ vd Dungen

Heren 3

20:15 SWNZ (SG) 3

- Gorgo 1

HWJ v Oorschot

GHF v Oorschot

PJP Muyshondt

21:00 SWNZ (SG) 1

- Watervlo 1

HWJ v Oorschot

GHF v Oorschot

PJP Muyshondt

18:00 Njord A

- SWNZ (SG) A

Den Ekkerman Veldhoven

Heren 1
Meisjes<16

16:45

8-okt
Afdeling

Vertrek Tijd Wedstrijd

Dames 1
Heren 2
Pupilllen

14:45

W officials of Zwembad

17:00 SWNZ (SG) 1

- RZ 1

RWM Mathijsen

HML Verhagen

ACJ Kampman

17:45 SWNZ (SG) 2

- Thalassa 1

JA Buys

CGH v Boxtel

ACJ Kampman

16:15 HZPC A

- SWNZ (SG) A

De Berkel Horst

14-okt
Afdeling

Vertrek Tijd Wedstrijd

Pupilllen
Meisjes<16

W officials of Zwembad

18:00 SWNZ (SG) A

- Njord B

PHJ v d Dungen

JHA Hellings
JHA Hellings

18:45 SWNZ (SG) A

- TRB/RES A

PHJ v d Dungen

Dames 2

16:00

17:15 BZ&PC 1

- SWNZ (SG) 2

't Hoogkoor Boxmeer

Heren 2

16:45

18:30 Mosa-Regio 1

- SWNZ (SG) 2

Wisselslag Blerick

Heren Jeugd

17:00

18:15 TRB/RES A

- SWNZ (SG) A

De Drieburcht Tilburg

Dames 1

17:15

18:45 De Warande 3

- SWNZ (SG) 1

Arkendonk Oosterhout

Aspiranten

18:00

19:00 De Treffers A

- SWNZ (SG) A

Kwekkelstijn Rosmalen

Heren 1

18:00

20:00 De Amer 1

- SWNZ (SG) 1

Sportfondsenbad Amersfoort

De Drietand
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Jongens<16

19:00

19:45 Gorgo A

- SWNZ (SG) A

De Beemd Veghel

Heren 4

20:15

21:15 De Treffers 3

- SWNZ (SG) 4

Kwekkelstijn Rosmalen

15-okt
Afdeling

Vertrek Tijd Wedstrijd

Heren 3

18:45 DZT 2

Zwembad
- SWNZ (SG) 3

De Wiemel Deurne

21-okt
Afdeling

Vertrek Tijd Wedstrijd

W officials of Zwembad

Aspiranten

18:00 SWNZ (SG) A

- Tempo A

PJP Muyshondt

CAJ v Pinxten

Jongens<16

18:45 SWNZ (SG) A

- Hellas-Glana A

PJP Muyshondt

CAJ v Pinxten

Heren Jeugd

19:30 SWNZ (SG) A

- Spio A

PJP Muyshondt

TPJF v d Wiel

HWT v Liempt

Heren 3

20:15 SWNZ (SG) 3

- RZ 1

PJP Muyshondt

TPJF v d Wiel

HWT v Liempt

Heren 4

21:00 SWNZ (SG) 4

- Platella 2

JHA Hellings

PHJ v d Dungen

JJ v Hout

21:45 SWNZ (SG) 1

- Aquarijn 1

JHA Hellings

PHJ v d Dungen

JJ v Hout

18:00 Njord A

- SWNZ (SG) A

Den Ekkerman Veldhoven

Heren 1
Meisjes<16

16:45

22-okt
Afdeling

Vertrek Tijd Wedstrijd

W officials of Zwembad

Dames 2

17:00 SWNZ (SG) 2

- De Ganze 1

JA Buys

ACJ Kampman

CGH v Boxtel

Heren 2

17:45 SWNZ (SG) 2

- Aegir 1

MJ v d Sman

ACJ Kampman

MJG v Thiel

18:30 SWNZ (SG) 1

- DZT 1

HML Verhagen

ACJ Kampman

RWM Mathijsen

16:15 HZPC A

- SWNZ (SG) A

De Berkel Horst

Dames 1
Pupilllen

14:45

28-okt
Afdeling

Vertrek Tijd Wedstrijd

W officials of Zwembad

Meisjes<16

18:00 SWNZ (SG) A

- PSV A

R Bruggeman

GAA Maurixs

Heren Jeugd

18:45 SWNZ (SG) A

- DZT A

R Bruggeman

GAA Maurixs

Jongens<16

16:15

17:30 PSV A

- SWNZ (SG) A

De Tongelreep Eindhoven

Aspiranten

16:30

17:45 Njord A

- SWNZ (SG) A

Den Ekkerman Veldhoven

Heren 2

16:45

18:45 De Krabben 1

- SWNZ (SG) 2

De Schelp Bergen op Zoom

Dames 1

18:00

19:00 Argo 1

- SWNZ (SG) 1

Z.I.B.-Best Best

Heren 3

18:45

19:45 Zeester-Meerval 2

- SWNZ (SG) 3

De Wel Uden

Heren 4

19:00

19:45 Nautilus 1

- SWNZ (SG) 4

De Beemd Veghel

Dames 2

19:30

20:30 De Treffers 2

- SWNZ (SG) 2

Kwekkelstijn Rosmalen

D Leering

29-okt
Afdeling
Heren 1

Vertrek Tijd Wedstrijd
15:00

16:45 De Vliet (SG) 1

Zwembad
- SWNZ (SG) 1

De Wervel Rijswijk

4-nov
Afdeling

Vertrek Tijd Wedstrijd

W officials of Zwembad

Dames 2

20:00 SWNZ (SG) 2

- Brunssum 1

R Bruggeman

GAA Maurixs

JA Schuurmans

Dames 1

20:45 SWNZ (SG) 1

- HZPC 1

BGT v Berkel

PHA Goyaerts

MMA v d Oetelaar

Heren 1

21:30 SWNZ (SG) 1

- UWV Wilskracht 1 JA Buys

L. Verhagen

JCP Vloet

18:30 De Treffers A

- SWNZ (SG) A

Pupilllen

17:30

Kwekkelstijn Rosmalen

5-nov
Afdeling

Vertrek Tijd Wedstrijd

W officials of Zwembad

Aspiranten

17:00 SWNZ (SG) A

- DZT A

GAF v Oorschot

HWJ v Oorschot

Jongens<16

17:45 SWNZ (SG) A

- DZT A

GAF v Oorschot

HWJ v Oorschot

Heren Jeugd

18:30 SWNZ (SG) A

- Arethusa A

JHA Hellings

PHJ v d Dungen

JJ v Hout

Heren 3

19:15 SWNZ (SG) 3

- Brunssum 1

PJP Muyshondt

TPJF v d Wiel

HWT v Liempt

Heren 4

20:00 SWNZ (SG) 4

- Nayade 5

HML Verhagen

RWM Mathijsen

JJ v Hout

Heren 2

20:45 SWNZ (SG) 2

- WPC-98 (SG) 1

PJP Muyshondt

JMA v d Coevering HWT v Liempt
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VERSLAG ALV 1999
Plaats: Peer Wouters.
Aanwezig: W vd Wijgert, J vd Heijden, M Wouters, P vd Wiel, H Verhagen, T
Hartman, B v Vlaanderen, K Steenbakkers en H Voets.
Afwezig: Mevr. Schellekens en F v Liempd (met kennisgeving).
De bestuursleden: H v Herpen, D Sengers, P vd Weijer, F vd Hoeven, E Jansen
en N Schoenmaker. V Hellings is afwezig met kennisgeving.
Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Deze
vergadering is gepland omdat de vergadering van 20 juni te slecht bezocht was.
Gelukkig is de opkomst nu iets groter. De voorzitter is blij met de 3 jeugdleden die
aanwezig zijn. Hij is van plan om in de toekomst ook eens een algemene
vergadering voor de jeugd uit te schrijven. Zij kunnen dan hun zegje doen.
De aanwezigen krijgen 10 minuten tijd om het verslag van 20 juni door te lezen als
zij dat willen. Van dit voorstel wordt gebruik gemaakt.
N.a.v. het verslag van 20 juni:
P vd Weijer maakt terecht de opmerking dat hij zijn verslag van het
diplomazwemmen mist.
De notuliste zal zijn verslag bij dit verslag verwerken.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en worden de notulen goedgekeurd.
Ingekomen stukken en mededelingen:
Er zijn geen ingekomen stukken en slechts twee afmeldingen. Die zijn reeds
vermeld.
Verslagen diverse afdelingen:
Secretaris:
Wegens afwezigheid van de secretaris leest Dora het verslag voor.
Per 1 juni 1999 waren er 310 leden, waarvan 196 onder de 18 jaar. Er is een groei
in alle categorieën behalve bij de recreanten en swim-fitness. Neptunus heeft 60
medewerkers. Aan de zwemvierdaagse hebben 493 personen deelgenomen.
Voor het Ronald McDonald Kinderfonds werd 1.477,40 opgehaald.
Diplomazwemmen:
Peter vd Weijer doet verslag. Afgelopen seizoen kwamen er zaterdags
gemiddeld 95 kinderen zwemmen. Er wordt opgeleid voor het nieuwe
zwemdiploma C. Kinderen die het oude A en B hebben mogen bij Neptunus
het nieuwe C halen.
De Drietand
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Er wordt gewerkt met het oude sterrenplan. Het nieuwe is in de maak (is
ondertussen klaar en al binnen).
Dit seizoen zijn de volgende sterren uitgereikt::
Ster 1: 33 kinderen; ster 2: 32 kinderen; ster 3: 37 kinderen; ster 4: 49 kinderen en
ster 5: 23 kinderen.
Ook wordt er geoefend voor de diploma's van de Nationale Raad. Op 12
december, 27 maart en 5 juni is er afgezwommen voor deze diploma's. Dit zijn
de resultaten:
Zwemvaardigheid
basispakket
zwemmend redden
snorkelen

I
32
23
30

II
3
27
20

III
4
12
13

kandidaten
kandidaten
kandidaten

Er waren kandidaten die zwemopleider A wilden halen, maar vanwege de grote
afstand naar de cursusplaats dit niet konden. De cursussen waren in Maastricht en
Zaandam.
Peter bedankt alle medewerk(st)ers voor hun inzet in 1998/1999.
Waterpolo:
Daan Hermes doet verslag.
Hij baseert het op de jaarvergadering van SWNZ die op 11 april gehouden is.
SWNZ heeft nu een jaar gedraaid. Er is een beheerscommissie die bestaat uit de
volgende personen:
Mart Vloet:
voorzitter
Dora Sengers:
penningmeester
Angela Schouten:
secretaris
Daan Hermes:
waterpolo secretaris (hij stopt er mee)
Martijn v. Hulten en Harold v. Alebeek: technische zaken
Wilco de Bie:
jeugdzaken/materialen (hij stopt er mee)
Afgelopen seizoen hebben de 11 teams van SWNZ het volgende resultaat
behaald:
Heren 1
10e plaats Dames 1
5e plaats
Pupillen
2e plaats
Heren 2
9e plaats Dames 2
5e plaats
Heren jeugd 5e plaats
Heren 3
8e plaats
Heren 4
8e plaats Aspiranten jongens 3e plaats
Heren 5
3e plaats Aspiranten meisjes 5e plaats
Heren 5 is gepromoveerd en heren 2 wordt gedegradeerd.
Over het algemeen zijn de trainingen goed bezocht, maar naarmate het seizoen
vorderde werd het iets minder. Er is een tekort aan trainers, liefhebbers kunnen
zich aanmelden voor een cursus. Scheidsrechters en w-officials zijn er voldoende.
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Voor de cursus waterpoloscheidsrechter "Z" zijn geslaagd: Brigitte van Berkel,
Jenny Buys, Simone van Doremalen, Janine Spit, Claudia Thijssen, Ad van
Kaathoven, Mart Vloet en Puskas vd Wiel.
Als onderdeel van deze cursus is tevens het "W" examen voor waterpolosecretaris
afgenomen. Hiervoor zijn geslaagd: Jenny Buys, Mart Vloet en Puskas vd Wiel.
Allemaal proficiat!
Er moet op gelet worden dat er zo weinig mogelijk boetes vallen. Deze bedragen
kunnen fors oplopen. Het varieert van  10.-- tot  285,--.
Er is een groot aantal toernooien, maar de interesse ontbreekt. De vereniging
betaalt één toernooi per team. Alleen heren jeugd heeft belangstelling getoond.
SWNZ heeft een eigen boekhouding. De contributie wordt door de beide
penningmeesters vastgesteld en er is verschil in een junior- en seniorlid.
Voor het seizoen 1999/2000 is de voorlopige opzet van de teams:
1 of 2 pupillenteams
1 gemengd aspirantenteam
1 team van jongens onder de 16 jaar
5 herenteams (heren jeugd vervalt)
2 damesteams
Vóór 1 september moet alles rond zijn.
Marieke vd Sman zal de lijst van de w-officials up to date maken. Virgi van Liempd
zal het poloboekje in elkaar zetten.
De trainingstijden blijven hetzelfde, in mei op donderdag van 21.00 - 22.00 uur.
Daan bedankt alle medewerkers voor hun inzet.
Zwemmend redden.
Femke vd Hoeven doet verslag.
Het seizoen 1998 is goed verlopen. Er waren 58 deelnemers aan de opleiding en
14 medewerkers. Op 26 september zijn 54 kandidaten geslaagd.
brevet 1
11 kandidaten
brevet 2
9 kandidaten
brevet 3
15 kandidaten
brevet 4
6 kandidaten
brevet 5
8 kandidaten
brevet 6
3 kandidaten
diploma B
2 kandidaten
Er werd een buitenoefening georganiseerd aan de Meerse Plas in Den Dungen,
het afzoeken van een stuk glooiend water.
Voor het seizoen 1999 hebben zich 47 deelnemers aangemeld en er zijn 16
medewerkers. Er zijn dit jaar minder deelnemers omdat sommige kinderen het
vervelend vinden om een uur te moeten wachten tussen het diploma zwemmen en
het zwemmend redden, terwijl Jonas gesloten is. Mart Vloet vraagt of dat uur
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wachten niet op te lossen is door groepen te verschuiven. Femke zegt dat dit niet
kan.
Op 28 april en 1 mei zijn gastlessen gegeven om deelnemers te werven. Dit heeft
9 nieuwe leden opgeleverd. Dit jaar is op 29 mei al een buitenoefening gehouden
in St. Michielsgestel en er is er nog een gepland op 3 juli. Het examen is op 25
september.
Vera Hellings heeft een reactie van de ouders gehoord. Kinderen die mee op het
zwemkamp geweest zijn missen een les. Femke zegt dat dit niet erg is omdat er
nog voldoende lessen overblijven.
Femke bedankt alle medewerkers.
Wedstrijd zwemmen:
Interim bestuurslid Vera Hellings doet verslag.
In het seizoen 1998/1999 waren er 29 leden. De wedstrijdzwemmers hebben
meegedaan aan.
* Verenigingscompetitie, ze zijn 25e geworden en gedegradeerd;
* 4-kamp op D/E niveau, ze zijn 3e geworden.
* 4-kamp voor recreanten, dit is voor alle leden, ze zijn 1e geworden.
* Speedojaargangswedstrijden, dit zijn wedstrijden voor kinderen die geboren zijn
in 1987 en later. 6 kinderen hebben en die hebben 4x goud, 4x zilver en 3x brons.
* Lonneke Vloet is op de brabantse winterkampioenschappen 7e en op de
zomerkampioenschappen 20e.
We hebben ook kennisgemaakt met NOVUM, een project voor regio
ondersteuning. We hebben meegedaan met een regio training en een
techniekwedstrijd voor minioren.
F Bijsterbosch, Th Kuipers en I Vloet zijn geslaagd voor tijdwaarnemer. V Hellings
is geslaagd voor zwemtrainer A. Alle 4 proficiat. Vera bedankt de 3 trainers.
De voorzitter vindt dat er veel positief nieuws is over het wedstrijdzwemmen.
Synchroon zwemmen:
Femke vd Hoeven doet verslag.
Er zijn thans 28 deelneemsters en er staan er nog op de wachtlijst. In Rosmalen
haalden 5 meisjes het H-diploma en later in Breda nog 3. In de feestweek zijn er
demonstraties geweest, bijgestaan door 2 meisjes van De Treffers uit Rosmalen.
Voor het volgende seizoen zijn al weer plannen gemaakt:
* het plaatsen van de kinderen die op de wachtlijst staan;
* het G- en F-diploma halen voor de ouderen;
* in de jongerengroep starten met de diploma-serie "Mijn sport is kunstzwemmen";
* Femke en Farina willen een M-cursus gaan volgen.
Femke bedankt de 2 trainsters voor hun inzet.
De voorzitter vindt dat er ook hier veel positief nieuws is.
Recreatief zwemmen:
Dora Sengers doet verslag.
Over deze doelgroep is Dora niet zo positief. Er zijn 41 leden, maar de opkomst is
slecht en er komen nog afmeldingen. Waarschijnlijk zijn de tijden ongunstig en de
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diverse mogelijkheden bij de gemeente werken concurrerend. De tijden zijn 's
woensdags van 18.15 - 19.00 uur en van 21.00 - 22.00 uur. Van 18.15 - 19.00 uur
worden de kosten gedrukt omdat er dan ook wedstrijd zwemmen is.
Van 21.00 - 22.00 uur is er swim-fitness. Hier krijgen de zwemmers instructies van
Addy Jansen. In het nieuwe seizoen stopt zij ermee.
Het bestuur zal bekijken hoe het een en ander opgelost kan worden en hoe er
meer leden aangetrokken kunnen worden.
Gerard Sengers vindt dat deze leden voor een heel seizoen moeten betalen (dit is
nu ook) en niet per keer dat ze komen. Je hebt dan vaste inkomsten en
administratief minder werk. Het bestuur is het met hem eens.
Harrie Verhagen vraagt over welke doelgroep het gaat. Het is voor iedereen vanaf
18 jaar. Dora bedankt de medewerkers Addy Jansen en Jan vd Heijden.
De voorzitter geeft nog een aanvulling. Het recreatieve zwemmen is de enigste
doelgroep die wat minder gaat. Dat is heel jammer. Er zal reclame voor gemaakt
moeten worden. Afgelopen maand is er al veel positieve reclame gemaakt voor
Neptunus:
* 16 juni is een zwempromotiedag gehouden met 90 kinderen van basisschool De
Vossenberg. Sommige begeleiders hebben zelfs snipperdag genomen om mee te
helpen. Alles is goed verlopen. De docenten waren heel positief. Het is voor
herhaling vatbaar.
* 11 - 12 - 13 juni zwemkampweekend in Wanrooy. Dit is perfect georganiseerd en
verlopen. Er staan diverse verslagen in het clubblad. Dit weekend zal volgend jaar
weer gehouden worden op 16, 17 en 18 juni.
* 26 juni wordt de jeugdsportstimuleringsdag gehouden. Dit zal ongetwijfeld ook
weer een succes worden.
De voorzitter bedankt alle medewerkers die geholpen hebben bij deze activiteiten.
Financieel verslag 1998/1999:
Dora deelt het financiële overzicht 1998/1999 uit. Ze geeft een toelichting op de
post SWNZ en het exploitatietekort. Er is een tekort omdat er geld gebruikt is voor
de feestweek i.v.m. het 40-jarig bestaan van Neptunus'58, het clubblad is duurder
uitgevallen en het synchroonzwemmen heeft meer gekost aan badhuur.
Het bestuur stelt een contributieverandering voor, zodat er iets meer in kas komt.
Dit houdt in:
De basiscontributie blijft voor iedereen hetzelfde.
t/m 9 jaar  131,-10 t/m 15 jaar  168,-vanaf 16 jaar  183,-Voor synchroonzwemmen, waterpolo en wedstrijdzwemmen komt er  2,50
per doelgroep bij. Dus iemand die overal aan deelneemt is  7,50 per jaar
duurder uit.
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De polobijdrage gaat van  31,-- naar  32,--.
De competitiebijdrage van  76,-- naar  77,--.
Alles is gerekend per jaar en met ingang van 1 januari 2000.
Puskas vd Wiel vindt het zo weinig lijken.
Het bestuur wil voorzichtig beginnen en afwachten hoe de ouders reageren.
Mieke Wouters krijgt van veel ouders de reactie, dat de contributie zo hoog is en
ze hebben bezwaar tegen jaarcontributie. Volgens de ouders wordt er geen 10
maanden gezwommen maar 9, dus ook delen door 9. Dan is de contributie veel
per maand.
De voorzitter zegt dat er vaste richtlijnen moeten komen.
Dora en Mieke zullen samen een stukje schrijven voor het clubblad.
Wilhelm vd Wijgert vraagt hoe hoog de contributie bij de omliggende verenigingen
is.
Over het algemeen duurder, zegt Dora. Neptunus heeft lagere badhuur als in de
omgeving, daarom kan de contributie ook lager zijn.
HET VOORSTEL WORDT AANGENOMEN.
Bestuursverkiezing:
Thieu vd Elzen is gestopt. Vera Hellings heeft het van hem overgenomen. Zij
draaide al een tijd mee met het wedstrijdzwemmen.
Daan Hermes is na 5 jaar bestuurslid te zijn geweest ook gestopt. Hij is al
uitgebreid bedankt. De voorzitter heeft alleen maar complimenten voor hem. Eric
Jansen is zijn opvolger. Hij is de contactpersoon naar 't polo en de beheerscommissie van SWNZ. Hij is al bijzonder actief.
Aanpassing huishoudelijk reglement:
Er is een aanpassing in het huishoudelijk reglement wat betreft cursuskosten. Er is
besloten:
NEPTUNUS BETAALT 50% VAN DE CURSUS- EN BOEKKOSTEN BIJ
AANVANG VAN DE CURSUS. NA HET BEHALEN VAN HET DIPLOMA WORDT
NOG EENS 25% BETAALD EN WEER ÉÉN JAAR LATER DE LAATSTE 25%.
De medewerk(st)er moet daarna nog 1 jaar voor Neptunus blijven werken, om
niets terug te hoeven betalen. In totaal dus 3 jaar.
Reiskosten worden maandelijks vergoed tegen het tarief wat de KNZB hanteert.
Deze worden ook gedeeltelijk door JSSS vergoed. Bij het bestuur is de
gebruikelijke methode bekend.
De voorzitter zal aan Roeland Mathijsen vragen of hij voor het huishoudelijk
reglement een nieuw artikel 32 wil maken.

Rondvraag en sluiting:
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H v Herpen:
- Jonas is niet altijd open als Neptunus dat wil. Dit komt omdat hij een nieuw
contract heeft. Neptunus zal dan zelf iets moeten regelen.
- De startgemeenschap mag telkens verlengd worden en ook zo vaak als
men wil.
- De voorzitter heeft nog een gesprek met de voorzitter van Zegenwerp over
de financiën en over eventuele verdere samenwerking.
H Verhagen:
- Er zijn kleine doeltjes voor de jeugd maar die moeten nog bevestigd
worden. Hoe moet dat?
Eric zal er voor zorgen. Het veld moet ook aangepast worden.
P vd Wiel:
- Hoe gaat het met de samenwerking met Zegenwerp op zwemgebied?
Neptunus wil graag meer samenwerking, eventueel wedstrijdzwemmen
aldus de voorzitter. Ook samenwerking met andere zwemverenigingen is
mogelijk b.v. Argo. Er is ook weer contact met André Gras van de
duikvereniging.
Als het zover komt wordt er een commissie gevormd die alles moet
regelen.
De voorzitter vindt dat de algemene ledenvergaderingen slecht bezocht worden.
Dat kan positief zijn: het gaat goed met de club. Het kan ook negatief zijn. We
horen graag kritische noten.
Hij bedankt de leden voor hun aanwezigheid en ondersteuning en sluit de
vergadering om 11.45 uur.
Na afloop worden de video en de foto's van het kamp bekeken.
Secretaris
N.Schoenmaker
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Notuliste
E. van Liempd
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