DE DRIETAND
Jaargang 14, nummer 1

augustus 2007

REDACTIONEEL
Terwijl het zonnetje buiten lekker schijnt, is de redactie van jullie eigen clubblad
bezig met het uitzoeken van van allerlei informatie over komend seizoen.
Wanneer mogen we weer beginnen? We kunnen haast niet wachten. En wie
zitten er bij mij in het team of in de training? Wanneer trainen we eigenlijk. En
wanneer kan ik op voor mijn volgende diploma. Al deze informatie vinden jullie
terug in het eerste nummer van het jaar. Een bewaarnummer dus, want er staat
informatie in over het hele jaar.
Verder vinden jullie in deze De Drietand de verslagen van de activiteiten die aan
het einde van vorig seizoen hebben plaatsgevonden. Helaas konden we niet
alles plaatsen, want er gebeurt zoveel in onze actieve vereniging. Voor sommige
verslagen
verwijzen
we
jullie
dan
ook
naar
onze
site:
http://neptunus58schijndel.web-log.nl/
De GROTE CLUB ACTIE start na de vakantie. Lees nu alvast hoe je je daarvoor in
kunt schrijven en hoe je je spaarpot kunt vullen door mee te doen. Speciaal voor de
waterpoloërs staat er in Onder de Kep hoe zij met DE GROTE CLUB ACTIE om
gaan.
De redactie wenst jullie alvast een fijn nieuw zwemseizoen toe.
Redactieadres 

De redactie
Roy Bruggeman
Jan vd Heijden
Femke vd Hoeven

Brucknerstraat 9
5494272
Lijsterbeslaan 82 5476501
Rukven 3
0413-229467
Heeswijk

Pastoor Dondersstraat 44
5482 JW Schijndel
E-mail:
femke.wilhelm@home.nl en
drietand@touche.demon.nl

Bankrekeningnr ABN AMRO: 4703.09.199 tnv penningmeester Neptunus'58
Website: http://neptunus58schijndel.web-log.nl/
 kopij inleveren voor 14 september bij een van de redactieleden of per E-mail 
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VAN HET BESTUUR
Aanpassing contributie
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2007 is door het bestuur de
volgende contributie voorgesteld. Deze wijziging is door de aanwezige leden
goedgekeurd. Het verslag van de ALV volgt in de volgende De Drietand.

Contributie en toeslagen
2007-2008
Inschrijfgeld (eenmalig)
Basis contributie
Toeslag startvergunning
Toeslag zwemvaardigheid
zwemmen
Toeslag waterpolo
Toeslag wedstrijd zwemmen
Toeslag synchroon (kunst)
zwemmen
Toeslag master & recreatief
zwemmen

Aspiranten
Junioren
Senioren
(Jonger dan 10
(10 t/m 15
(16 jaar en
jaar*)
jaar*)
ouder*)
€
12,50
€
12,50
€
12,50
€
96,00
€
116,00
€
124,00
€
5,00
€
30,00
€
30,00
(tot 12 jaar)
(vanaf 12 jaar)
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€
€
€

0,00
0,00
5,00
n.v.t.

27,00
16,50
15,00

€
€
€

54,00
32,00
25,00

n.v.t.

n.v.t.

t/m 20 jaar*
€
7,50
21 jaar of ouder* €
21,00
certificaat
Diploma
Brevet
brons,
binnenwater
3, 4, 5, 6
zilver, goud
A, B

Toeslag voor deelname aan meer dan een
discipline (Per extra discipline)
Bijdrage cursus
zwemmend
Cursus
redden in 2007
(afhankelijk van Leden
lidmaatschap
Neptunus „58
Neptunus „58 en
Niet leden
cursus)

€
€
€

Brevet
1, 2
€

35,00

€

42,50

€

42,50

€

47,50

€

60,00

€

65,00

€

65,00

€

80,00

 leeftijd die op 1 juni is bereikt
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Wijziging contributie-inning
Op dit moment zijn er een groot aantal mogelijkheden om de contributie en de
toeslagen te betalen, namelijk:
 Het hele bedrag in één keer, waarbij het lid betaalt na ontvangst van de
rekening. Hierbij wordt €5,00 administratie kosten in rekening gebracht.
 Het hele bedrag in één keer middels automatische afschrijving.
 Het hele bedrag verdeeld over 2 termijnen middels automatische afschrijving.
 Het hele bedrag verdeeld over 4 termijnen middels automatische afschrijving.
Om de administratie te vereenvoudigen heeft het bestuur, zoals reeds eerder
aangekondigd, besloten om het aantal mogelijkheden te beperken tot twee. De
opties “Automatische afschrijving in 1 keer” en “in 2 termijnen” komen daarmee
te vervallen.
Om dit voor elkaar te krijgen, worden bij nieuwe inschrijvingen al een aantal
jaren deze twee mogelijkheden niet meer aangeboden.
Met ingang van het nieuwe seizoen zal de regeling voor alle leden gaan gelden.
Leden die nu automatisch betalen in een keer dan wel in 2 termijnen zullen
overgaan naar automatisch betalen in 4 termijnen. De leden die dit betreft
ontvangen hierover nog een persoonlijk bericht.

Adreswijziging
Met ingang van het dit seizoen zal het postbusadres van Neptunus‟58 opgeheven
worden. De volgende adressen kunnen voortaan gebruikt worden.
Het postadres wordt dan geplaatst naar het secretariaat.
Postadres Neptunus „58
p.a. J. Mettler
Pastoor Dondersstraat 44
5482 JW SCHIJNDEL
E-mail: J.H.G.Mettler@home.nl
Telefoon: 073 5474331
Alle post betreffende financiële aangelegenheden mag direct naar de
penningmeester gestuurd worden.
Penningmeester Neptunus ‟58
p.a. M. Pennings
Sassenheimseweg 2
5258 HL BERLICUM
E-mail: martoki@hetnet.nl
Telefoon: 073 5034015
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Regels Neptunus ’58
Aan het begin van het jaar wil het bestuur graag dat een aantal zaken duidelijk
zijn voor iedereen.
 Tijdens de trainings- en wedstrijduren mag er alleen gezwommen worden in
de baden waar getraind wordt of waarin de wedstrijd gehouden wordt. Het is
NIET toegestaan in de andere baden te zwemmen of te pootje baden. Deze
baden zijn dan niet gehuurd en de vereniging neemt de verantwoordelijkheid,
als er wat mis gaat, niet op zich.
 Na het gebruik van het zwembad en de omkleedruimtes moeten deze optisch
schoon achtergelaten worden. Dat houdt in: doorspuiten en droogtrekken van
de gebruikte kleedlokalen door de laatste zwembadgebruikers.
 Ook wordt er van ons verwacht dat we het materialenhok netjes achterlaten
(minstens zo netjes als het door de gemeente is achtergelaten !)
 Informatie over onze vereniging en het aanmelden van nieuwe leden gebeurt
bij Sandra van Eijk
Past. Van Geldropstraat 4
5482 KS SCHIJNDEL
073-5479535
email:
ajvaneijk@home.nl
 Alle afmeldingen en wijzigingen in adres, rekening nummer enz. moeten
schriftelijk bij Jan Mettler aangeleverd worden. Dit kan op het volgende adres:
Jan Mettler (secretaris)
Past. Dondersstraat 44
5482 JW SCHIJNDEL
of via de mail: J.H.G.Mettler@home.nl
 Het lidmaatschap wordt in vier termijnen betaald. Voor dit jaar gelden de
volgende streefdata voor het innen van de betalingstermijnen: 1 september,
10 november, 25 januari en 1 april. Bij betaling per rekening wordt de totaal
verschuldigde jaarcontributie (verhoogd met 5 € administratiekosten) ineens
in rekening gebracht. De rekening moet binnen 1 week na ontvangst worden
voldaan. Teruggave van betaalde contributie bij afmelden als lid is niet
mogelijk.
 Gedurende het jaar wordt een heleboel informatie doorgegeven via het
clubblad “De Drietand”. De Drietand verschijnt ongeveer om de vijf weken. De
meeste leden krijgen De Drietand thuis bezorgd. De leden die buiten
Schijndel wonen, krijgen De Drietand op het zwembad. Vraag ernaar bij uw
disciplineleider!
 Aanvullende informatie is te vinden op het informatiebord in de hal van het
zwembad. Dat hangt na de toegangsdeur van zwembad De Molen Hey direct
aan de linkerkant tegen de muur.

Pagina 4

De Drietand

DE GROTE CLUBACTIE
Ook dit jaar wil Neptunus ‟58 weer mee doen aan de Grote Club Actie.
Wij willen jullie dit alvast laten weten want de voorverkoop van deze actie start
op 15 september, want dan beginnen alle clubs in Nederland met de
voorverkoop. Er is dan dus een hoop concurrentie.
Net als het afgelopen jaar zullen er een paar kleine prijzen zijn voor de leden die
de meeste loten verkopen.
En van ieder verkocht lot mag het verkopende lid iets houden.
Voor de eerste 19 loten mag je € 0,10 per lot houden, verkoop je tussen de 20
en 39 loten dan mag je € 0,25 per lot zelf houden, tussen de 40 en 49 loten zelfs
€ 0,40 per lot en als je 50 of meer loten verkoopt is € 0,50 per lot voor de
aanvulling van je zakgeld. Dus bij 50 verkochte loten is dit 50 x €0,50 = € 25,00,
en kans op de extra prijzen.
Dat is dus mooi bijverdienen in september.
Hoe werkt het? Voor ieder verkocht lot van € 2,50 mag de club € 2,00 houden en
jij zelf dus ook een beetje.
De voorverkoop begint op 15 september, dan mag je dus pas de deuren langs en
bij iedereen aanbellen. Maar je kunt natuurlijk nu al bij familieleden, vrienden,
buren en bekenden aangeven dat de loten bij jou moeten worden gekocht.
Dus:
1. De club koopt op voorhand een aantal loten.
2. Mensen geven hun naam, adres en het aantal loten dat ze willen kopen
aan op het Grote Clubactie formulier. Dit kan officieel pas vanaf 15
september, eerder vragen kan geen kwaad als je veel loten wilt verkopen.
Je kunt loten verkopen tot 27 oktober.
3. De loten worden vanaf 3 oktober bij de club afgegeven en rondgedeeld bij
de verkopende leden.
4. De trekking is op 22 november, waarbij leuke prijzen te winnen zijn.
Wat moet je doen als je loten wilt verkopen?
Type of schrijf je naam en adres en het aantal loten dat je denkt te verkopen
even in een mail of op een briefje en stuur dit naar:
DGC@touche.demon.nl of
Roy Bruggeman, Brucknerstraat 9, 5481 KZ te Schijndel of
Harrie Van Herpen, De Weerelt 4, 5482 HR te Schijndel
Zet er even bij dat het om de grote clubactie gaat.
Na woensdag 5 september zijn de officiële verkooppakketten beschikbaar. Deze
zullen tijdens de zwemlessen en trainingen worden uitgedeeld aan de verkopers.
Wij zullen jullie via De Drietand op de hoogte houden, je kunt natuurlijk ook op
de website van de grote clubactie kijken, www.clubactie.nl.
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AGENDA AUGUSTUS – SEPTEMBER OKTOBER
Wanneer beginnen we weer?
De verschillende disciplines starten dit jaar op andere dagen.
ZATERDAG 28 JULI
zwemmend redden
MAANDAG 13 AUGUSTUS
wedstrijdzwemmen
MAANDAG 13 AUGUSTUS
masterzwemmen
ZATERDAG 18 AUGUSTUS
zwemvaardigheidzwemmen / sterzwemmen
ZATERDAG 18 AUGUSTUS
synchroonzwemmen
MAANDAG 4 SEPTEMBER
waterpolo (in de Molen Hey). Tot die tijd
wordt er in het bad van Zegenwerp gezwommen

Wanneer wordt er niet gezwommen?
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

in augustus
in september
6
7, 14 (SZ)
1, 8, 15 (ZvZw, SZ) 2, 9
4, 11
15 (WZ)

in oktober
22
23 tot 20.00 uur
24
25 tot 20.00 uur
20 (ZvZw, SZ)

Let goed op: als er achter een datum een () staat, dan wordt niet gezwommen bij deze
afdeling, maar wel bij de andere afdelingen.

Zwemmend Redden (ZR)
Er wordt dit seizoen nog gezwommen op de volgende dagen:
Juli:
28
Augustus:
4, 11, 18, 25
September:
1 (buiten), 8, 15, 22, 29 (examen)

Open Water Zwemmen (OWZ)
Er kan dit seizoen nog gezwommen worden op de volgende dagen:
Juli:
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28
Augustus:
4, 5, 11, 12, 15, 18, 19, 25, 26
September:
1, 2, 8, 15

Zwemvaardigheidzwemmen (ZvZw)
3 oktober
6 oktober
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kijkmiddag woensdaggroep
kijkmiddag zaterdaggroep
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Synchroonzwemmen (SZ)
30 september

competitiewedstrijd in Tilburg

Wedstrijdzwemmen (WZ)
1 september
9 september
15 september
15 september
22 en 23 september
23 september
30 september
6 oktober
7 oktober
7 oktober
13 oktober
13 oktober
14 oktober
20 oktober
28 oktober
28 oktober

Training in de Tongelreep
Limietwedstrijd in Tilburg
Nationale Speedo dag
Limietwedstrijd in Eindhoven
NK estafette
Zuidelijke Cirkel 4 Masters in Etten-Leur
D1 competitiewedstrijd in Schijndel
Training in de Tongelreep
Speedowedstrijd
Open Master Sprintkampioenschappen
Training in de Tongelreep
Limietwedstrijd in Gorinchem
Recreantenwedstrijd in Vught
Limietwedstrijd in Eindhoven
Limietwedstrijd in Tilburg
Sprintwedstrijd in Eindhoven

Zwemvierdaagse

Kamp

22 t/m 26 oktober

in juni 2007

INTERNET SITE NEPTUNUS’58
Neptunus‟58 heeft de beschikking over een paar internet sites.
Een algemene site en een speciale site voor het wedstrijdzwemmen, die beiden
door Sandra Schellekens beheerd worden:
http://neptunus58schijndel.web-log.nl/
Voor de afdeling wedstrijdzwemmen:
http://neptunus58.web-log.nl/
Ronald Persoon beheert een speciale site voor de afdeling zwemmend redden:
http://members.home.nl/knbrd.schijndel/
Op deze sites staat van allerlei interessante informatie over onze vereniging:
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TRAININGSTIJDEN
Trainingstijden in het binnenbad “De Molen Heij”
Vanaf 13 augustus beginnen de trainingen weer. Kijk goed in de kalender om te
weten wanneer dat voor jouw afdeling is.
Maandag :

18.00 - 19.00:

wedstrijdzwemmen

Dinsdag :

6.00 - 7.00:
18.00 - 19.00:
18.00 - 19.00:
21.00 - 22.15:
21.45 - 23.00:

wedstrijdzwemmen junioren en ouder
waterpolo heren jeugd en aspiranten
synchroonzwemmen
waterpolo dames 1 en 2, meisjes < 17
waterpolo heren 1 en 2 en 3

Woensdag :

16.30 - 17.30:
17.30 - 18.15:
18.15 - 19.00:
21.00 - 22.00:

synchroonzwemmen
zwemvaardigheid training
wedstrijdzwemmen
masterzwemmen

Donderdag :

6.00 - 7.00:
18.00 - 19.00:
21.00 - 22.15:
21.45 - 23.00:

wedstrijdzwemmen junioren en ouder
waterpolo heren jeugd en heren 3
waterpolo dames 1 en 2, meisjes < 17
waterpolo heren 1 en 2

Zaterdag :

12.30 - 13.30:
14.30 - 15.30:
15.30 - 16.15:
16.15 - 17.00:
17.00 - 17.45:
18.00 - 19.30:

wedstrijdzwemmen
synchroonzwemmen
zwemvaardigheid training
zwemvaardigheid training
zwemvaardigheid training
zwemmend redden (april - september)

Trainingstijden in “het Dommelbad” te Boxtel
Vrijdag :

18.15 - 19.15:

waterpolo minipolo en aspiranten

Trainingstijden in buitenbad “Zegenwerp” te Sint
Michielsgestel (1 mei – 30 augustus)
Dinsdag :
Donderdag :
Vrijdag :
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20.00 - 21.00:
20.00 - 21.00:
19.30 - 20.30:

waterpolo dames, heren, jeugd
waterpolo dames, heren, jeugd
waterpolo minipolo en aspiranten
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JAARPROGRAMMA
ZWEMVAARDIGHEIDSZWEMMEN
Data afzwemmen voor diploma’s
17 november
1 maart
7 of 14 juni

18.00 tot 20.00 keuzepakket snorkelen
18.00 tot 20.00 keuzepakketten balvaardigheid en
synchroonzwemmen
basispakketten zwemvaardigheid I, II en III
14.30 –15.45 zwemvaardigheid I
15.45 –16.45 zwemvaardigheid II
16.45 –17.45 zwemvaardigheid III
Deze tijden staan nog niet vast. Wij informeren jullie later
over de exacte dag en tijden, via het clubblad en de
informatieborden.

Kijkdagen
3 oktober
6 oktober
19 januari
23 januari
29 maart
2 april

kijkmiddag woensdaggroep
kijkmiddag zaterdaggroep
kijkmiddag zaterdaggroep
kijkmiddag woensdaggroep
kijkmiddag zaterdaggroep
kijkmiddag woensdaggroep

Speciale dagen
15 december
19 december

broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag
broer/zus/vriend/vriendin + oudermeezwemdag

Inhalen diploma’s
Als je niet kunt op de dag dat de diploma‟s afgezwommen worden, dan kun je
dat NIET inhalen.
Kijk dus goed in bovenstaande lijst en reserveer de dagen vast in je agenda (en
die van je vader en moeder, opa en oma enz.) Het afzwemmen voor diploma‟s is
altijd van 18.00 tot 20.00 uur, tenzij anders aangegeven.
Afgelopen jaar hebben we geprobeerd de diploma‟s direct na het zwemmen uit
te reiken. Dat ging goed. We proberen dat dit jaar weer te doen, maar we kunnen
jullie niet beloven dat dat altijd lukt. Dat hangt namelijk af van het aantal mensen
dat in de examencommissie zit.
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INFORMATIE ZWEMVAARDIGHEID
In elk clubblad geven we informatie over de afdeling zwemvaardigheids-zwemmen.
Omdat dit het eerste clubblad van het jaar is, brengen we de regels voor het
afzwemmen voor diploma‟s nog even aan de orde. In het volgende clubblad komt
een artikel over de organisatie van de afdeling en de diploma‟s die je er kunt halen.
In de verdere clubbladen vertellen we over de eisen van de sterdiploma‟s en de
zwemvaardigheidsdiploma‟s. Als je vragen hebt, kom dan aan het einde van de les
even naar ons toe.

REGELS voor het afzwemmen van DIPLOMAS
Sterdiploma’s
Welke zijn het?
Wanneer worden ze
gezwommen?
Mag ik komen kijken?
Hoe weet ik dat mijn kind
op mag?

Ster dolfijn, vis, 1, 2, 3, 4 en 5
Tijdens de zwemles
Ja, dat vinden we leuk
Met de kinderen wordt afgesproken wanneer het
sterdiploma afgezwommen wordt. Vaak krijgt uw kind
ook een uitnodigingsbriefje.

Zwemvaardigheidsdiploma’s
Basispakket 1, 2 en 3 – nieuwe eisen
Snorkelen 1, 2 en 3 – nieuwe eisen
Synchroonzwemmen 1, 2 en 3 – nieuwe eisen
Balvaardigheid 1, 2 en 3
Zwemmend Redden 1, 2 en 3 – nieuwe eisen
Nostalgische zwemslagen 1, 2 en 3
Aquafit for kids 1, 2 en 3 – nieuwe eisen
Wanneer worden ze
3x per jaar wordt er afgezwommen voor de
gezwommen?
zwemvaardigheidsdiploma‟s. Elke keer wordt een
ander diploma gezwommen. De data worden aan het
begin van het seizoen via het clubblad en op de
zwemkalender bekend gemaakt. De diploma‟s worden
meestal afgezwommen op zaterdagavond van 18.00 tot
20.00 uur. We proberen de diploma‟s direct na het
zwemmen uit te reiken maar dat lukt niet altijd. In dat
geval worden ze om 20.15 uur uitgereikt.
Mag ik komen kijken?
Ja, dat vinden we leuk
Hoe weet ik dat mijn kind Vanaf 6 weken voor het examen worden de onderdelen
op mag?
getest waarbij voor elk onderdeel een voldoende
gehaald moet worden. Uiterlijk 1 week voor het
examen, krijgen de kinderen een uitnodigingsbriefje
mee voor het examen. Zonder briefje wordt er geen
examen gezwommen.
Welke zijn het?
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JAARPROGRAMMA
SYNCHROONZWEMMEN
Afzwemmen diploma basishouding, zeilboot, balletbeen, spagaat en barracuda
Twee keer dit jaar zullen we gaan afzwemmen voor de diploma‟s basishouding,
zeilboot, balletbeen, spagaat en barracuda. De eerste keer zal dat waarschijnlijk
in november zijn. De tweede keer vlak voor de zomervakantie. De data daarvan
staan op dit moment nog niet vast, omdat we afspraken proberen te maken met
een aantal andere verenigingen. We zullen jullie daar later over informeren.

Wedstrijden
30 september
4 november
25 september
20 april
1 juni

competitiewedstrijd in Tilburg
competitiewedstrijd in Nieuwerkerk
competitiewedstrijd in Breda
uitvoeringenwedstrijd in Nuenen
competititewedstrijd in Veldhoven

Tijdens deze competitiewedstrijden zal er gezwommen worden op de niveau‟s
van diploma E, D, junioren en senioren. En ook zullen er op die dagen
wedstrijden zijn op het niveau van de aanloopdiploma‟s.

JAARPROGRAMMA
ZWEMMEND REDDEN
Data afzwemmen voor diploma’s
29 september

examen zwemmen van 18.00 – 20.00 uur

EHaD wedstrijden
Oktober:
3 november:
Maart:
Juni:

EHaD wedstrijd voor senioren in Rosmalen
EHaD wedstrijd voor Neptunus‟ 58-leden
EHaD wedstrijd voor jeugd in Goirle
EHaD wedstrijd voor jeugd in Rosmalen

Trainingen 2008
We proberen de trainingen voor het zwemmend redden vanaf 12 april te laten
starten. Het seizoen zal dan duren tot zaterdag 27 september 2008.

De Drietand

JAARPROGRAMMA
WEDSTRIJDZWEMMEN
Dit is een algemeen overzicht van alle wedstrijden. Voor een complete lijst van
alle wedstrijden, verwijzen wij jullie naar http://neptunus58.web-log.nl/
Voor de wedstrijden die voor jou van belang zijn, krijg je voor elke wedstrijd nog
een uitnodigingskaartje. De meeste van jullie zullen wel weten aan welke
wedstrijden ze altijd mee doen. Hou dus deze data vast vrij. Wij hopen op niet al
te veel afzeggingen, zodat we tijdens de wedstrijden net zulke goede resultaten
kunnen halen als vorig jaar.

DI competitie (verenigingszwemcompetitie)
30 september
25 november
13 januari
9 maart
6 april

Schijndel
Vught
Schijndel
Veldhoven
Boxtel

Recreantencompetitie
14 oktober
9 december
17 februari
16 maart

Vught
Oss
Schijndel
Boxtel

Speedowedstrijden
7 oktober
16 december
20 januari
30 maart

Tijden en plaatsen volgen nog
Tijden en plaatsen volgen nog
Tijden en plaatsen volgen nog
Tijden en plaatsen volgen nog

Open water wedstrijden
Voor de wedstrijden van het open water zwemmen verwijzen wij jullie naar de
site http://neptunus58.web-log.nl/

Master wedstrijden
23 september
3 november
9 december

Etten-Leur
Eindhoven
Vlijmen

Overige wedstrijden
15 september:
2 december:
5 en 6 januari:
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Nationale Speedo dag
Brabantse Estafette Kampioenschappen
Brabantse Winterkampioenschappen
De Drietand

2 maart::
17, 18, 24 en 25 mei:
7 en 8 juni:
29 juni:
5 en 6 juli:

Brabantse Lange Afstands Kampioenschappen
Brabantse Zomerkampioenschappen
Kring Speedo Finale
Speedo Jaargangfinale in Dordrecht
Internationale wedstrijd in Eindhoven

Verder gelden dezelfde regels als voorgaande jaren. Het volgende is heel
belangrijk:
 Kom op tijd!
 Meld je zo snel mogelijk af als je niet kunt.
Ga je rechtstreeks naar de wedstrijd geef dit dan door aan Helma of aan Vera.
Zorg zelf voor vervoer, probeer met een paar man te regelen dat jullie ouders om
de beurt rijden. Heb je geen vervoer kunnen regelen, laat dit dan tijdig weten
zodat wij nog iets kunnen proberen te regelen.
Hebben jullie nog vragen bel ons dan gerust op.
Helma vd Kley
Vera Hellings

De Drietand

073-5514773
073-5480209

ZWEMKAMP 1 T/M 3 JUNI IN WANROIJ
Van vrijdag 1 t/m zondag 3 juni hebben de zwemmers en zwemsters van
Neptunus ‟58 alweer voor de negende achtereenvolgende jaar genoten van het
zwemkamp op camping de Bergen in Wanroij. Vrijdagavond vertrokken bijna 50
kinderen van alle afdelingen van de Schijndelse zwemvereniging samen met zo‟n
25 begeleiders naar het kamp wat dit jaar als thema „Sprookjes‟ had.
Vrijdag, zaterdag en zondag werden er verschillende spellen gespeeld tegen
leden van drie andere verenigingen: AquAmigos uit Vlijmen/Drunen, WZV uit

Waalwijk en Zegenwerp uit Sint-Michielsgestel. Door de vier verenigingen waren
spellencircuits, bosspelen, een speurtocht, een waterspel en nog veel meer
georganiseerd. Op zaterdagmiddag was er voldoende vrije tijd, zodat jong en
oud kon gaan spelen in de grote speeltuin of lekker zwemmen in het meer. Het
was namelijk uitstekend weer, net als altijd, want Neptunus ‟58 heeft in al die
jaren nog nooit slecht weer gehad op kamp! ‟s Avonds traden van elke
vereniging 2 groepen op tijdens de Bonte Avond en daarna was het tijd voor de
disco, die al jaren verzorgd wordt door Hyperbase uit Dinther. Zondagmiddag
werd het kamp afgesloten met het grote verenigingenspel in de vorm van
Wedden Dat…
Neptunus ‟58 had dit kamp niet kunnen organiseren zonder een flink aantal
sponsoren. De deelnemers en leiding willen de volgende mensen dan ook
hartelijk bedanken voor hun bijdrage:
Firma Roxs Electro (Peter en Carla)
De Gouden Leeuw, Berlicum
Jan van Helvoirt
Jeugd Vakantiewerk Wijbosch
Aardbeienkwekerij Schellekens, Berlicum De heer Swinkels
Voets Bedrijfskleding, Den Dungen
Vincent de Vroomen
En iedereen die op wat voor manier een steentje bijgedragen heeft aan het
slagen van het kamp.

ZWEMMEND REDDEN
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O jé, wat is er nu gebeurd? Kan er iemand even
komen helpen?
Op een mooie zomerse dag heeft een vrouw een waterfiets gehuurd bij de
waterfiets- en surfplankverhuur aan de Wamberg te Rosmalen. Plotseling gilt ze.
De jonge surfer die net nog op zijn plank stond, is verdwenen en niet meer te
zien. Ze roept om hulp. Toevallig kwam er een team van de afdeling zwemmend
redden van Neptunus‟58 langs. Britt vd Wijgert nam direct de leiding en vroeg de
mevrouw wat er gebeurd was. Sasha vd Bergh en Yosca Bozelie gingen meteen
op zoek naar reddingsmiddelen en dekens. Zodra Britt weet wat er aan de hand
is, vraagt ze Sasha om in het water te gaan en de verdwenen surfer en de vrouw
te gaan helpen. Al zwemmend spreekt Sasha de mevrouw toe. Ook Yosca is
intussen onderweg naar het waterongeval. Als Sasha bijna bij de verdwenen
surfer is, springt de mevrouw van de waterfiets om te gaan helpen, maar ze kan
niet zwemmen. En het water is te diep voor haar. Ze raakt hevig in paniek. Sasha
helpt haar door haar naar de surfplank te brengen en te zeggen dat ze die goed
vast moet houden. Dan zwemt ze naar Yosca die de verdwenen surfer aan het
zoeken is. Gelukkig vinden ze die snel, en Yosca zwemt heel snel met de
drenkeling terug naar de kant. Sasha zwemt terug naar de mevrouw en brengt
haar hangend aan de surfplank terug naar de kant. Steeds weer stelt ze haar
gerust.
Terwijl deze dames de drenkeling en de mevrouw naar de kant halen, heeft Britt
Marian vd Hanenberg alweer weggestuurd om een melding te maken bij 112. De
ziekenauto moet immers komen. Als Marian terug is en de zwemmers met de
slachtoffers aan de kant zijn, worden deze op de kant geholpen. Britt kijkt
goedkeurend toe. En dan klinkt het eindsignaal, want dit alles is een wedstrijd,
die zondag 17 juni gehouden werd.
Het team van Britt, Sasha, Yosca en Marian had de situatie heel goed opgelost.
Beide slachtoffers waren aan de kant, voordat het fluitje ging. Ze behaalden de
11e plaats van 40 teams.
Even later was het team van Marc van Heeswijk, Robin vd Bergh en Bas Bozelie
aan de beurt. Marc had al eerder meegedaan aan een EHaD wedstrijd maar nog
nooit als leider. En voor Robin en Bas was het de eerste keer. Een team van drie
personen heeft het altijd moeilijker dan een team van vier personen, omdat 1
persoon dan melder en helper is.
Marc vroeg meteen wat er aan de hand was en kreeg het verhaal te horen. Om
heel zeker van zijn zaak te zijn vroeg hij of het om 1 surfer ging en niet meer.
Daarna kon hij melder Robin van de juiste informatie voorzien en Robin ging de
melding maken. Een heel belangrijke taak want bij een drenkeling moet er altijd
een ambulance komen.
Ondertussen vroeg Marc Bas om bij de surfplank te gaan kijken. Bas aarzelde
een beetje want er lag een surfplank midden in het water bij de mevrouw en er
lag een stapel surfplanken langs de kant in het water. Hij wist het even niet meer.
Bij welke surfplank moest hij nu gaan kijken. En Marc schoot hem te hulp. De
surfplank bij de mevrouw, daar moet je naar toe. En terwijl Bas naar de mevrouw
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toe zwemt is Robin terug van het melden. De mevrouw stelt voor om te gaan
helpen, maar ook deze keer kon ze niet zwemmen. Robin gooit een klos maar
die haalt het niet. Dan gaat ook hij het water in. Halverwege komt hij Bas met
surfplank, mevrouw en drenkeling tegen en gaan ze met zijn allen naar de kant.
En toen klonk het eindsignaal. De slachtoffers waren nog niet op de kant maar ze
leefden allebei nog en dat was een mooie prestatie, zeker voor zo‟n jong team.
Ze werden 17e.
Het laatste team van Neptunus was pas helemaal aan het einde aan de beurt.
Het bestond uit leider Lies vd Bersselaar, melder Angela Klerkx en helpers Jet
vd Bersselaar en Manissa vd Brand.
Lies pakte het direct stevig aan: “Wat is er aan de hand?” “Met hoeveel zijn
jullie?” “Kun je zelf zwemmen, dan kun je deze kant op komen?” Een hele goede
vraag, want die hadden we nog nauwelijks gehoord. Maar er kwam een vreemd
antwoord. “Nee, ik wil helpen. Ik blijf hier want dadelijk doen jullie niets.” Lies
kalmeert de mevrouw vanaf de kant en zegt dat er hulp (Jet) gestuurd wordt om
de surfer te zoeken. Ook melder Angela stuurt ze weg. De mevrouw stelt nog
eens voor om te helpen. “Nee”, zegt Lies, “Wat wil je dan doen? Blijf op de
waterfiets zitten.” Maar helaas de mevrouw is ontzettend eigenwijs en springt
toch in het water. En ook deze keer is het water te diep en kan ze niet goed
genoeg zwemmen. Jet, die al bijna bij de surfer is, wordt afgeleid door de
mevrouw die nu in paniek is. Ze zegt dat ze terug moet zwemmen naar de
waterfiets maar dat kan de mevrouw niet meer. Dan maar erop af en met enkele
polsgreep en houdgreep naar de kant vervoeren. Lies heeft intussen ook
Manissa het water in gestuurd om de verdwenen surfer te zoeken. En terwijl
Manissa rustig naar de surfplank toezwemt, gaat het eindfluitje al. Voor ons als
toeschouwers werd het ongeval natuurlijk steeds duidelijker maar als je daar als
team staat, dan zijn de 3 minuten razend snel om en zeker als je pas voor de
eerste of tweede keer meedoet. Dit team werd 19e van de 40 teams.
De jury vertelde ons later op de middag hoe zij het liefste gezien had dat de
drenkelingen gered waren: surfer op surfplank, mevrouw surfplank laten
vasthouden en als geheel terug naar de kant. Verder was hen een aantal dingen
opgevallen: sommige teams leken wel bang te zijn voor water, terwijl de helpers
in andere teams zomaar in het onbekende water sprongen (in plaats van rustig
langs de kant naar beneden zakken). Sommige teams maakten heel goed
gebruik van de aanwezige reddings- en hulpmiddelen, terwijl andere teams dat
vergaten. En we kregen ook nog een tip mee: spreek altijd duidelijk met elkaar
zodat de toeschouwers en de jury het goed kunnen horen. Als je zachtjes
spreekt, weet de jury niet wat je zegt, en dan kunnen ze er ook geen punten voor
geven.
Alle teams van harte gefeliciteerd met jullie mooie prestatie.
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SYNCHROONZWEMMEN
Brabantse synchroonzwemwedstrijd
Zondag 3 juni namen een aantal meisjes van Neptunus‟58 deel aan een
synchroonzwemwedstrijd in Rosmalen, terwijl andere meisjes van de afdeling
net zoveel plezier beleefden op het kamp. Het groepje meisjes was daardoor ook
wat kleiner dan gewoonlijk: 13 meisjes en natuurlijk een aantal vrijwilligers om te
coachen of te jureren.
Jullie weten intussen hoe het er aan toe gaat bij een synchroonzwemwedstrijd: je
zwemt vier figuren voor een jury van drie man of vrouw. Voor elk figuur krijgt de
zwemster de punten 1, 2 of 3 van de jury. In totaal kun je dus 36 punten behaald
worden. Als je meedoet, krijg je altijd een bronzen certificaat. Als je 24 punten
haalt, krijg je een zilveren certificaat. En vanaf 30 punten haal je goud en moet je
verder naar het volgende niveau. Het lijkt een beetje op de techniekwedstrijden
die jullie van het wedstrijdzwemmen kennen.
Anne Oremans mocht op Age II niveau de volgende vier figuren laten zien: de
zijzwaluwstaart spagaat, de flamingo gebogen knie, de barracuda gebogen knie
spindown 180 en de ariana. De eerste twee figuren komen bij elke wedstrijd
terug. En dat zie je in de punten want Anne scoort er steeds beter voor. De
laatste twee figuren worden een dag voor de wedstrijd gekozen uit een serie van
zes figuren. Bij de barracuda zag je verschillende varianten gezwommen worden
omdat het voor trainsters niet duidelijk is of de spindown 180 snel of langzaam
uitgevoerd moet worden. Daar zal volgend seizoen zeker meer duidelijkheid over
komen. In totaal scoorde Anne 34,579 punten en een 34e plaats.
De andere meisjes deden mee aan de wedstrijd op aanloopniveau. Omdat we in
december een diplomasessie hebben gehouden en dit de eerste wedstrijd na het
diploma was, zwommen de meeste zwemsters nu in een nieuwe categorie, met
allemaal nieuwe en moeilijkere figuren. Maar daar was weinig van te merken. De
meisjes hebben het ontzettend goed gedaan. PROFICIAT allemaal.
De meisjes op het basishoudingniveau hebben nog niet zo vaak meegedaan aan
een wedstrijd maar ze presteerden fantastisch! Candy Lamers haalde heel ruim
het gouden certificaat. Jenna van Gaal miste die kleur op 1 puntje en kreeg dus
zilver. Jetske Korsten had me voor de wedstrijd al gezegd dat ze nog geen brons
had en dat ze die wel wilde halen. En dat deed ze dus ook.
Voor de meisjes van het zeilbootniveau was het de eerste keer in deze
categorie. En ook zij deden het heel goed. Daphne Dielissen haalde direct goud
en Devany Lamers kreeg een zilveren certificaat. Een hele mooie prestatie.
Michelle Megens deed voor de eerste keer mee, en wel op het balletbeenniveau.
Ze haalde heel knap een zilveren certificaat. Ook voor Claudia Mettler was er net
als de vorige keer zilver. Goed gewerkt dames!
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Het spagaatniveau was ook een nieuwe uitdaging voor onze deelnemers. We
hadden gerekend op drie bronzen certificaten maar we hadden het behoorlijk
mis. Adelinde Schnitzeler en Milly vd Veerdonk scoorden meteen ruim
voldoende voor een zilveren certificaat. Hanneke van Weert wist brons te
bemachtigen.
De eindscore zag er als volgt uit.
Anne Oremans
Age 2

34,579 punten

Basishoudingniveau
Candy Lamers
Jenna van Gaal
Jetske Korsten

goud met 35 punten (vorige keer 23 punten)
zilver met 29 punten (vorige keer 22 punten)
brons met 22 punten(vorige keer 26 punten)

Zeilbootniveau
Daphne Dielissen
Devany Lamers

goud met 32 punten (1e keer op dit niveau)
zilver met 27 punten (1e keer op dit niveau)

Balletbeenniveau
Claudia Mettler
Michelle Megens

zilver met 26 punten (vorige keer 29 punten)
zilver met 24 punten (1e wedstrijd)

Spagaatniveau
Milly vd Veerdonk
Adelinde Schnitzeler
Hanneke van Weert

zilver met 29 punten (1e keer op dit niveau)
zilver met 27 punten (1e keer op dit niveau)
brons met 20 punten(1e keer op dit niveau)

Vele geslaagden diplomazwemmen
synchroonzwemmen
Zaterdag 23 juni hebben 12 meisjes van de afdeling synchroonzwemmen van
Neptunus '58 weer afgezwommen voor de diverse aanloopdiploma's. Tijdens
deze diplomasessie, waarbij ook meisjes van Synchro Team Eindhoven
aanwezig waren, liet iedereen verschillende onderdelen zien aan drie juryleden.
Per onderdeel kan een 3 (goed), 2 (voldoende) of 1 (onvoldoende) behaald
worden. Uiteindelijk worden alle punten bij elkaar opgeteld en zijn er maximaal
51 punten te behalen. Het minimum om te slagen is 34 punten.
Er worden verschillende zwemslagen, stuwvormen, figuren en houdingen
getoond. Ook moeten de meisjes egg-beaten (ongelijkzijdig watertrappen) en op
de kant spagaten en splits laten zien. Het mooiste gedeelte was weer het
zwemmen op muziek: in tweetallen of drietallen werden heuse shows
gezwommen!
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Op de foto achterste rij van links naar rechts: Martine van Geene, Anne
Oremans, Rowie vd Oever, Leonie vd Boogaard, Marjolein Leenders.
Voorste rij van links naar rechts: Devany Lamers, Rachel Brunnen, Daphne
Dielissen, Jenna van Gaal, Joëlle van Dijk.
Jetske Korsten en Candy Lamers staan niet op de foto.

Alle meisjes zijn geslaagd!
Basishoudingdiploma
Jenna van Gaal
Jetske Korsten
Candy Lamers

51 punten
45 punten
51 punten

Zeilbootdiploma
Rachel Brunnen
Daphne Dielissen
Joëlle van Dijk
Devany Lamers

41 punten
48 punten
49 punten
49 punten

Spagaatdiploma
Leonie vd Boogaard
Martine van Geene
Marjolein Leenders
Anne Oremans
Rowie vd Oever
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39 punten
38 punten
43 punten
39 punten
50 punten

INDELING
ZWEMVAARDIGHEIDSZWEMMEN
Voorlopige indeling zwemvaardigheidszwemmen
woensdag: 17.30 – 18.15 uur
coördinator
Bernadette van Vlaanderen

informatiebalie
Karin van Vlaanderen

baan 1

baan 2

baan 3

Marie-José vd Bergh
Henny Bozelie

Hetty Hoezen

Linda Spooren

Beginners

Ster 2

Ster 3

Nika Bozelie
Nadine van Schaik
Lars vd Zanden
…

Eva van Dijk
Danique Kooijmans
Wessel Verhoeven
Sebas vd Wielen

Marleen van Dijk
Anouk Eickmans
Ticho Hellings
Janneke Pladet
Jelle Schakenraad

baan 4
Sandra Schellekens

baan 5
Bernadette van Vlaanderen

baan 6
Linda Schellekens

Zwemvaardigheid 3 en
verder

Zwemvaardigheid 1/2

Ster 5 / zwemv 1

Sasha vd Bergh
Yosca Bozelie
Zoë Hellings
Angela Klerkx
Camiel Maseland
Jurgen vd Meerendonk
Demi van Os
Brechje Rijkers
Christian Rijkers
Mark Schellekens
Lara vd Ven

Robin vd Bergh
Martijn Eickmans
Marian vd Hanenberg
Marijn de Laat
Sander de Laat
Daisy Rombout

Tess van Alebeek
Bas Bozelie
Gijs Deelen
Kyra Jongman
Jetske Korsten
Tom vd Loo
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Voorlopige indeling zwemvaardigheidszwemmen
zaterdag: 15.30 – 16.15 uur
coördinator
Linda Leenders

informatiebalie
Christie van Dinther
Mieke vd Bersselaar

baan 1
Peter vd Weijer

baan 2
Sandra Schellekens
Arianne vd Steen

Zwemvaardigheid1/2

Zwemvaardigheid 2/3

Guus Braam
Macs vd Doelen
Jenna van Gaal
Veerle van Grinsven
Amy Heeren
Sanne de Laat
Devany Lamers
Candy Lamers

Laura vd Boogaard
Judith van Eijk
Michelle Megens
Maartje Braam
Roos Braam

baan 4
Farina van Liempd

baan 5
Femke vd Hoeven
Hans Nieuwenkamp

baan 6
Anne Oremans
Ellen Verhagen

Gevorderden

Gevorderden

Beginners

Leonie vd Boogaard
Lisa vd Boogaard
Moniek vd Boogaard
Meike Keetels
Marjolein Leenders
Adelinde Schnitzeler
Simone vd Wijgert

Jet vd Bersselaar
Lies vd Bersselaar
Melanie van Dinther
Anouk van Lokven
Claudia Mettler
Rowie vd Oever
Lisa Smits

Lieke van Boxtel
Milou vd Elzen
Lars Heeren
Djamilla Seelbach
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baan 3

…..

Voorlopige indeling zwemvaardigheidszwemmen
zaterdag: 16.15 – 17.00 uur
coördinator
Farina van Liempd

informatiebalie
Christie van Dinther
Mieke vd Bersselaar

baan 1
Femke vd Hoeven
Anne Oremans

baan 2
Hans Nieuwenkamp
Ellen Verhagen

baan 3
Rachel Coppens
Linda Leenders

ster 2/3

Ster 4

Zwemvaardigheid 1/2

Rob Groenendaal
Valerie Messerschmidt
Tommy Schuster
Anne vd Wetering

Remy van Aarle
Pim de Crom
Lynn van Dijk
Selina Janssen
Paul Wagenaars

Sharon Hoeven
Kevin Leenders
Jorn Mauriks
Rob Werst
Rick vd Wetering

baan 4
Peter vd Weijer
Simone vd Wijgert

baan 5
John Verhagen

baan 6
Marc vd Berg
Wilhelm vd Wijgert

Zwemvaardigheid 2+

Beginners

Ster 3

Fenna Braam
Fieke Bouwmans
Bob van Creij
Joëlle van Dijk
Daan Hooijberg
Mathijs van Os
Raomi van Rozendaal
Roanna Schellekens
Lisanne Schouten

…

Fabiënne Messerschmidt
Sjoerd Peters
Rick Schouten
Marijn Smits
Jelle de Vries

Pagina 22

De Drietand

Voorlopige indeling zwemvaardigheidszwemmen
zaterdag: 17.00 – 17.45 uur
coördinator
Femke vd Hoeven

informatiebalie
Mieke vd Bersselaar

baan 1

baan 2 en 3
Linda Leenders
Peter vd Weijer

baan 2 en 3
Linda Leenders
Peter vd Weijer

Beginners

Gevorderden

Gevorderden

…

Jan vd Bersselaar
Thomas Bolwerk
Boukje vd Bruggen
Frank Hoeven
Nikki Klerks
Romy van Laarhoven
Marleen de Laat
Sandra Schellekens

Arianne vd Steen
Farilde Steur
Roeland Steur
Carolijn van Uden
Saskia van Uden
Kim vd Wijgert
Wyko vd Wijgert

baan 4, 5 en 6
Ronnie van Berlo
Farina van Liempd
Hans Nieuwenkamp
John Verhagen

baan 4, 5 en 6
Ronnie van Berlo
Farina van Liempd
Hans Nieuwenkamp
John Verhagen

Zwemvaardigheid 2/3

Zwemvaardigheid 2/3

Rosie vd Berg
Bart vd Bruggen
Thom van Gestel
Inez van Gulick
Mark van Heeswijk
Amy vd Heuvel
Peter Hoeven
Gert van Lokven

Tim Klerks
Rianne vd Rijt
Sharon Schaepkens
Kim Timmermans
Nikki Vlessert
Britt vd Wijgert
Marleen van Zoggel
Maarten Zomers
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INDELING SYNCHROONZWEMMEN
Indeling synchroonzwemmen seizoen 2007-2008
Coördinator Femke vd Hoeven
barracuda groep

spagaat groep

zeilbootgroep

zaterdag (14.30-15.30uur)
Sandra
dinsdag (18.00-19.00uur)
Sandra

zaterdag (14.30-15.30uur)
Farina + Wilma
dinsdag (18.00-19.00uur)
Wilma + Aletta

zaterdag (14.30-15.30uur)
Henny
woensdag (16.30-17.30uur)
Henny

Leonie vd Boogaard
Lisa vd Boogaard
Moniek vd Boogaard
Martine van Geene
Marjolein Leenders
Rowie vd Oever
Anne Oremans
Sandra Schellekens

Sasha vd Bergh
Melanie van Dinther
Judith van Eijk
Wendy Groenendaal
Claudia Mettler
Adelinde Schnitzeler
Alicia Suiker
Carmen Suiker
Milly vd Veerdonk
Hanneke van Weert

Jenna van Gaal
Jetske Korsten
Candy Lamers

balletbeen groep

basishoudinggroep

zaterdag (14.30-15.30uur)
Hetty + Aletta
woensdag (16.30-17.30uur)
Bernadette + Hetty

zaterdag (14.30-15.30uur)
Marie-José
woensdag (16.30-17.30uur)
Marie-José

Laura vd Boogaard
Yosca Bozelie
Marian Krielaart
Michelle Megens
Rachel Brunnen
Daphne Dielissen
Joëlle van Dijk
Marian vd Hanenberg
Devany Lamers

Fieke Bouwmans
Lieke van Boxtel
Nika Bozelie
Lynn van Dijk
Malou van den Elzen
Fabienne Messerschmidt
Djamilla Seelbach
Lisanne Schouten
…
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WEDSTRIJDZWEMMEN
Zwemmers bij afdeling wedstrijdzwemmen:
Bart van Bergen
Bente van Bergen
Jet vd Bersselaar
Lies vd Bersselaar
Alex van Boven
Noud van Boven
Manissa vd Brand
Pim de Crom
Jeroen van Dinther
Mark van Dinther
Macs vd Doelen
Anouk Eickmans
Martijn Eickmans
Danny van Grinsven
Dimphy van Grinsven
Luke van Hamond
Rick van Hamond
Tom vd Heijden

Ticho Hellings
Zoë Hellings
Anouk van Helvoirt
Luuk van Helvoirt
Frank Hovenier
Evalie Hovers
Roel vd Kley
Mandy Kuypers
Alex de Laat
Vera de Laat
Elke van Liempd
Anouk van Lokven
Camiel Maseland
Anouk van Os
Demi van Os
Aniek Pennings
Esra Pennings
Caroline Peters

John Peters
Elke Schellekens
Linda Schellekens
Mark Schellekens
Sandra Schellekens
Bo Sluijpers
Kiki Sluijpers
Lisa Smits
Jeroen Trimbach
Isa vd Ven
Lara vd Ven
Gijs Verhagen
Daphne Voets
Jeffrey Voets
Shirley Voets
Kai vd Zanden

GESLAAGDEN ZWEMVAARDIGHEID
Zaterdag 16 juni werd er afgezwommen voor de diploma‟s basispakket
zwemvaardigheid 1,2 en 3. Er waren bijna 50 kandidaten, die verspreid over de hele
middag hun examen zwommen. De manier van vorig jaar om deze diplomasessie
waarin veel nieuwe eisen verwerkt waren, snel af te werken was goed bevallen. Alle
drie de examengroepen zwommen op een eigen tijd. We begonnen met de
deelnemers voor zwemvaardigheid 1 om 14.30 uur. Om 15.30 uur stonden de
deelnemers voor zwemvaardigheid 2 te wachten en om 16.45 konden de kandidaten
voor zwemvaardigheid 3 beginnen. De diploma‟s werden direct na het afzwemmen
uitgereikt. Dit konden we zo doen, omdat de zwemlessen al afgelopen waren. Dat
wist overigens niet iedereen. Twee kinderen dachten dat ze toch nog ster mochten
zwemmen. Die moesten we helaas teleur stellen. Kijk altijd goed in het clubblad en
het informatiebord in de hal. Daar staan de laatste informaties op. Volgend jaar
worden de basispakketten afgezwommen op 7 of 14 juni. De datum wordt gekozen
als bekend is, wanneer het kamp gehouden wordt.
Alle kandidaten voor de basispakketten 1, 2 en 3 zijn geslaagd. Een geweldige
prestatie!
Een week eerder werd afgezwommen voor het door de zwemvereniging zelf
opgezette zwemvaardigheid 4 voor zwemmers die nog graag verder willen na
zwemvaardigheid 3. Ook de deelnemers aan dit examen zijn allen geslaagd.
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Tijdens de laatste weken van het jaar zijn er ook nog een aantal sterdiploma‟s
afgezwommen. Gefeliciteerd en tot na de vakantie.
Hieronder staan alle geslaagden.

Ster Dolfijn

Zwemv. 1

Zwemv. 3

Rens van Gestel
Tommy Schuster
Lars vd Zanden

Robin vd Bergh
Fieke Bouwmans
Joëlle van Dijk
Martijn Eickmans
Jenna van Gaal
Thom van Gestel
Marian vd Hanenberg
Amy Heeren
Devany Lamers
Jorn Mauriks
Lisanne Schouten
Rick vd Wetering

Thomas Bolwerk
Boukje vd Bruggen
Melanie van Dinther
Inez van Gulick
Mark van Heeswijk
Zoë Hellings
Anouk van Helvoirt
Frank Hoeven
Daan Hooijberg
Romy van Laarhoven
Camiel Maseland
Claudia Mettler
Mathijs van Os
Rianne vd Rijt
Sharon Schaepkens
Lisa Smits
Lara vd Ven
Britt vd Wijgert
Kim vd Wijgert

Ster 2
Rob Groenendaal
Lisan Kanters
Yvon Kanters
Rick Schouten
Marijn Smits
Fabienne
Messerschmidt
Valérie Messerschmidt
Sjoers Peters
Anne vd Wetering

Ster 3
Remy van Aarle
Pim de Crom
Lynn van Dijk
Selina Janssen
Tom vd Loo
Paul Wagenaars

Ster 4
Bas Bozelie
Gijs Deelen
Kyra Jongman
Jetske Korsten
Tom vd Loo
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Zwemv. 2
Rosie vd Berg
Sasha vd Bergh
Laura vd Boogaard
Yosca Bozelie
Fenna Braam
Maartje Braam
Roos Braam
Jeroen van Dinther
Judith van Eijk
Demi van Os
Christian Rijkers
Raomi van Rozendaal
Roanna Schellekens
Madelieve Schnitzeler
Kim Timmermans

Zwemv. 4
Jan vd Bersselaar
Lies vd Bersselaar
Leonie vd Boogaard
Lisa vd Boogaard
Moniek vd Boogaard
Meike Keetels
Marjolein Leenders
Sabrina Leenders
Anouk van Lokven
Mark Schellekens
Sandra Schellekens
Adelinde Schnitzeler
Lisa Smits
Ellen Verhagen
Simone vd Wijgert
Wyko vd Wijgert
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VERJAARDAGEN
In juli
1
2
3
4
6

9
11
12
13
14
15
18
19
21
22
24
28

en in augustus

Marloes Braam
Wendy Groenendaal
Niall Carroll
Mark vd Heijden
Corrie van Zutphen-van Nuland
Sophie Braam
Gert van Lokven
Bernadette van Vlaanderen
Manissa vd Brand
Carmen Suiker
Jacqueline van Uden
Simone vd Wijgert
Thom van Gestel
Jan Mettler
Eva van Dijk
Wilgert vd Graaf
John Peters
Fenna Braam
Roy Bruggeman
Tom vd Heijden
Anne vd Wetering
Danny van Grinsven
Jose vd Steen
Sjors van Weert
Hetty Hoezen
Leon van Geffen
Roeland Steur
Janine Donkers

1
2
6
7
8
9
10
12

16
18
19

20

21
22
25
31

De Drietand

Marleen van Dijk
Hanneke van Weert
Matej Mioc
Peter Hoeven
Mark van Heeswijk
Anouk van Helvoirt
Esra Pennings
Marc vd Berg
Toos van Veghel v Kasteren
Daphne Voets
Shirley Voets
George vd Vorle
Martijn Vloet
Bas Bozelie
Marina Huijberts
Linda Leenders
Marcel Tibosch
Amy vd Heuvel
Nikki Vlessert
Jetske Korsten
Maartje Braam
Roos Braam
Tico Hartman
Milly vd Veerdonk
Sharon Hoeven
Rio van Rozendaal
Jenna van Gaal
Frank Hoeven
Jet vd Bersselaar
Marian de Laat van Grinsven
Maarten Pennings
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WEDSTRIJDZWEMMEN
Brabantse Zomerkampioenschappen 2007
12, 13, 19 en 20 mei werden in Breda de Brabantse Zomerkampioenschappen
verzwommen. In het 50meterbad kwamen maar liefst 15 zwemmers namens
Neptunus ‟58 aan de start.

een foto van alle deelnemers van Neptunus '58 aan de BZK 2007
Zaterdag 12 mei begon goed: Gijs Verhagen zwom op de 50 vrij naar zijn eerste
Brabantse titel in een tijd die snel genoeg was voor een startbewijs voor de
Nederlandse Junioren Kampioenschappen. In het programma erna zwom broer
John naar het zilver. Op de 200 school en 100 rug en 200 wissel slaagde hij er
wel in het goud te veroveren. Mark Schellekens viel op de 200 school en de 200
wissel net naast het podium. Voor Roel vd Kleij was er wel een medaille: hij
behaalde brons. Voor Gijs kon het zaterdagmiddag niet op: na zijn goud op de
korte sprint was er nog brons op de 100 rug en de 200 wissel. Ook op die laatste
afstand zwom hij binnen de limiet voor de NJK.
Afsluiter van de eerste dag waren de estafettes. De 4 x 200 vrij jongens t/m 16
jaar met Gijs, Rick van Hamond, Mark en John behaalde het zilver in een nieuw
estafetterecord. Elke Schellekens, Anouk van Lokven, Esra Pennings en Anouk
van Helvoirt behaalden op de 4 x 100 wissel voor meisjes t/m 14 jaar de 9e
plaats in een nieuw estafetterecord. Linda Schellekens zwom naar een nieuw
clubrecord en wel op de 50 vlinder.
Ook tijdens de tweede dag (zondag 13 mei) ging de jacht op medailles en goede
tijden onverminderd door. De sensatie van de dag was wederom Gijs. Hij had
twee maanden geleden al gezegd dat hij de eerstvolgende keer op de 100 vrij
onder de minuut zou duiken. In Breda hield de 13-jarige zwemmer zich aan zijn
woord en bleef bijna een volle seconde onder de magische grens. Hij was
daarmee iedereen te snel af. Zijn broer John deed daarna hetzelfde en bleef de
concurrentie bijna 3 seconden voor. Eerder op de middag had hij al zilver op de
50 rug behaald. Voor Roel vd Kleij was er brons op de 200 vlinder. Tenslotte
zwommen Gijs, John, Rick van Hamond en Mark Schellekens naar het brons op
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de 4 x 100 vrij. Het verschil met nummer 4, Nuenen, was slechts 0.2 seconde.
De tijd was goed voor een nieuw estafetterecord. Anouk van Helvoirt en Linda
Schellekens zwommen beiden op de 200 vrij naar nieuwe clubrecords.
De tweede zaterdag (19 mei) waren er gouden medailles voor John Verhagen,
die op de 50 vlinder, 400 vrij en 100 school de snelste was. Zijn broertje Gijs
haalde brons op de 400 vrij door zijn oude pr met bijna een halve minuut te
verbeteren en zo een startbewijs voor de Nederlandse Junioren Kampioenschappen op te eisen. Ook Mark Schellekens zwom nog binnen een limiet voor
de NJK. Op de 100 school was hij na een spannende strijd net snel genoeg om
ook nog eens het brons op te eisen. Tenslotte was er voor Linda Schellekens
een bronzen medaille op de 200 wissel. De afsluiter van dag 3 was een
estafette. Dit keer stond de 4 x 100 wissel op het programma. John startte op de
rugcrawl en hij werd gevolgd door Mark op de school. Gijs denderde daarna op
de vlinder door het water waardoor het voor Rick van Hamond op de vrije slag
een kwestie van de 3e plaats vasthouden was. De nummers 1 en 2 (PSV in een
nieuw Brabants Record en Zeester-Meerval) waren als verwacht te snel. Nuenen
ging de eerste 100m goed mee, maar daarna liep de Schijndelse vereniging uit.
Het regende zaterdag 50meterbad records en Gijs slaagde erin om 2 toptijden
uit het 25meterbad te verbeteren. Dit deed hij op de 400 vrij en 100 school. Die
laatste pr was goed voor het 1000e pr dit seizoen.
De vierde en laatste dag (zondag 20 mei) werd er ook hard gezwommen in
zwembad de Wisselaar in Breda. John bleek ook op de 200 rug, 100 vlinder en
200 vrij de snelste Brabander. Gijs kwam op de 200 vrij slechts 0.13 seconde
tekort voor het goud, ondanks een daverend eindschot van de 13-jarige
zwemmer. Hij blijkt na deze BZK definitief de aansluiting gevonden te hebben
met de top van Brabant. Behalve een stortvloed aan 50meterbad records waren
er voor de Schijndelse zwemmers ook nog een aantal persoonlijke records te
noteren. Gijs zwom pr‟s op de 50 school, 100 vlinder (maar liefst 3 seconden
sneller dan ooit) en 200 vrij (eveneens 3 seconden van zijn oude toptijd). Bij de
meisjes kwamen er ook toptijden op de klokken bij de 100 vrij. Zo zwom Shirley
Voets iedereen uit haar serie voorbij door haar pr met 3,5 seconde aan te
scherpen. Anouk van Helvoirt wilde daar niet voor onderdoen en zwom ook 2
seconden sneller dan ooit en behaalde zo tevens een nieuw clubrecord.
Na vier dagen zwemmen stond de teller voor Neptunus ‟58 stil op 12 gouden, 4
zilveren en 9 bronzen medailles. Dit bleek goed te zijn voor een 4e plaats in het
medailleklassement, achter de grote verenigingen PSV (Eindhoven), ZeesterMeerval (Uden) en TRB-RES (Tilburg).
Na het eerste weekeinde meldde het Brabants Dagblad op 15 mei het volgende:

Jeffrey Thijssen is 'goudkaper', ook John Verhagen is op dreef
Dinsdag 15 mei 2007 - BREDA - Tijdens het eerste weekeinde van de
Brabantse zomerkampioenschappen in Breda regende het persoonlijke
records en NK-limieten, veelal gerealiseerd door jeugdzwemmers. De
voornaamste conclusie: het zwemmen in Brabant heeft duidelijk toekomst.
In zwembad De Wisselaar was het zoals verwacht twee dagen lang een drukte
van jewelste. Het ene na het
andere onderdeel ging van
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start, telkens onder luide toejuichingen van de aanwezigen.
John Verhagen uit Schijndel was ook ouderwets op dreef. De krachtpatser van
Neptunus'58, die zéér binnenkort overstapt naar PSV, triomfeerde op de 100m
rug- en vrije slag, en de 200m school- en wisselslag. Zijn jongere broer Gijs
maakte het feest in huize Verhagen compleet door zowel op de 50 als 100m vrije
slag de winst op te eisen.

Roel vd Kleij zwemt NK
Zondag 3 juni mocht Roel vd Kleij deelnemen aan de Nederlandse
Kampioenschappen in Amsterdam. Roel had vorig jaar tijdens de NJK al aan de
limiet voor deze editie voldaan op de 100m vrije slag. In Amsterdam zwom Roel
na een goede opening van 0.27.76 een iets minder tweede deel van de race
zodat hij uitkwam op 0.57.98. Dit is 0,7 seconde langzamer dan vorig jaar, maar
wel 1,5 seconde sneller dan een aantal weken geleden. De 17-jarige zwemmer
werd met zijn tijd net onder de 58 seconden 47e bij de jeugd 1 en 2 (17 en 18
jaar).

Bente van Bergen Brabants Kampioene 50 vlinder
Zaterdag 9 en zondag 10 juni werden de Kring Speedo Finales gezwommen.
Aan deze officieuze Brabantse Kampioenschappen voor zwemmers tot en met
12 jaar mogen alleen de 18 besten van Brabant per afstand meedoen. Namens
Neptunus ‟58 mochten 5 zwemmers
hieraan deel-nemen: Luke van Hamond,
Jeroen van Dinther, Zoë Hellings, Bente
van Bergen en Aniek Pennings. Lara vd
Ven was meerdere malen reserve, maar
mocht helaas niet starten.
Zaterdag stond als eerste de 200m
wisselslag op het programma. Luke van
Hamond zwom 3 seconden boven zijn pr
en werd 9e. Bij de meisjes waren er
maar liefst 3 leden van Neptunus '58.
Bente zwom een pr van maar liefst 7
seconden en verbeterde met haar toptijd
ook haar eigen clubrecord. Helaas bleek
het net niet genoeg voor het brons. Aniek zwom 3 seconden sneller dan ooit en
werd 13e. De jarige Zoë trakteerde zichzelf op een persoonlijk record door 3,5
seconde sneller dan haar oude pr te zwemmen. Ze werd 17e. Vervolgens zwom
de jongste Neptunusser, Jeroen, op de 100 vrij boven zijn pr, waardoor hij 8e
werd. Voor Luke stond daarna de 100 school op het programma. Hij zwom een
halve seconde boven zijn pr en werd 11e. Als afsluiter van de 1e dag zwom
Bente de 100 vrij. In de laatste serie tikte ze als 3e aan, maar helaas was er in
de serie ervoor nog een meisje sneller, wat voor de tweede keer die dag de
meest ondankbare plaats, de vierde, betekende.

De Drietand

Pagina 31

Een dag later nam Bente op een
indrukwekkende manier revanche op
haar vierde plaatsen van zaterdag.
Op de 50m vlinderslag was ze als 2e
ingeschreven, maar ze ging echter
als een speer en lag na 25m al flink
voor op de concurrentie. De
Schijndelse zwemster ein-digde met
bijna 2 secon-den voorsprong. Haar
gou-den toptijd is een verbete-ring
van haar pr (en clubre-cord) met bijna
een volle seconde. Hiermee staat ze
in de top 10 van Nederland en mag
ze op zondag 1 juli in Dordrecht op zowel de 50 vlinder als de 100 vrij starten
tijdens de Nederlandse Speedo finales. Aan het einde van de middag zwom
Bente ook nog de 400 vrij: ze werd 10e. Aniek zwom diezelfde afstanden. Op de
vlinder werd ze 17e en op de vrij 15e met pr‟s op de 200 (tussentijd) en 400m.
Luke zwom drie afstanden. Op de 100 rug verbeterde hij zich met iets meer dan
een seconde en werd 5e. Diezelfde plaats behaalde hij ook op de 50 vlinder. Op
de 100 vrij bleef hij een seconde boven zijn pr en resteerde de 9e plaats. Zoë
zwom op de 100 rug twee persoonlijke records, want behalve haar eindtijd, goed
voor de 15e plaats, was ook haar tussentijd sneller dan ooit. Jeroen zwom op de
100 school de top 10 van Brabant binnen door zijn oude toptijd een halve
seconde scherper te stellen. Jeroen werd 9e, terwijl hij als 15e ingeschreven
was!

Nederlandse Junioren Kampioenschappen
Van vrijdag 15 t/m zondag 17 juni werden in zwembad de Tongelreep in
Eindhoven de Nationale Junioren Kampioenschappen gehouden. Namens
Neptunus ‟58 mochten de 13-jarige Gijs Verhagen en de 15-jarige Mark
Schellekens daaraan deelnemen.
Vrijdag stond voor Gijs in de ochtend de 50 vrij op het programma. Hij zwom een
pr van 0.08 seconde en eindigde op de 13e plaats. ‟s Middags stond de 400 vrij
op het programma. Gijs miste duidelijk Sven Kardol (Nuenen) naast hem, want
tijdens de Brabante Zomer Kampioenschappen maakten beide zwemmers er een
spetterende race van. Waar Gijs bij de BZK de laatste 100m kon gaan sprinten,
lukte dat in Eindhoven slechts de laatste 50m. Hij finishte als 16e, 2 seconden
boven zijn pr.
De volgende dag stonden voor Gijs de 200 vrij en 200 wissel op het programma.
Op de vrije slag eindigde hij als 14e en op de wisselslag als 33e. Beide keren
bleef hij boven zijn persoonlijke records. 's Middags mocht ook Mark Schellekens
eindelijk starten. Voor hem stond de 200 school op het programma.
Aangemoedigd door maar liefst 9 supporters van Neptunus '58 zwom hij van de
18e inschrijftijd naar de 13e eindtijd. Hij was wel iets langzamer dan tijdens de
BZK.
Voor Gijs Verhagen en Mark Schellekens stond er op de afsluitende dag nog 1
afstand op het programma.
Gijs kwam 's ochtends aan
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de start van de 100 vrij. Op het koningsnummer bleef hij boven de minuut, een
grens die hij een maand eerder tijdens de BZK wel al doorbroken had. Hij werd
13e. 's Middags zwom Mark de 100 school. Zowel bij het keerpunt als bij de
finish kwam hij slecht uit. Mede daardoor bleef hij boven zijn beste tijd steken en
behaalde hij de 24e plaats.
John Verhagen, de 15-jarige broer van Gijs, stapte na de BZK over van
Neptunus ‟58 naar het Eindhovense Eiffelswimmers/PSV. Op de 50 vrij en 100
vlinder behaalde hij vrijdag een bronzen medaille. Op die laatste afstand zwom
hij 1,5 seconde sneller dan zijn oude 50meterbad pr en verbeterde hij tevens het
Brabants Record met een halve seconde. Op de 400 vrij werd hij 9e. Als afsluiter
van de 1e dag werd de 4 x 200 vrij gezwommen. John was slotzwemmer van het
team van PSV. De zwemmers behaalden een zilveren medaille in een nieuw
Brabants Record achter Zwemclub Valkenburg. Zaterdagochtend werd John 5e
op de 200 vrij en haalde hij brons op de 200 wissel in een tijd die 2 seconden
onder zijn oude 50meterbad pr lag. In de middag zwom hij de 100 rug, waarop hij
7e werd. Afsluiter van de dag was de 4 x 100 vrij en ook bij deze estafette was
John de slotzwemmer. De 4 jongens werden Nederlands kampioen in een tijd die
slechts 3 honderdste van een seconde boven het Nederlands Record lag.
Schrale troost was dat wel het Brabants Record verbeterd werd.
Zondag zwom John de 100 vrij waarop hij 4e werd en de 100 school, waarbij hij
in een nieuw 50meterbad-pr 6e werd. Afsluiter was een zinderende 4 x 100
wissel estafette. Het team met John als laatste man werd 4e in een nieuw
Brabants Record.

Techniekwedstrijd 23 juni in Oss
Zaterdag 23 juni werd er in Oss weer een techniekwedstrijd gehouden. Neptunus
'58 was daarbij aanwezig met 10 zwemmers. Zoë Hellings behaalde gemiddeld
voor de 4 slagen een 7.5 (300 punten in totaal) en kreeg dus goud. Ze mag de
volgende keer daardoor niet meer meedoen. Demi van Os kwam met 294 punten
nog net iets te kort voor goud. Daphne Voets, Anouk van Os en Noud van Boven
hebben zich flink verbeterd. Nu kwamen ze maar liefst 18, 26 en 32 punten hoger
uit dan in november vorig jaar.
Goud: Zoë Hellings
Zilver: Demi van Os
Luuk van Helvoirt
Jeroen van Dinther
Daphne Voets

300 punten
294 punten
284 punten
282 punten
278 punten

Zilver: Noud van Boven
Anouk van Os
Tom vd Heijden
Brons: Isa vd Ven
Macs vd Doelen

270 punten
268 punten
266 punten
250 punten
234 punten

Bente van Bergen 11e bij NK minioren
Zondag 1 juli mocht de 11-jarige Bente van Bergen naar de officieuze
Nederlandse Kampioenschappen voor minioren, de Speedo Jaargangfinale in
Dordrecht. Op de 50 vlinder had ze zich tijdens de Kring Speedo Finale met
0.35.83 gekwalificeerd. In het 50meterbad in Dordrecht ging het weer snel. Haar
eindtijd was 0.35.88, slechts 0.05 boven haar pr en maar liefst 1.75 seconde
sneller dan tijdens de BZK, die ook in een 50meterbad gezwommen werden.
Bente behaalde de 11e plaats in een veld van 24 zwemsters.
De Drietand
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ONDER DE KEP
Heren 2 niet in beker finale
Heren 2 heeft de finale van de beker
competitie niet gehaald. De eerste
bekerwedstrijd op de zondag na de op
zaterdag gewonnen en beslissende
wedstrijd voor de competitie werd dik
verloren 3-8. Het zal de opluchting zijn
geweest van competitiebehoud want de
volgende twee wedstrijden werd goed spel
geleverd. Er werd gelijk gespeeld tegen
Hellas Glana 9-9 en thuis werd er met 7-6
gewonnen van de Warande. Beide
wedstrijden met invalkrachten. Deze invalkrachten en die door het seizoen op de
juiste momenten heren 2 wisten te versterken willen we dan ook nog hartelijk
bedanken voor hun ondersteuning .

Meisjes SWNZ 7de op NK
In het weekend van 2-3 en 16-17 juni streden de jongens en meisjes onder 16
jaar om het Nederlands kampioenschap waterpolo voor clubteams. De meisjes
van SWNZ gingen zaterdag 2 juni in het buitenbad DE Warande in Oosterhout in
de voorrondes de strijd aan met teams uit Gouda, Tilburg, IJmuiden en Hengelo
voor een plaats in de finales. In de eerste wedstrijd was SG IJmond uit IJmuiden
met 17-1 duidelijk te sterk. Tegen SG Twente moesten de meiden van SWNZ
zich
na
dapper
spel
uiteindelijk gewonnen geven
met een eindstand van 14-4.
Niettemin kan het team van
SWNZ, bestaande uit Kim en
Maaike van Berkel, Susanne
vd Heijden, Terry op ‟t Hoog,
Evalie Hovers, Milou vd Plas,
Jolijn en Melissa vd Schoot,
Hanneke vd Steen, met een
zevende
plaats
op
het
Nederlands kampioenschap
waterpolo en een eerste
plaats in de competitie
terugkijken op een prima
seizoen.
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De grote clubactie ook voor waterpololeden
Zoals jullie in de vorige de De Drietand hebben gelezen gaan we dit jaar
wederom mee doen met de Grote Club Actie. Vorig jaar zijn we hiermee
begonnen en het was een groot succes. Aan de waterpoloërs is toen gevraagd te
zorgen voor ballen sponsoren, minimaal 2 per team. Dit is alleen door heren 4
ten uitvoer gebracht. Andere teams is het niet gelukt. Daarom wordt er nu aan
jullie gevraagd per team minimaal 2 boekjes met loten te verkopen tijdens de
Grote Club Actie. Een boekje bestaat uit 21 loten, dus per team minimaal 42
loten. Hiervoor gelden de nieuwe teamindelingen. Loten kosten € 2.50 per stuk
dus reserveer ze tijdig
Natuurlijk kun je individueel ook loten verkopen, je kunt dan zelf ook een leuk
centje verdienen, je kunt je aanmelden bij GCA@touche.demon.nl, Harrie van
Herpen, Roy Bruggeman of Marcel van Dinther. De voor verkoop start op 15
september en de trekking is op 22 november. Voor meer informatie kun je ook
kijken op www.clubactie.nl .

Trainingstijden:
In Schijndel
Dinsdag:

Donderdag:

18.00 uur – 19.00 uur:
21.00 uur – 22.15 uur:
21.45 uur – 23.00 uur:
18.00 uur – 19.00 uur:
21.00 uur – 22.15 uur:
21.45 uur – 23.00 uur:

Heren Jeugd en Aspiranten
Dames 1, 2 en meisjes onder 17
Heren 1, 2, 3
Heren Jeugd en Heren 3
Dames 1, 2 en meisjes onder 17
Heren 1 en 2

18.15 uur – 19.15 uur:

Minipolo en Aspiranten.

In Boxtel
Vrijdag:

Op dinsdag en donderdagavond dienen de heren en dames/meisjes een kwartier
voor de aanvang van de training te starten met de droogtrainingen.

Teamindelingen seizoen 2007/2008
Dames 1
Maartje de Deugd
Fanny Leering
Tessa Leering
Daphne van Pinxten
Majolein van Pinxten
De Drietand

Anita Engels
Angela Kampman.
Monique van Berkel
Selectie:
Yvonne van Berkel
Jenny Buys
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Heren jeugd
Bas vd Brulle
Bart van Dijk (dispensatie)
Tim Goossens
Mark vd Heijden
Andrej Mioc
Bas Verhulst
Tom vd Pol (dispensatie)
Stefan Engels
Tom Groenendaal
Bob van Creij
Dames 2
Janine van Beekveld
Geertje van Helvoort
Marga vd Oetelaar
Monique Kampman
Ingrid Persons
Laura vd Rijt
Linda Verhagen
Els Gooijarts
Ellen Verhagen
Sharon van Veghel
Katja Thijssen
Carla vd Westelaken
Ellis Sonneveldt
Meisjes onder de 17
Kim van Berkel
Maaike van Berkel
Jolijn vd Schoot
Melissa vd Schoot
Hanneke vd Steen
Terry op ‟t Hoog
Susanne vd Heijden
Evalie Hovers
Veerle vd Sluis
Milou vd Plas
Heren 1
Luuk Leering
Stevin van Leeuwen (aanvoerder)
Danny vd Sande
Martijn Vloet
Peter van Aarle
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Heren 1 vervolg
Toine Hamers
Matej Mioc
Tico Hartman
Martijn Hamers
Rob vd Oetelaar
Roy Bruggeman
Leon Huysmans
Gert-Jan Spit
Robbert Groenendaal (keeper)
Heren 2
Marcel van Dinther
John Kerkhoff
Caspar Middag
Frank Hovenier
Ronnie Wiersma
Marcel Tibosch
Rene Kuipers
Paul Thijssen
Richard Postma
Jan Hellings (keeper)
George vd Vorle
Kenny Steenbakkers
Lauwrence Schouten
Thomas Spit
Heren 3
Erik vd Eerden
Daan Hermes (aanvoerder)
Harrie van Herpen (keeper)
Patrick Janssen
Wim Kelders
Perry Kemps
Virgi van Liempd
Paul Muyshondt
Puskas vd Wiel
Curth Swinkels
Henk van Gemert
Roeland Mathijssen
Harold vd Heijden
Harold vd Oetelaar
Hessel van Liempd
Ronald Vloet (scheidsrechter)
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