DE DRIETAND
Jaargang 7, nummer 8

Juli / Augustus 2001

REDACTIONEEL
Hoi zwemmers en zwemsters,
Hij ligt er weer de laatste de De Drietand van het seizoen, natuurlijk weer
bordenvol informatie over het komende seizoen, openstaande vacaturen
misschien dat we daar ooit nog eens vanaf komen en natuurlijk ook de
verslagen van het kamp. Nieuw in deze de De Drietand zijn de foto‟s van
allerlei activiteiten. Na deze druk zullen we kijken of het mogelijk is om dit
vaker te herhalen. In Onder de kep de beloofde teamindeling voor het
komende seizoen met de trainingstijden.
Kortom genoeg informatie om de De Drietand eens rustig mee te nemen op
vakantie. Wij gaan ook met de benen omhoog en zien jullie weer gauw na de
zomerstop.
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne
vakantie toe!
de Redactie
De redactie
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WAAR MOET U ZIJN MET VRAGEN?
BESTUUR

TAAK

ADRES

TEL.NR.

Harrie van Herpen

Voorzitter

De Weerelt 4

5476013

Nanneke Schoenmaker Secretaris

Kap. Schröderstr. 27

5474257

Dora Sengers

Penningmeester
Recreatief zwemmen

Aloysiusstraat 35

5430487

Peter vd Weijer

Zwemopleidingen
Wijboscheweg 73
Zwemvaardigheidsdipl.

5493973

Eric Jansen

Waterpolo

Past. v Luytelaarstr. 27 5479051

Vera Hellings

Wedstrijdzwemmen
Masterzwemmen

Elschotseweg 47

5480209

Femke vd Hoeven

Zwemmend Redden
Rukven 3
Synchroon Zwemmen Heeswijk-Dinther

0413-229467

LEDENADMINISTRATIE
Mieke Wouters

Evertsenstraat 12

5475184

Elschotseweg 47

5480209

WEDSTRIJDLEIDER:
Vera Hellings

Wedstrijdzwemmen

STARTVERGUNNINGEN:
Vera Hellings
Eric Jansen
Femke vd Hoeven

Wedstrijdzwemmen
Waterpolo
Synchroonzwemmen

TEL.NR. DE MOLEN HEY:
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VAN HET BESTUUR
De grote vakantie zoekactie
Bureau Ach en Wee dreigt met acties nu de vakantie van dit bureau niet door
dreigt te gaan.
Het bureau is namelijk gevraagd om voor de zwemvereniging Neptunus‟58 een
aantal kandidaten voor openstaande vacaturen te zoeken. Omdat het bureau
Ach en Wee een warm hart toedraagt aan alles wat met zwemmen en
Schijndel te maken heeft, kon het geen nee zeggen tegen deze zware klus.
Maar ja de vakanties staan natuurlijk wel op de tocht.
Dus als er mensen zijn binnen de zwemclub of er buiten, opa‟s, oma‟s, vaders,
moeders, broers of zusters etc. etc. meldt u dan aan voor een van de
onderstaande vacaturen of vraag gewoon even wat deze precies inhouden. Je
kunt hiervoor altijd iemand van het bestuur benaderen (zie pagina 2) of tijdens
de lessen of wedstrijden een begeleider aanspreken welke je dan door kan
verwijzen. Denk nu niet meteen dat u het niet aankunt. De mensen die nu aan
het bad staan, zijn ook ooit zomaar begonnen.
 Een assistent zwemtrainer voor maandagavond bij het wedstrijdzwemmen
 Een assistent zwemtrainer voor woensdagavond bij het wedstrijdzwemmen
 Zwembegeleiders voor de zaterdagmiddag en/of woensdagmiddag bij het
diplomazwemmen
 Inschrijf- en koffiemedewerker op zaterdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur
bij het diplomazwemmen
 Inschrijf- en koffiemedewerker op zaterdagmiddag van 15.30 tot 16.15 uur
bij het diplomazwemmen
 Inschrijf- en koffiemedewerker op zaterdagmiddag van 16.15 tot 17.00 uur
bij het diplomazwemmen
 Een persoon die de deelnemers van de hogere diploma‟s bij het
Zwemmend Redden, de theorie wil bijbrengen volgens de richtlijnen van de
bond.
 Een PR- en communicatiepersoonlijkheid
 Een persoon die zich wil bezig houden met de inhoud van de Neptunus
pagina van Schijndel.nu.
 Een trainer of assistent trainer voor dames 2
Bureau Ach en Wee hoopt op uw medewerking zodat ook zij van een
welverdiende vakantie kunnen genieten en wetende dat als zij terug komen er
nog steeds met veel plezier gezwommen kan worden in Schijndel en alles
weer op rolletjes verloopt.
Aan allen die het horen en lezen willen een prettige vakantie toegewenst.
De Drietand
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Ons bureau benadrukt dat zijn diensten niet voor niets zijn geweest in het
afgelopen jaar. Na hard speuren is een penningmeester gevonden en ook een
inschrijf- en koffiemedewerker voor de zaterdagmiddag van 17.00 tot 17.45
uur. Wij wensen de kandidaten veel succes in hun nieuwe functie.
R. Ach

Algemene Leden Vergadering
De algemene leden vergadering wordt dit jaar gehouden op maandagavond 27
augustus.

AG&DA JULI / AUGUSTUS
Wanneer wordt er weer gezwommen?
Kijk hiervoor op het inlegvel dat in deze De Drietand is bijgevoegd. Hang dit
meteen op het prikbord en bewaar het daar het hele seizoen 2001 – 2002.

Zwemmend Redden
7 juli
4, 11, 18 augustus
25 augustus
1, 8, 15, 22 september
29 september

les in De Molenhey
lessen in buitenwater
les in zwembad De Molenhey
les in De Molenhey
examen in de Molenhey

ALV
27 augustus 2001
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GEEF DE PEN DOOR

Hallo, ik ben Glenn van Vught en ben 9 jaar
Ik zit op zwemmen en voetbal
Op zwemmen zit ik nu 2 jaar
En op voetbal zit ik 3 jaar
Ik vindt het allebei leuk
Ik train op maandag en op woensdag
Je leert dan veel technick en je snelheid
Op zaterdag moet ik diploma zwemmen
Ik heb al 7 diploma’s gehaald.
Ik geef de pen door aan Kimberly Maurikss
Glenn
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GESLAAGD
Aan het einde van dit seizoen zijn er weer een heleboel diploma‟s gehaald. Wij
feliciteren de geslaagden bij deze nog eens.

Diploma C
Sam vd Berg
Marlous Brouwer
Meike Keetels
Linda van Nieuwburg
Jashlin van Niftrik
Joey vd Pol
Moniek Steenbakkers
Glenn van Vught
En daarnaast hebben Sandra
Schellekens en Bernadette van
Vlaanderen vorig jaar het C-diploma
gehaald. Omdat ze het diploma nog
nooit gekregen hadden, kregen ze
dat nu ook.

ster 1
Thomas Bolwerk
Juultje van Lanen
Lisa Smits

ster 2
Marjolein Bax
Thomas Bolwerk
Luuk Braam
Maartje Braam
Roos Braam
Melanie van Dinther
Tim van Geffen
Paul Groenendaal
Juultje van Lanen
Esra Pennings
Chantal van Rijbroek
Jacqueline van Rijbroek
Elke Schellekens
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Milly Smulders
Carolijn van Uden
Dirk van Veghel
Danielle van de Ven
Celine Vermeer
Danique van Vianen
Lieke van Vianen
David Vink
Marlie van Zoggel

ster 4
Rob van Geffen
Marieke vd Pol
Linda Spooren

ster 5
Cub Michiels
Linda van Nieuwburg
Mark Schellekens
Martine vd Steen
Farilde Steur
Saskia van Uden
Maikel vd Ven

Zwemvaardigheid 1
Jan vd Bersselaar
Leonie vd Boogaard
Moniek vd Boogaard
Desi Bos
Koen van Boxtel
Anne van Bussel
Kaoutar El Btioui
Priscilla van Heesch
Inge vd Heijden
Nicole vd Heijden
Suzanne vd Heijden
Meike Keetels
De Drietand

Marjolein Leenders
Thijs vd Oetelaar
Marieke vd Pol
Monique van Rijbroek
Linda Schellekens
Mark Schellekens
Arno Schouten
Linda Spooren
Martine vd Steen
Jeroen Steenbakkers
Farilde Steur
Roeland Steur
Elisa Teluy
Anne vd Tillaart
Saskia van Uden
Ron van Valkenburg
Maikel vd Ven
Ellen Verhagen
Glenn van Vught

Lisa vd Boogaard
Deniece Huijnen
Rachelle Huijnen
Michiel Jansen
Kevin Koo
Susan Mathijsen
Linda Schellekens
Simone vd Wijgert

Zwemvaardigheid 3
Jill Bijsterbosch
Arthur Hayen
Corvin Kamphorst
Johan Kamphorst
Roel vd Kley
Susan Mathijsen
Roosje van Oss
Tanja Passier
Janine van Vught

Zwemvaardigheid 2

De Drietand

Pagina 7

VERJAARDAGEN
In juli en in augustus
3
3
4
6
6
6
9
9
10
11
12
12
13
14
14
15
17
21
21
21
21
21
24
24
25
28
28
30

Mark vd Heijden
Ruby van Herpen
Corrie Zutphen-van Nuland
Sophie Braam
Johan Kamphorst
Bernadette van Vlaanderen
Davey van Bilsen
Dorinda Spierings
J.I. van Dijk
Simone vd Wijgert
Jan Mettler
Alka Weijenberg
H. Pouwels
Ingrid van Dijk
Arthur Hayen
Roy Bruggeman
Kimberly Mauriks
Piet Neefs
Jose vd Steen
Janine van Vught
Rini van Vugt
Jet Wouters-Offermans
Leon van Geffen
Roeland Steur
Willy van Roessel
Janine van Vught
Paul van Lokven
Desi Bos
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1
3
4
6
7
8
9
10
11
16
18
20
20
20
20
22
22
24
25
26
27
29
30
31

Kelsey Huijnen
Marion van Thiel
Suzanne vd Heijden
Matej Mioc
Marjolein Bax
Mark van Heeswijk
Esra Pennings
Marc vd Berg
Lientje Maas
Martijn Vloet
Marina Huijberts
Maartje Braam
Roos Braam
Tico Hartman
Tim Hobbelen
Ralph Brouwer
Rio van Rozendaal
Nelly de Bekker-Ansems
Frank Hoeven
Arno Schouten
Peggy van Roosmalen
J.J. van Veghel
Danielle vd Ven
Brigitte van Berkel
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ACTIEVE LEDENAVOND
15 juni 2001
Op vrijdag 15 juni, was er voor alle actieve leden van Neptunus‟58 een
gezellige avond georganiseerd. De gehele avond werd door Neptunus‟58
verzorgd om de leden die zich allemaal inzetten voor het voortbestaan van de
club te bedanken voor al hun inzet de afgelopen jaren of het afgelopen jaar.
Van de circa 130 actieve leden hadden zich 70 voor deze avond aangemeld.
Na enig zoeken of even een telefoontje kwamen de meeste leden net op tijd
voor de start van de barbecue en het jeu de boules toernooi bij de Beemdhut
aan. Het was jammer dat het totaal van de avond op 50 actieve leden en hun
partners bleef steken. Of dit nu kwam door dat de plaats van de avond
“geheim” was gehouden of dat leden plotseling toch nog iets anders hadden
die avond, is bij ons niet bekend.
Het weer werkte uitstekend mee, de barbecue en de drankjes werden vrolijk
genuttigd en onder de vakkundige leiding van de mensen van “wij liggen” werd
met veel inzet het jeu de boules toernooi gespeeld. Piet en Monique vd
Dungen plaatsten zich als allerbeste, gevolgd door Mart en Ine Vloet. Op de
derde plaats stonden Harrie van Herpen en Puskas vd Wiel en net buiten de
prijzen vielen Harry en Karin Verhagen. Na het toernooi speelden de meeste
spelers gewoon verder voor de lol, om zich volgend jaar beter te classificeren
of om een etentje te verdienen in een onderlinge weddenschap (Harrie en
Puskas, Gefeliciteerd!).
Gezien de vele positieve reacties die de organisatie die avond en daarna
kreeg zal de actieve ledenavond een avond worden die vaker georganiseerd
zal gaan worden.
Roy

De Drietand

Pagina 9

SYNCHROONZWEMMEN
Dubbele prijs bij 3e wedstrijd synchroonzwemmen
Voor de derde synchroonzwemwedstrijd van dit seizoen, vertrokken Sandra
Schellekens en Anne Ormeans op de morgen van 20 mei naar Boxmeer.
Bernadettte, Bas en Anne‟s ouders gingen mee. Helaas konden Femke en
Farina er niet bij zijn waardoor Anne‟s vader en Bernadette de leiding een
beetje over moesten nemen. Maar Femke en Farina waren niet de enigen die
er niet waren, er waren ook twee clubs uitgevallen, waardoor de middag over
het algemeen vlot verliep. We vertrokken om 11.00 uur bij ons zwembad,
waardoor we daar ruim op tijd waren. Maar helaas stonden we pas om 16.30
uur met de wedstrijduitslag in de hand en konden we eindelijk aan de terugreis
beginnen.
Net zoals de vorige wedstrijd werden er weer de verplichte figuren
gezwommen, het balletbeen en de salto voorover gehoekt. Als overige figuren
kregen we de overslag tot spagaat en de zeilboot beurtelings opgedragen. De
organisatie was een beetje verwarrend, we moesten de figuren in en vreemde
volgorde doen en we werden van jurypanel naar jurypanel gestuurd. Het
balletbeen ging zowel bij Sandra als bij Anne zeer goed. Sandra scoorde zelfs
boven een 5.5 in haar normering. De zeilboot beurtelings ging best aardig,
maar helaas dacht de jury hier bij Sandra wat anders over… Ook de overslag
ging goed. Maar door de rare volgorde, werd ons 2e figuur, de salto voorover
gehoekt, pas als laatste afgenomen. Sandra scoorde voor dit figuur een 7,933
gemiddeld en Anne zelfs een 8,387.
Omdat Anne„s vader de scores gedurende de wedstrijd al had bijgehouden,
waren we al voorbereid op het resultaat. Wij kwamen aan de 43 punten en dit
viel best tegen voor ons gevoel. Helaas werden we nog lang in spanning
gehouden. We moesten namelijk nog anderhalf uur wachten voordat we de
officiële resultaten kregen. Maar we wisten niet dat we een rekenfoutje
gemaakt hadden… We eindigden namelijk uiteindelijk als 1e en 2e me deze
punten:
Sandra is 2e geworden met 46,518 punten en Anne is 1e geworden met 47.082
punten. We kregen beide nog een compliment, omdat we met kop en
schouders boven de rest uitstaken!
Het was een leuke dag, daarom willen wij bij deze Bas, Bernadette en Anne‟s
ouders bedanken voor het vervoer en overige hulp.

Sandra en Anne
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4e wedstrijd synchroonzwemmen te Roosendaal
Maar het is niet altijd feest. En dat bleek in de vierde wedstrijd te Roosendaal.
Of het nu kwam omdat het de laatste wedstrijd was, of omdat er op een
zaterdag gezwommen werd, of omdat het de week na ons kamp was, of omdat
Anne geslaagd is voor de middelbare school (Proficiat!), of omdat de meiden
de avond ervoor allebei een feest hadden gehad, of omdat de coach er niet bij
was omdat die bij een ander panel moest jureren of omdat Roosendaal zo
verschrikkelijk ver weg is of omdat het regende terwijl de zon scheen, of
omdat….
En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Al meteen na het begin van de wedstrijd, liep het niet zo lekker als anders.
Hoge vieren voor het balletbeen en hoge drieën voor de salto voorover
gehoekt. Bij de vorige wedstrijd waren dat nog respectievelijk punten in de vijf
en hoge vieren.
En toen kwam er ook nog een heel moeilijk figuur: de kraanhouding; vanuit
gestrekte ligging op de buik naar hoekhouding en dan je ene been recht
overeind zetten (je hangt dan dus op de kop in het water, en je ene been steekt
er bovenuit, terwijl het andere in het water ligt). Eigenlijk vind ik dat de punten
voor dit figuur heel erg meevielen; allemaal hoge drieën, voor zo‟n moeilijk
figuur. Dat is een hele nette prestatie. En dat de meisjes van de andere
verenigingen het nog beter deden, tja, dat is dan gewoon pure pech.
Uiteindelijk is Sandra 6e geworden met 42,00 punten en Anne 8e met 40.972
punten. Niet helemaal wat we verwacht hadden, maar ja het kan niet altijd
meezitten!
Volgend jaar gewoon weer beter! En dan komen er ook weer nieuwe
wedstrijdzwemsters bij. En ik heb al gehoord dat er nog wat meisjes willen
komen kunstzwemmen. Dat kan, neem maar even contact op met Farina of
Femke.
Tot volgend jaar.
Femke

De Drietand
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JUNGLE- EN SAFARI KAMP 2001
Het kamp volgens Ellen Verhagen
Op vrijdag 8 juni gingen wij met bijna het hele gezin naar het kamp, behalve mama. Het kamp was
heel erg gezellig, maar ‘s avonds was het wel heel koud in de tent. We hebben leuke spelletjes
gedaan, en speurtochten, alles wat we deden had te maken met jungle (jungle was het onderwerp).
En lekker en gezellig gegeten in de grote tent.
Vorig jaar was het wel warmer dan dit jaar
maar even gezellig. We hebben ook lekker gedanst in de disco (want ze hebben ook een disco
avond). Op de camping hebben ze ook veel dingen, een meer, een speeltuin en een groot bos.
Volgend jaar wil ik weer mee naar het kamp, moet je ook doen als je nog niet mee bent geweest
het is heel gezellig!!!!!!!!
Ellen Verhagen

Het kamp volgens onze eigen Jane
Hoi allemaal,
Alweer enkele weken geleden ben ik mee op kamp geweest als
begeleidster. Ik wil hieronder even kort vertellen hoe het kamp
verlopen is en hoe ik het gevonden heb.
Het kamp was, zoals gewoonlijk, op Camping de Bergen in Wanroij.
Elise (begeleidster voor de eerste keer) en ik zouden als laatste
vertrekken bij het zwembad. Ik reed met mijn auto achter haar aan
omdat zij wist waar het was. Nadat we dus in Wanroij twee keer
verkeerd gereden waren en ik met mijn perfecte kijk op kaartlezen
wist waar we naartoe moesten, kwamen we gelukkig toch nog aan op
de camping.
Natuurlijk ben ik meteen ons tentje op gaan zoeken, waar ik twee
nachten uit moest zien te houden met Elise en Arja (ook een
begeleidster). Gelukkig stond ons tentje deze keer niet op een
mierenhoop.
Tijdens de dagen op het kamp hebben we verschillende spelen gedaan.
Ik ga niet elk spel beschrijven, omdat ik dan nog wel even aan het
typen ben. Over het algemeen waren de spelen erg leuk en ik moet
Pagina 12

De Drietand

zeggen dat de spelen die Arja en ik gemaakt hadden, toch wel errug
leuk waren! Er was namelijk ook een nachtspel wat door een andere
club gemaakt was (voor de oudere kinderen), waar zelfs wij, de
leiding, weinig van snapten. Eric, Elise, Arja en ik zijn ook het bos
ingegaan (zonder zaklamp!) en het was doodeng. Sowieso al, omdat
Eric in een hele lange jas en een korte broek (zegt hij) meeging met
drie vrouwen. We snapten weinig van het hele spel, en zijn maar weer
terug gegaan naar het kamp.
De disco was ook dit jaar reuze gezellig, mede dankzij DJ Bas van
Hyperbase die uitstekende muziek gedraaid heeft. Vooral “Theo,
Theo” en “De Hoky Poky” vielen erg in de smaak! Ook dit jaar was het
weer lekker laat voordat we allemaal in bed lagen!
De laatste dag werd er per club een Tarzan en een Jane gekozen.
Ronnie werd Tarzan en ik werd Jane. Dit had ik niet verwacht, maar
vond het wel heel leuk. Alleen jammer dat er bij gezegd werd, dat een
van de kinderen opgeschreven had als reden: “omdat ze zo lekker zat
wordt van witte wijn en daarna de eendjes in het meer gaat voeren…”
Hier kan ik me uiteraard niks van herinneren, ik weet niet waar dit
over ging. Toch bedankt dat jullie voor mij als Jane van de Neptunus
hebben gekozen! Gelukkig hadden andere kinderen opgeschreven:
“omdat ze zo lief en zo gezellig is…” Dankjewel!
Een groot nadeel van het kamp dit jaar:……………… de KOU ’s nachts! Ik
heb het altijd koud, maar dit was wel extreem (2 graden Celcius!). De
tweede nacht hebben Arja, Elise en ik in Puskas’ auto geslapen en
Puskas heeft bij Mart in de auto gelegen. Nog bedankt, Puskas, voor
het lenen van je auto! Het heeft wel geholpen.
Een vermelding waard is het lekkere eten op het kamp. Wij staan op
kamp toch wel bekend als de club met het lekkerste eten! Dus Puskas
(chef kok), Mart (nu meesterkok, nog proficiat!) en Paul (leerling-kok),
bedankt voor het lekkere eten! We hopen echt, Puskas, dat je volgend
jaar toch nog meegaat!
Verder heb ik het kamp echt heel erg leuk en gezellig gevonden en
volgend jaar ga ik zeker weer mee!
Karin oftewel Jane
De Drietand
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Het kamp volgens een onbekende verslaggever
Op de zeer interessante site www.schijndel.nu vond de redactie een artikel van
een onbekende verslaggever. Wij hebben de indruk dat deze persoon zeer
nauw betrokken is geweest bij het kamp want hij of zij weet er veel van:
Vrijdag 8 juni t/m zondag 10 juni
Zeer geslaagd kamp Neptunus‟58
Vrijdag 8 juni arriveerden de kinderen alweer voor de derde keer in
Wanroij op camping De Bergen. Dit bleek wederom een uitstekende
locatie te zijn voor grote groepen.
Met in totaal 90 kinderen en hun begeleiders
groeit de Neptunus groep ieder jaar.
Naast Neptunus zijn er nog 4 verenigingen
aanwezig, die door middel van leuke spellen het
onderling tegen elkaar opnemen. De andere
verenigingen waren Die Heygrave uit Vlijmen,
DEZV uit Drunen, Zegenwerp uit St.
Michielsgestel en WZV uit Waalwijk.
Vrijdag is de avond van de diverse nachtspellen
en ondanks de kou verliep dit allemaal prima
mede dankzij de warme chocolademelk en de
soep.
De aankomst van de kinderen
Zaterdag in teken van disco
Op zaterdag is het weer vroeg uit de veren, met na het ontbijt een wakker
worden spel en diverse waterspelen. In de middag mogen de kinderen
zich dan vrij vermaken, waarbij de meesten de mooiste speeltuin van
Nederland bezoeken, die gesitueerd is op de camping. Maar na de warme
maaltijd ’s-avonds, gaat een ieder zich soigneren voor wat de meeste het
hoogtepunt van het kamp noemen:
De discoavond.
Saturdaynight
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Zondag afscheid
Als het dan weer zondag wordt mag iedereen een uurtje langer blijven
liggen en dat is ook wel nodig na de vermoeide avond, waarbij de
meesten weer flink gedanst hebben.
Na de gekookte eitjes kan iedereen zich
weer opmaken voor de laatste spelen.
Neptunus wist uiteindelijk derde te
worden, maar het meedoen en de
gezelligheid waren belangrijker.
Om 16.00 uur was dan ook alles
gedaan en kon iedereen, na een
weekend van prachtig weer, met een
voldaan gevoel huiswaarts keren.
De slotmanifestatie

Kookstaf zorgt goed voor de inwendige mens
Ook aan de inwendige mens wordt op dit kamp gedacht. Vrijdagavond is
er al soep en warme worst en tegen de nacht is er ook warme
chocolademelk met heerlijke tompoezen. Het ontbijt bestaat naast de
kaas, vleeswaren, pindakaas, hagelslag, jam, sandwichspread etc.
natuurlijk ook uit gebakken eieren met spek.
Zaterdagmiddag is er dan een lunch met
overheerlijke kalfsragout en de avond
maaltijd de inmiddels beroemde Nassi
met
saté,
kroepoek,
ei
etc.
Zondagmiddag kan iedereen dan aan de
friet met fricadellen of kroketten.
Een heerlijke rijsttafel

Sponsors bedankt
Zonder de diverse sponsors en medewerking is het niet mogelijk om een
dergelijk kamp te organiseren. Daarom willen wij de volgende bedrijven en
instellingen hartelijk bedanken.
-

Hema bakkerij
Groente en fruit van Lankveld
De Vleeshal

De Drietand

-

De Kaaskoning
Eetkamer Peer Wouters
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-

Brasserie
Jonas/Traitteur
Bosmans
Eierhandel Roveco-Lukken
Jeugd Sport Stichting
Schellekens Aarbeienkwekerij
Venmans koeltechniek
Eurest bv

Gilbert

-

Heinz
Vloet Handelsonderneming
Uitgeverij van de Wiel
Havox
Van Swaay hout
Scouting Schijndel

Alle deelnemers van het kamp krijgen deze foto aan het begin van het
volgend seizoen. De foto wordt jullie GRATIS aangeboden door Puskas vd
Wiel. Bedankt, Puskas !!!

Het kamp volgens de opleidingscommissie
Tijdens het kamp heeft de opleidingscommissie Eetbare en Drinkbare Zaken
(verder te noemen, de EDZ) onder leiding van CHEFKOK Puskas vd Wiel de
volgende diploma‟s uitgedeeld:
Mart Vloet werd bevorderd van kok eerste klas
tot MEESTERKOK. Paul Muyshondt behaalde
zijn overgangsdiploma naar het tweede jaar
van deze ingewikkelde opleiding Elise
Steenkamp heeft het toelatingsexamen gehaald
en mag volgend jaar aan de opleiding
beginnen.
Wij feliciteren hen allemaal!
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Het kamp volgens de algehele leiding
Mist u niet wat?
Na het jungle- en safarikamp zijn er wat verstekelingen mee naar Heeswijk
vertrokken. We zullen ze even aan jullie voorstellen:
-

1 mint groene handdoek
1 korenbloem blauwe handdoek
1 legergroene handdoek
2 witte washandjes
1 licht roze washandje
2 licht gele washandjes
1 theedoek oranje en wit geblokt
1 donkerblauwe sok
1 onderbroek groen en wit gestreept
1 hemd grijs en blauwe gestreept
1 grijze veter
1 mes
1 donkerblauwe beker
2 zakken haringen

Verder hebben we nog een luchtbedpomp, een grijze trui en een slaapzakhoes
in de collectie. Daar staan netjes de namen van de eigenaars op en die zullen
dus binnenkort gebeld worden.
Dan zitten er waarschijnlijk tussen jullie wasgoed ook nog wat verstekelingen
verstopt. We hebben al vragen gekregen over twee lange broeken, een trui,
een paar hemden en een zaklamp.
Bellen jullie ons even als je iets mist? En bellen jullie ons ook even als je per
ongeluk wat kledingstukken van anderen hebt meegenomen?
Namens de Algehele Leiding,
Femke
(0413-229467, wel ‟s avonds hoor!)
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Het kamp volgens iedereen
Afscheidslied
Het was hier vandaag weer gezellig,
Het was hier vandaag weer oké.
We zijn het bos in gegaan,
En hebben er spelletjes gedaan.
We zijn ook nat geworden,
En we waste de borden.
De disco was ook heel gezellig,
Er was er veel drank en ook fris.
Daarna zijn we lekker gaan slapen,
We moeten er nu nog om gapen.
De laatste dag is aangebroken,
En Poeskas kan heel lekker koken.
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ONDER DE KEP
Nieuw bestuur SWNZ
SWNZ kan weer een jaar
voortbestaan dankzij het nieuwe
bestuur dat z‟n schouders er onder wil
zetten. Zoals al in de vorige onder de
kep te lezen was, is bijna het volledige
oude bestuur om tal van redenen
gestopt tijdens de laatste
ledenvergadering. Jannie van de Sande heeft echter de voorzittershamer ter
hand genomen en zal gesterkt door een aantal leden waaronder ook weer Eric
Jansen en Carla van de Westelaken de kar gaan trekken. In de eerste De
Drietand van volgend jaar zullen we de nieuwe commissies en hun leden aan u
voor gaan stellen. Maar zoals belooft enkele uitkomsten van de afgelopen
vergaderingen en natuurlijk de teamindeling voor volgend seizoen.
Het plaatje voor volgend seizoen ziet er als volgt uit:

Voorzitter/Secretaris
Janny v/d Sande

Personeelsfunctionaris
Roy Bruggeman

Vertegenwoordiger
Zegenwerp
Carla v/d Westelaken

De Drietand

Notuliste
Jenny Buijs

Penningmeester
Maarten Pennings

Vertegenwoordiger
Neptunus
Eric Jansen
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Teamindeling
Na enkele nachtelijke vergaderingen en veel geschuif met personen en
natuurlijk het langs bellen van twijfellaars is het bestuur tot de conclusie
gekomen dat zij 4 heren teams, 2 dames en herenjeugd teams, 1 jongens <16,
aspiranten en pupillenteam. In totaal dus 11 teams.
Pupillen
Begeleiding:
Trainers:
Training:

Herman van Oorschot en Marleen Senders
Carla van de Westelaken Jenny Buijs
Dinsdag 18.00-18.45 uur Schijndel

Samenstelling Pupillen

Mark van der Heyden
Steven Koenders
Cub Michelse
Andrej Mioc
Kelly van Veghel
Kim van Berkel
Maaike van Berkel
Jolijn van de Schoot
Melissa van de Schoot

Aspiranten
Begeleiding:
Trainers:
Training:

Peter van de Sande en Carla van de Westelaken
Carla van de Westelaken en Jenny Buijs
Dinsdag 18.00-18.45 uur Schijndel

Samenstelling Aspiranten
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David Evers
Lisette de Gouw
Kim Jansen
Matej Mioc
Danny van de Sande
Ellis Sonneveld
Sharon van Veghel
Laura van de Rijdt
Monique van Berkel
Jim Kempen
Maikel ……
Sjoerd Haan
Danny Evers
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Jongens < 16
Begeleiding:
Trainers:
Training:

Mart Vloet
Mart Vloet
donderdag 18.00-19.00 uur Schijndel

Samenstelling Jongens < 16

Rogier van de Biggelaar
Gertjan Spit
Kenny Steenbakkers
Luuk Leering
Martijn Vloet
Roan de Wit
Pieter de Vries
Jerry van de Wielen
Thomas Spit
Tom van de Pol

Heren Jeugd A
Begeleiding:
Trainers:
Training:

Bart van Betuw
Vacature
dinsdag 22.00-23.00 uur
donderdag 21.00-22.00 uur
vrijdag 20.00-21.00 uur

Samenstelling Heren Jeugd A

De Drietand

Schijndel
Schijndel
Boxtel

Peter van Aarle
Gertjan Eijkemans
Robbert Groenendaal
Martijn Hamers
Stevin van Leeuwen
Mon Loeffen
Gerwin de Ruiter
Jeffrey Veldboer
Jan van Zelst
Bjorn Faber
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Heren Jeugd B
Begeleiding:
Trainers:
Training:

Ron van de Bosch en Robbert Groenendaal
Mart Vloet
donderdag 18.00-19.00uur Schijndel

Samenstelling Heren Jeugd B

Rens van de Berg
Roel van de Bosch
Toine Hamers
Michael Saris
Tico Hartman
Ronnie Wiersma
Ted …..
Iwan …..
Sander …..

Dames 2
Begeleiding:
Trainers:
Training:

Aanvoerster
Vacature
donderdag 22.00-23.00 uur Schijndel

Samenstelling Dames 2
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Brigitte van Berkel
Els Goyarts
Geertje van Helvoort
Gerrie van der Loo
Marga van de Otelaar
Monique van de Pluim
Marieke van de Sman
Helmi Voets
Natasja van Balekom
Jeanne Spit
Claudia Thijssen
Flavia Thijssen
Kim de Werdt
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Dames Selectie
Begeleiding:
Trainers:
Training:

Harold van Alebeek
Harold van Alebeek
dinsdag 21.00-22.00 uur
donderdag 20.30-21.30 uur

Samenstelling Dames Selectie

Schijndel
Vught

Katja van Boxtel
Jenny Buijs
Miranda Huijsman
Tjitske van Kampen
Daisy van Grinsven
Angela Kampman
Agnes Meijer
Ingrid Persons
Linda Verhagen
Patty Verhagen
Ine Vloet
Carla van de Westelaken
Jeanine van Beekveld
Yvonne van Berkel
Evelien Eijkemans
Fannie Leering
Tessa Leering
Daphne van Pinxten
Majolein van Pinxten

Heren 1
Begeleiding:
Trainers:
Training:

John Schuurmans
John Schuurmans
dinsdag 22.00-23.00 uur Schijndel
donderdag 21.00-22.00 uur Schijndel

Samenstelling Heren 1 Jan Hellings
Stefan Stekelenburg
Erik van Loon
Gerton Mauriks
Leon Huysmans
Rene Kuipers
Marcel van Dinther
Lauwrence Schouten
(Richard Postma)
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Heren 2
Begeleiding:
Trainers:
Training:

Aanvoerder
John Schuurmans
dinsdag 22.00-23.00 uur Schijndel
donderdag 21.00-22.00 uur Schijndel

Samenstelling Heren 2

Ad van Kaathoven
Toon Wouters
Roy Bruggeman
Jeroen van der Schoot
Nils van Keulen
Roeland Mathijsen
Ton Meulensteen
Rob van den Oetelaar
Harry Verhagen
Piet van den Dungen
Harald van der Heyden
Eric Jansen

Heren 3
Begeleiding:
Trainers:
Training:

Aanvoerder
Vacature
donderdag 22.00-23.00 uur Schijndel

Samenstelling Heren 3

Pagina 24

Harrie van Herpen
Erik van de Eerden
Daan Hermes
Patrick Janssen
Wim Kelders
Perry Kemps
Kurt Swinkels
Jeroen van Hout
Hessel van Liempd
Virgi van Liempd
Paul Muyshondt
Puskas van de Wiel
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Heren 4
Begeleiding:
Trainers:
Training:

Aanvoerder
Vacature
donderdag 22.00-23.00 uur Schijndel

Samenstelling Heren 4

Paul Thijssen
Ronald Vloet
Roel Bouwman
Emiel v/d Aa
Robert Maasdijk
Henk van Gemert
Roel van Gemert
Ralph Zwart
Jeroen van hout
Mart Vloet
Edwin van de Oetelaar

Mochten er mensen zijn die zich niet op de bovenstaande lijst terug kunnen
vinden dan moeten zij dit even melden aan Eric Jansen zodat dit alsnog
rechtgezet kan worden. Doe dit zo snel mogelijk want dan kan alles voor
aanvang van het seizoen nog geregeld worden.

Het dames waterpoloteam van SWNZ is kampioen
geworden in de 1e klasse van het district Zuid Nederland
Om het succes van onze waterpolodames te vieren en om u de mogelijkheid te
geven de dames te feliciteren nodigen wij u uit voor een receptie. De receptie
is gepland op:
Datum:
Tijd:
Locatie:

25 Augustus 2001
19:00 – 21:00
Zwembad Zegenwerp - Esscheweg 5, St Michielsgestel
(entree via zij-ingang aan de parkeerplaats)

SWNZ is de startgemeenschap van de waterpoloërs van Zegenwerp uit Sint
Michielsgestel en Neptunus'58 uit Schijndel. Met 4 herenteams, 2 damesteams
en 5 jeugdteams is het één van de toonaangevende verenigingen van Zuid
Nederland. Meer details kunt u vinden op http://www.zegenwerp.nl/swnz/.
Tot ziens op 25 augustus,
Beheerscommissie SWNZ
P/a Mortelakkers 2, 5271 HX, Sint Michielsgestel
De Drietand
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Cursus w-functionaris
Zoals door Harrie van Herpen (aanvoeder voormalig heren 4) belooft zal er
een cursus voor W-functionarisen worden georganiseerd. De cursus wordt
gehouden op 23 en 30 augustus met een afsluitend examen op 6 september.
Alle leden boven de 16 jaar die nog niet in het bezit zijn van de W-papieren
zullen deze cursus moeten volgen. Gestart wordt met de jeugdteams waarna in
de loop van het seizoen de overige teams zullen volgen. Je kunt je aanmelden
bij
Harrie van Herpen
De Weerelt 4
telefoon 073-5476013
Per cursus kunnen ongeveer 20 personen deel nemen de eerste deelnemers
worden per brief uitgenodigd.

Wijzigingen in het uitvoerend beleid
Zoals in de laatste jaarvergadering al was te horen zullen er aardig wat
veranderingen in het uitvoerend beleid worden doorgevoerd. Dit is noodzakelijk
om de voortgang van het poloën in Schijndel en St-Michielsgestel voort te
kunnen zetten. Wat deze wijzigingen precies inhouden en hoe ze ten uitvoer
worden gebracht zal in het nieuwe polo-boekje komen te staan. Het nieuwe
bestuur heeft de grote lijnen al aardig op de rit maar kan nu nog geen
uitspraken doen omdat er nog veel geregeld dient te worden en enkele dingen
nog onzeker zijn. Hierover zal aan het begin van volgend seizoen wel meer
informatie volgen.
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