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REDACTIONEEL
Het was al met al een turbulente jaarwisseling. Met het overlijden van Puskas
van de Wiel hebben we veel te vroeg afscheid moeten nemen van een van onze
markantste leden. Natuurlijk staan we in deze De Drietand daar bij stil en
wensen wij iedereen veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.
Maar de wereld staat niet stil. We moeten er van genieten zolang het kan en
sport en ontspanning ligt in het verlengde daar van.
Deze De Drietand is weer gevuld met een verslag van de laatste diplomasessie
bij het synchroonzwemmen, informatie over het zwemkamp en over de
diplomasessie bij het zwemvaardigheidzwemmen. Verder een heleboel
verslagen van het wedstrijdzwemmen en de ranglijsten met D’s en P’s voor het
waterpolo en de uitslag van de grote club actie. We hebben maar liefst 663
loten verkocht, samen goed voor ruim €1.400. Natuurlijk doen we dit jaar weer
mee en gaan we voor de 800 loten. De stichting SOZ introduceert de Swimmer
en is op zoek naar mensen die mee willen helpen bij de introductie onder de
Schijndelse winkeliers. Lees er meer over in jullie eigen clubblad.
De redactie wenst jullie veel leesplezier.
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WOORD VAN DE VOORZITTER
Beste Mensen!
Een slechte start van het jubileum jaar 2008! Op de nieuwjaarsborrel
van de wedstrijdzwemmers hoorde ik dat het niet goed ging met Puskas
van de Wiel. Niet lang daarna overleed deze steunpilaar van onze
vereniging!
Puskas kwam bijna dagelijks in mijn winkel! Altijd een praatje, altijd
even gezellig!
De laatste dag van 2007 heb ik nog met hem staan te praten over
Neptunus ‘58 en enkele dagen later hoorde ik dat het zo slecht was met
hem! Dat kwam hard en onverwacht aan!
Ik denk dat we op gepaste wijze afscheid van hem hebben genomen maar
in ons hart zal hij altijd aanwezig blijven! Ook denk ik dan aan de leden
die met hem gewaterpolood hebben of met Puskas in het feestcomité van
ons 50 jarig bestaan zaten! Zij missen een vriend en een belangrijke
drijfveer!
Vooruit kijkend komt er gelukkig ook weer mooie activiteiten aan! Er
komen weer veel spannende wedstrijden aan voor de waterpoloërs, de
synchroonzwemsters en de wedstrijdzwemmers! De Open Schijndelse
Kampioenschappen zijn verplaatst naar later in het seizoen! Ik vraag
hierbij ook iedereen om vrienden en bekenden uit te nodigen om hieraan
deel te nemen. Misschien levert het ook nog nieuwe leden op!!
Ook zal in de loop van dit jaar de site www.neptunus58.nl actief worden!
De huidige weblog zal dan voor iedereen gemakkelijker te vinden zijn.
Ik wens iedereen veel plezier de komende tijd in het water.
Paul Sluijpers
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In Memoriam

PUSKAS VAN DE WIEL
Op zondag 13 januari is Puskas van de Wiel op 51
jarige leeftijd overleden. Puskas kwam als 4 jarig
jongetje al met zijn ouders mee naar het zwembad
om naar het waterpolo te kijken en was, met een
onderbreking van 2 jaar, sinds zijn vierde jaar lid van
Neptunus’58. Hij laat onvergetelijke sporen na.
Vanaf het begin was hij een gedreven zwemmer en
waterpoloër die zowel in als buiten het water zijn
mannetje stond. In de beginjaren was het zwemmen
de hoofdmoot en werd hij meerdere malen
Schijndels kampioen, in diverse zwemcategorieën.
Zijn passie werd waterpolo en aangemoedigd door
Toon Kastelein en onder de bezielende leiding van
coach Jan Wels werd er midden jaren zestig een waterpoloteam gevormd dat
voornamelijk uit een vriendenclub bestond waarvan uiteraard, hoe kan het ook
anders, Puskas aanvoerder werd. Het was al meteen duidelijk dat hij graag het
initiatief nam en dingen wilde organiseren of het nu om gewone
competitiewedstrijden, waterpolotoernooien of om feesten ging, Puskas was
erbij. Als midvoor en aanvoerder van het aspirantenteam werd in 1971 het
Brabants waterpolo kampioenschap behaald waarna hij nog vele jaren niet
onverdienstelijk in het eerste team gespeeld heeft. Tot eind december speelde
hij nog altijd met plezier en passie in ‘zijn’ team en wist hij met zijn warme
persoonlijkheid velen binnen de vereniging te motiveren en te stimuleren.
De faam die hij kreeg en nog steeds had in het waterpolowereldje lag niet alleen
in het feit dat hij als midvoor gemakkelijk en soms spectaculair kon scoren maar
vooral omdat hij zowel in het veld als daarbuiten altijd zijn woordje klaar had.
Als Puskas het niet eens was met een beslissing van de scheidsrechter dan liet
hij dit meteen horen en dit heeft hem heel wat strafminuten gekost tijdens de
wedstrijden. Na afloop, onder het genot van een biertje en een hapje kreeg
iedereen die het maar horen wilde nog een uitgebreide wedstrijdanalyse en wist
hij altijd het positieve naar boven te halen. Het napraten over de wedstrijd en
andere zaken die hem bezig hielden, duurde meestal langer dan de wedstrijd
zelf, maar dat was typisch Puskas.
Dat hij meer deed voor de vereniging, blijkt wel uit het feit dat hij jarenlang
polosecretaris was en later jarenlang hoofdsponsor van de vereniging. Hierin
vond hij het belangrijk dat het sponsorgeld ten goede kwam aan de
jeugdafdeling. Nooit deden we tevergeefs een beroep op hem. Altijd was hij
bereid om hand- en spandiensten te verrichten voor de vereniging. Ook
verzorgde hij jarenlang het jaarlijkse jeugdkamp waar hij probeerde om van het
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eetgedeelte een culinair hoogstandje te maken, wat duidelijk een hobby van
hem was en wat ook zeker gewaardeerd werd door de jeugd. Puskas was een
bevlogen man die veel voor de vereniging betekend heeft. Hij wist overal wel
een oplossing voor; zo was hij vol enthousiasme samen met teamgenoten bezig
om het 50 jarig bestaan van Neptunus’58 te regelen. Helaas kan hij deze klus
niet afmaken.
We hebben veel aan hem te danken. We zullen hem allemaal missen, maar
nooit vergeten!
Namens alle leden van Neptunus wensen we Maria, zijn kinderen Bas en
Marloes, zijn moeder Ineke en verdere familieleden veel sterkte toe met dit
grote verlies.
Neptunus’58
Zwem- en waterpolovereniging
Schijndel

Puskas,
Niemand had dit verwacht.
Niemand had dit gedacht.
Het is zo plotseling zo opeens.
Niemand is er het mee eens.
Maar terugspoelen kun je het niet.
Het geeft ons allen veel verdriet.
Jouw dood is een schok van binnen.
Het enige wat we kunnen doen is bidden.
Bidden voor een goed plekje daar boven.
Daarin kunnen wij geloven.
Ik weet zeker dat elk lid in zijn hoofd jou nog ziet.
Vergeten zullen wij jou zeker niet.
Puskas bedankt en tot ziens.
Janny van de Sande
voorzitter SWNZ
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DE GROTE CLUBACTIE
663 loten verkocht
Zoals jullie in de voorgaande De Drietanden hebben kunnen lezen, hebben de
leden voor het 2e achtereenvolgende jaar hun best gedaan om topverkoper van
Neptunus ’58 te worden tijdens de Grote Club Actie. Enkele leden zijn zelfs
landelijk in de prijzen gevallen.
Natuurlijk willen we alle leden, die zich hebben ingezet voor de Grote Club
Actie, bedanken. Hartstikke bedankt !! Maar we willen ook de mensen bedanken
aan wie jullie al die loten hebben verkocht. Want als er geen kopers zijn,
worden er ook geen loten verkocht.
Net als vorig jaar worden de beste verkopers extra in het zonnetje gezet.
Allereerst hebben jullie per lot een aantal centen zelf mogen houden. Dit
noemen we de ‘eigen verdiensten’ en als je een aantal loten verkoopt, dan kun
je hiermee een flink aantal centen verdienen. Daarnaast krijgen de beste
verkopers nog een extra prijs. Deze prijs zal door de voorzitter van Neptunus ’58
worden uitgereikt.
Nu vragen jullie je natuurlijk af wie die verkopers zijn? Nou, hun namen hebben
we hieronder voor jullie neergezet.
verkoper
1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
10
10
10
10
15
16
17
18
19
20
20
22

Yosca Bozelie
Bart van Bergen
Bente van Bergen
Marian vd Hanenberg
Robin vd Bergh
Anne vd Wetering
Rachel Brunnen
Janneke Pladet
Roanna Schellekens
Marijn Smits
Pim de Crom
Macs vd Doelen
Wessel Verhoeven
Zoë Hellings
Tom vd Heijden
Jasper Tigelaar
Rob Werst
Daphne Dielissen
Sjoerd Peters
Anouk van Os
Demi van Os
Luuk van Helvoirt
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aantal totaal
loten bedrag
90
€ 225,00
59
€ 147,50
59
€ 147,50
52
€ 130,00
50
€ 125,00
40
€ 100,00
28
€
70,00
23
€
57,50
21
€
52,50
20
€
50,00
20
€
50,00
20
€
50,00
20
€
50,00
20
€
50,00
18
€
45,00
16
€
40,00
15
€
37,50
13
€
32,50
10
€
25,00
8,5
€
21,25
8,5
€
21,25
7
€
17,50

eigen
verdiensten
€ 45,00
€ 29,50
€ 29,50
€ 26,00
€ 25,00
€ 16,00
€ 7,00
€ 5,75
€ 5,25
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 1,80
€ 1,60
€ 1,50
€ 1,30
€ 1,00
€ 0,85
€ 0,85
€ 0,70

bedrag
Neptunus ’58
€
180,00
€
118,00
€
118,00
€
104,00
€
100,00
€
84,00
€
63,00
€
51,75
€
47,25
€
45,00
€
45,00
€
45,00
€
45,00
€
45,00
€
43,20
€
38,40
€
36,00
€
31,20
€
24,00
€
20,40
€
20,40
€
16,80
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22
24
25
25
25
25
29
29
29
32

Anouk van Helvoirt
Jeroen van Dinther
Danny van Grinsven
Dimphy van Grinsven
Bo Sluijpers
Kiki Sluijpers
Alicia Suiker
Mark Schellekens
Linda Schellekens
Gijs Verhagen

7
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
3

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17,50
12,50
11,25
11,25
11,25
11,25
10,00
10,00
10,00
7,50

Totaal

663

€ 1.657,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,70
0,50
0,45
0,45
0,45
0,45
0,40
0,40
0,40
0,30

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

16,80
12,00
10,80
10,80
10,80
10,80
9,60
9,60
9,60
7,20

€ 228,10

€

1.429,40

Maar hoe kan dat nu? Hoe komt het nu dat er mensen zijn die halve loten
hebben verkocht. Dit komt omdat sommige leden samen met hun broertje of
zusje loten hebben verkocht. Wij hebben dan gezegd dat ze allebei even veel
loten hebben verkocht. Het totaal aantal verkochte loten gedeeld door twee en
zo kun je dus aan halve loten komen.

SOZ ZOEKT CONCEPTVERKOPERS
om Swimmers aan de man te brengen
De
Sponsorcommissie,
verenigd
in
de
Stichting
Ondersteuning
Zwemactiviteiten, heeft het idee om Swimmer te introduceren bij de Schijndelse
middenstanders.
Swimmers zijn kaartjes van bankpasformaat met een waarde van € 1. Deze
kaartjes worden na besteding van een bepaald bedrag door de winkeliers
uitgegeven op vertoon van je nationale zwempas. De winkeliers weten dan dat
je lid bent van Neptunus ’58.
De Swimmers zijn bij een volgend bezoek aan dezelfde winkel €1 waard.
Voor leden van Neptunus ’58 is dat dus een korting op een volgende aankoop.
Voor de winkelier is het een stukje klantenbinding en de zekerheid dat de klant
voor een volgende aankoop weer bij hem terug komt.
Tot zover de Swimmer in een notendop. Wij zijn van plan de Swimmers in
augustus te introduceren. Hiervoor zijn we opzoek naar vrijwilligers die met ons
de winkeliers gaan vragen of ze bereid zijn mee te doen aan deze actie.
Misschien bent u zelf ondernemer en spreekt het idee u aan, of heeft u andere
ideeën voor sponsoring. Wij staan open voor suggesties en aanmeldingen om
van deze actie een succes te maken.
U kunt zich aanmelden bij Marcel van Dinther (073-5479793), Harrie van
Herpen (073-5476013) of Roy Bruggeman (073-5494272). Natuurlijk kunt u
deze mensen ook uw andere ideeën over sponsoring vertellen.
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AGENDA MAART – APRIL
Wanneer wordt er niet gezwommen?
in maart
in april
in mei
maandag
24
5, 12
dinsdag
29 (WP)
6 (WZ), 13 (WZ)
woensdag
30
donderdag
1
vrijdag
2
zaterdag
22 (ZV, SZ)
3 (ZV, SZ), 10 (ZV, SZ), 17 (WZ), 24 (WZ)
Let goed op: als er achter een datum een () staat, dan wordt niet gezwommen
bij deze afdeling, maar wel bij de andere afdelingen. M = masterzwemmen,
SZ = synchroonzwemmen, WP = waterpolo, WZ = wedstrijdzwemmen,
ZV = zwemvaardigheidzwemmen,

Synchroonzwemmen (SZ)
16 maart
20 april
25 mei
14 juni

bezoek EK-wedstrijden
uitvoeringenwedstrijd aanloopniveau in Nuenen
competitiewedstrijd in Veldhoven (let op: nieuwe datum)
de synchroonzwemles begint een uur eerder

Wedstrijdzwemmen (WZ)
2 maart
9 maart
16 maart
24 maart
30 april
6 april
13 april
13 april
18 – 20 april
27 april
2 – 4 mei
2 – 4 mei
10 mei
17 en 18 mei:
24 en 25 mei:

Brabantse Lange Afstands Kampioenschappen in Deurne
DI competitie in Veldhoven
recreantencompetitie in Boxtel
paaswedstrijd in Veghel
Speedo wedstrijd
DI competitie in Boxtel
limietwedstrijd in Tilburg
masterwedstrijd in Deurne
trainingskamp Brunssum
limietwedstrijd in Veldhoven
Bilka Swim Cup in Esbjerg - Denemarken
NK masters in Winterswijk
masterwedstrijd in Nijlen – België
Brabantse Zomerkampioenschappen in Eindhoven
Brabantse Zomerkampioenschappen in Eindhoven

Zwemmend Redden (ZR)
29 maart
2 april
12 april

De Drietand

zwemmend redden geeft proefles bij zwemvaardigheidzwemmen
zwemmend redden geeft proefles bij zwemvaardigheidzwemmen
start seizoen zwemmend redden
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Zwemvaardigheidzwemmen (ZV)
1 maart
29 maart
2 april
7 juni

14 juni

afzwemmen diploma’s balvaardigheid en synchroonzwemmen
kijkmiddag zaterdaggroep
kijkmiddag woensdaggroep
afzwemmen voor diploma’s zwemvaardigheid IV en V
Zwemvaardigheid IV: 15.30 – 16.45 uur
Zwemvaardigheid V: 16.30 – 17.45 uur
Er zijn vandaag geen lessen !! Er wordt alleen afgezwommen
voor de diploma’s zwemvaardigheid I, II en III
Zwemvaardigheid I: 14.30 – 15.30 uur
Zwemvaardigheid II: 15.30 – 16.30 uur
Zwemvaardigheid III: 16.30 – 17.30 uur

Open Schijndelse Kampioenschappen (OSK)
De Open Schijndelse Kampioenschappen van 24 februari zijn uitgesteld. Jullie
horen binnenkort wanneer deze fantastische wedstrijden gehouden worden.
Vraag maar vast of je papa en mama en je broers, zussen, opa’s en oma’s en
vrienden en vriendinnen ook mee willen doen. Dat vinden wij erg leuk.

Kamp
30, 31 mei + 1 juni

Het thema maken we nog niet bekend.

Jeugdsportstimulering
Op de onderstaande dagen komen een aantal kinderen van Schijndelse
basisscholen een keer meezwemmen met de afdelingen van Neptunus’58.
5 en 12 maart (18.15 – 19.00 uur)
wedstrijdzwemmen
8 maart (17.00 – 17.45 uur)
zwemvaardigheid zwemmen
8 maart (14.30 – 15.30 uur)
synchroonzwemmen groep 1
15 maart (14.30 – 15.30 uur)
synchroonzwemmen groep 2
5 april (18.15 – 19.15 uur)
zwemmend redden
Wij hopen dat deze kinderen het allemaal leuk vinden en dat ze lid willen
worden van onze vereniging.

NIEUWE LEDEN
Karin Brouwers
Mia Megens van Doorn
Martijn Heijmans
Wouter Heijmans
Tom Thomas
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Masterzwemmen
Jurylid synchroonzwemmen
Zwemvaardigheid zwemmen
Zwemvaardigheid zwemmen
Waterpolo
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HARTEMERT 2008
Neptunus’58 zou dit jaar graag meedoen met de Hartemert in Schijndel. Voor
diegenen die niet in Schijndel wonen: de Hartemert is een erg markt die elk jaar
in het centrum van Schijndel gehouden wordt op de laatste zondag van
augustus.
De Hartemert, die dit jaar op 31 augustus gehouden wordt, krijgt telkens een
thema mee. En het thema van dit jaar is SPORT. En bij zo’n thema mag zwemen waterpolovereniging Neptunus’58 natuurlijk niet ontbreken.
We willen ons op een leuke manier presenteren. En daarom zijn we nu op zoek
naar mensen die samen met ons mee willen denken en werken aan het
uitvoeren van de ideeën. Als jij een idee hebt om onze vereniging aantrekkelijk
te presenteren op de Hartemert, pak dan nu meteen de telefoon en bel Mieke vd
Bersselaar (073 – 54 98 636).
Doen jullie mee met ons?
Mieke

De Drietand
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NIEUWE WERELDBURGER
Je ligt zo lief te slapen.
Ik kijk naar jou, raak behoedzaam
Je kleine handjes even aan.
Ik zou je heel veelkusjes willen geven
Tot dat je oogjes open gaan.

Wij zijn ontzettend blij en gelukkig met de geboorte van onze zoon

Nick
Henricus Marinus
Hij is geboren op 3 november 2007,
Weegt 4535 gram en is 57 cm lang.

Antoon en Eveline van den Boogaard-Smits
Beek 2
5292 NE Gemonde
Wilt u beschuit met muisjes komen eten,
Laat het ons dan even weten.
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SYNCHROONZWEMMEN
Diplomasessie synchroonzwemmen
Om 6.00 uur ging de wekker op zaterdagochtend 19 januari. En dat was niet
zomaar. Deze dag zouden we opgaan voor onze diploma’s
synchroonzwemmen. Geeuw, nog heel eventjes blijven liggen. En dan toch echt
uit dat warme bed, want als we niet op tijd in Eindhoven zijn in het Ing.
Ottenbad, dan gaat het mis. De juryleden moesten er al om 7.30 uur zijn. De
zwemsters vanaf 8.00 uur. En al snel was het lekker druk in het zwembad. 36
meisjes probeerden hun diploma te halen. En bij de meesten is dat ook gelukt.
Van Neptunus’58 slaagden er 22 meisjes. Eén meisje mag het in juni op nieuw
proberen.
Er zijn verschillende oefeningen die de meisjes moeten laten zien: zwemslagen,
stuwen, figuren, eggbeaten, spagaten en splits op de kant en een aantal stukjes
op muziek. Voor elke oefening geeft de jury een 3, een 2 of een 1. Als je een 3
haalt dan heb je het goed tot erg goed gedaan. Een 2 krijg je als het figuur
voldoende tot ruim voldoende is. Als het figuur nog niet goed genoeg is, krijg je
een 1. Bij elk diploma worden er 14 verschillende onderdelen gezwommen,
waarvan drie oefeningen op muziek. En die tellen dubbel mee. Onze sport heet
niet voor niets synchroonzwemmen. Je zwemt namelijk synchroon of gelijk met
elkaar en gelijk met de muziek.
De weken voor het examen is er erg hard getraind en dat kon je aan de
resultaten wel zien. Voor het basishoudingdiploma zijn alle vier de meisjes van
Neptunus’58 geslaagd. Voor alle figuren haalden de meisjes heel netjes 3’en of
2’en. De moeilijkste oefening waren de spagaten op de kant (25 cm of minder).
Blijven oefenen, meiden!
Tegelijkertijd met het basishoudingdiploma werd aan de andere kant van het
bad het balletbeendiploma afgezwommen. Daar waren 5 meisjes van
Neptunus’58 bij aanwezig. Ook bij dit diploma waren er een aantal moeilijke
oefeningen: de duikelaar tot balletbeenhouding onder water en het eggbeaten
met verplaatsen. En natuurlijk de spagaten, die bij dit diploma 0 cm moeten zijn
voor een maximale score. Gelukkig krijg je bij 10 cm of minder ook nog 2
punten.
Een derde jurypanel keek op dezelfde tijd naar het barracudadiploma, het
hoogste diploma bij de aanloopdiploma’s. Als de meisjes dit diploma hebben
gehaald, kunnen ze aan officiële wedstrijden meedoen. En dus was het extra
spannend. De oefeningen gingen allemaal erg goed. Bij de meeste oefeningen
werd de maximale score behaald. Heel moeilijk zijn de zijzwaluwstaart opzij in
Amerikaanse beweging en het hoeken/doorhoeken/dubbel balletbeen onder
water/balletbeenhouding onder water. En ook de zijsplit op de kant (maximaal 5
De Drietand
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cm) is super moeilijk. Gelukkig krijg je bij 15 cm of minder nog net een 2. We
zien deze meisjes in juni terug op Age 1 niveau.
De meisjes voor het zeilbootniveau hadden tot nu toe nog moeten wachten.
Maar nu mochten ook zij laten zien hoe goed ze al zijn in het
synchroonzwemmen. En dat deden ze. Bijna overal kregen we de maximale
aantal punten te zien. De jury was blij om dat te zien. De spagaten op de kant
blijven moeilijk, net als bij de andere diploma’s. De norm voor het
zeilbootniveau is 10 cm of minder voor 3 punten en 20 cm of minder voor 2
punten. Dat haalden al onze meisjes gelukkig. Een leuke maar wel een lastige
oefening is het met zijn 3’en naast elkaar zwemmen met rugcrawlbenen en op
tel 1 en 5 een schopaccent geven.
En toen waren ook de meisjes voor het spagaatdiploma aan de beurt. Er was
één echt struikelblok bij dit diploma: de split (maximaal 10 cm voor een 3).
Niemand kon dat punt halen maar gelukkig wordt er bij 20 cm of minder
gelukkig nog net een 2 gegeven. Verder regende het 1’en bij deze oefening. En
dan moet je dat compenseren met een 3 voor de cobra, waarbij je op je buik ligt
en een hele holle rug trekt. Het is maar goed dat onze meisjes daar extra op
getraind hadden, want ze kwamen erdoor heen. Ook lastig waren de
basishouding/hoekhouding/kraanhouding en de vertikaal gebogen kniehouding
in Amerikaanse stuwbeweging en met salto achterover.
Bij alle diploma’s was het mooiste onderdeel het zwemmen op muziek.
Daarvoor ga je toch synchroonzwemmen, of niet? De meisjes laten dan netjes
op de maat van de muziek een kleine show zien. Dat gaat meestal in groepjes
van 2, 3 of 4 meisjes. Echt mooi om te zien.
Vanaf nu wordt er weer volop op muziek getraind, want er komt een
uitvoeringen wedstrijd aan in april. EN we willen jullie in de Neptunus’58
feestweek (in de herfstvakantie) een staaltje van ons kunnen laten.
Geslaagden, VAN HARTE GEFELICITEERD en op naar het volgende diploma.
Dat zal op 21 juni in Schijndel gezwommen worden.
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Geslaagden
Basishoudingniveau
Lieke van Boxtel
Nika Bozelie
Lynn van Dijk
Fabiënne Messerschmidt

Zeilbootniveau
Fieke Bouwmans
Jetske Korsten
Candy Lamers

Spagaatniveau
Sasha vd Bergh
Melanie van Dinther
Adelinde Schnitzeler
Milly vd Veerdonk
Hanneke van Weert

Barracudaniveau
Lisa vd Boogaard
Moniek vd Boogaard
Martine van Geene

Balletbeenniveau
Laura vd Boogaard
Yosca Bozelie
Wendy Groenendaal
Michelle Megens

Rowie vd Oever
Anne Oremans
Sandra Schellekens

Alle geslaagden van de diplomasessie. Op de foto ontbreken Michelle,
Sandra en Wendy.

De Drietand
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Naam:
Leeftijd:
Beroep/studie:

Arianne van der Steen
21 jaar
bijna juffrouw

Hoe ben je bij Neptunus ’58 terecht gekomen?
Dat weet ik echt niet meer.
Wat doe je allemaal bij Neptunus ’58?
Lesgeven bij zwemvaardigheid zwemmen. Op zaterdag om half 4. Ik zwem zelf
ook nog bij het zwemvaardigheid zwemmen op zaterdag om 5 uur. En ik ga
graag mee als begeleiding bij het zwemkamp.
Ga je mee op zwemkampen?
Anders wel, maar dit jaar niet. Ik heb in
dezelfde week schoolkamp. Dat samen is iets
te veel van het goede. Maar anders ging ik wel
mee! Kei leuk en super gezellig!
Lees je de drietand?
Tuurlijk! Alles lees ik, van voor tot achter. Ik
lees ook waterpolo, maar dan alleen de
uitslagen van heren, jeugd en ook wel de
anderen.
Hoeveel diploma’s heb je?
Pfffffff, 5, 6 uh 45 totaal volgens mij.
Wat is je favoriete zwemslag?
Mijn favoriete slag is borstcrawl. Die is tenminste lekker snel.
Wil je nog wat kwijt aan je fans, of de lezers?
Veel spetter plezier!
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VERJAARDAGEN
In februari
3

4
6
9
10
13
14
18
19
20
22
23

26
28

Michelle Megens
Sjoerd Peters
Linda Schellekens
Gerry vd Loo
Nadine van Schaik
Bo Sluijpers
Rowie vd Oever
Jeffrey Voets
Bente van Bergen
Jorn Mauriks
Luuk van Helvoirt
Ronald Persoon
Joëlle van Dijk
Elke van Liempd
Anja Pennings
Annemiek Jans-Donkers
Marjolein Leenders
Vera van Bruggen
Vera Hellings
Anouk van Os
Guus Braam
Moon van Asseldonk

De Drietand

en in maart
3
5
6
8
10
12
15
16
19
21
24
25
26
27
28
30
31

Maria van Gaal
Wouter Heerkens
Macs vd Doelen
Tim Klerks
Femke vd Hoeven
Hans Nieuwenkamp
Mark Schellekens
Rianne vd Rijt
Els Goijaerts-Aarts
Bertha van Liempd
Wyko vd Wijgert
Hans van Vlijmen
Laura vd Boogaard
Kim Timmermans
Martine van Geene
Bart vd Bruggen
Daan Hermes
Richard Postma
Sandra Schellekens
Peter Boll
Marten Hanegraaf
Fieke Bouwmans
Dre vd Wijgert
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ZWEMMEND REDDEN
Nog steeds hoor je zo nu en dan op de televisie, dat er
mensen verdronken zijn in Nederland. Meestal kleine
kinderen, maar zelfs mensen die goed kunnen zwemmen,
kunnen door een “ongelukje” toch nog verdrinken. Een
dood door verdrinking kan aan verschillende situaties te
wijten zijn: te ver zwemmen en te moe zijn om de weg
terug vol te houden, bij het surfen, zeilen of roeien in problemen raken, met een
auto het kanaal inrijden, door het ijs zakken, een kind dat onopgemerkt een
vijver inloopt, enz. Weinig mensen weten hoe je in zulke gevallen kunt
handelen. Bij het zwemmend redden kun je dat leren. Je leert mensen te
redden, zonder zelf gevaar te lopen. En vooral dat laatste is erg belangrijk.
Binnenkort gaat de zomercursus zwemmend redden van Neptunus'58 weer van
start. We beginnen dit jaar in april en we eindigen met een examen op 27
september. Zo kun je de hele zomer blijven zwemmen en nog een brevet,
certificaat of diploma halen ook. Neptunus’58 is gespecialiseerd in de cursussen
voor het redden van drenkelingen in binnenwater.
Je kunt 6 brevetten halen en die heten: brevet 1, brevet 2, brevet 3, brevet 4,
brevet 5 en brevet 6. Ook zijn er nog certificaten om te halen. Die noemen we:
brons, zilver en goud. En dan zijn er nog de binnenwater diploma’s A en B.
Hiervoor moet je in het bezit zijn van het EHBO diploma en bovendien moet je
16 jaar zijn om deze diploma’s te kunnen halen. En wat erg belangrijk is, is dat
je badmeester kunt worden als je deze twee diploma’s hebt.
We beginnen op 12 april. Ongeveer vier weken lang kun je je inschrijven bij ons.
De zwemtijden zijn van 18.00 uur tot 19.30 uur op zaterdagavond. Tijdens de
bouwvak-vakantie en tijdens het kamp wordt er niet gezwommen. De overige
data staan op dit moment nog niet allemaal vast, maar die vermelden we in de
volgende De Drietand.
De brevetten 1 zwemmen sowieso van 18.00 tot 18.45 uur, de brevetten 2 van
18.45 tot 19.30 uur en alle andere brevetten, certificaten en diploma’s zwemmen
van 18.00 tot 19.30 uur.
In de volgende De Drietand krijgen jullie meer van ons te horen (precieze data,
tijden en cursusgeld). Ook komen we langs tijdens de kijkdagen op 29 maart en
2 april om jullie kennis te laten maken met het zwemmend redden.
TOT ZIENS!
Afdeling Zwemmend Redden
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KAMP
Hallo jongens en meisje,
Het is weer bijna zover. Wij zijn al
volop aan het vergaderen voor het
volgende kamp. Wij hebben er al heel
veel zin in. Wij hopen dat jullie er ook
al naar uitkijken want het wordt een
geweldig jaar.
We
hebben
verschillende
verrassingen voor jullie in petto en het
thema is gewoon weg fantastisch.
Maar ook dat blijft nog even een
verrassing.
Ook dit jaar gaan we weer lekker met onze tent naar Wanrooy en we hopen op
mooi weer. De datum van het kamp is 30 mei, 31 mei en 1 juni.
Als jullie gezellig met ons meegaan, dan kunnen we er samen een geweldig
weekend van maken. Het inschrijfformulier voor het kamp staat op de volgende
pagina. Vul het vlug in en vergeet het niet bij Kenny, Frank of Saskia in de bus
te stoppen.
Voor alle mensen die ons willen helpen voor en op het kamp, is er een tweede
inschrijfformulier. Je kunt hierop aangeven wanneer je ons wil komen helpen.
Bijvoorbeeld met het opzetten van de tenten op de donderdag voor het kamp, of
met het rijden naar Wanrooy op vrijdagavond of met het ophalen van de
kinderen vanuit Wanrooy op zondagmiddag.
En ook zijn wij op zoek naar mensen die met ons mee willen op kamp om
bijvoorbeeld een groepje kinderen te begeleiden bij de spellen of om samen met
anderen voor ons te koken.
Laat het ons snel weten, dan gaan ondertussen verder
met organiseren.
Het kampteam
Saskia, Kenny, Frank

.
De Drietand
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INSCHRIJFFORMULIER ZWEMKAMP 2008
Alle leden van Neptunus ’58 kunnen zich inschrijven.

Voor de deelnemers


Ja, ik ga mee op kamp !!!
Naam:
Geboortedatum:
Dit inschrijfformulier voor 1 APRIL inleveren bij:
Kenny Steenbakkers - Karel Doormanstraat 15 of Frank Hovenier Grevekeur 46 of Saskia van den Dungen - Eikenstraat 82
En alleen daar kun je het inschrijfformulier kwijt !!!



INSCHRIJFFORMULIER ZWEMKAMP 2008
Voor de leiders


Ja, ik ga mee op kamp !!!
Naam:
Geboortedatum:

Voor de ouders of begeleiding




Ja, ik/wij zijn bereid om als begeleider mee te gaan.
Ja, ik/wij komen jullie helpen bij het opbouwen van de tenten (op 29 mei).
Ja, ik/wij hebben een tent voor …. personen die jullie mogen lenen.




Ja, ik/wij helpen jullie bij het brengen van de kinderen op vrijdagavond.
Ja ik/wij helpen jullie met het ophalen van de kinderen op zondagmiddag.
Naam ouder / begeleider:
Tel:
Dit inschrijfformulier voor 1 APRIL inleveren bij:
Kenny Steenbakkers - Karel Doormanstraat 15 of Frank Hovenier Grevekeur 46 of Saskia van den Dungen - Eikenstraat 82
En alleen daar kun je het inschrijfformulier kwijt !!!
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ZWEMVAARDIGHEIDZWEMMEN
Spellenmiddag 15 december
Zaterdag 15 december was een speciale middag voor de afdeling
zwemvaardigheidzwemmen. Dit keer geen gewone les en er mochten ook geen
ouders of vriendjes meezwemmen. De allereerste spellenmiddag werd namelijk
georganiseerd. Om half 4 waren er 64 kinderen van zowel de woensdag- als de
zaterdaggroepen aanwezig om in groepjes van vier zwemmers, die geheel
willekeurig waren samengesteld, deel te nemen aan tien leuke spellen. Zo werd
er een mattenrace gehouden, was er een sponzenspel, waterbasketbal en
werden er cijfers en letters opgedoken. Bij elk spel waren er punten te verdienen
door zo snel mogelijk te zijn, of bijvoorbeeld een zo lang mogelijk woord te
vormen van letters die van de bodem opgedoken moesten worden. Bij één spel
waren er geen punten te verdienen, dit was het 'pauze-spel'. De kinderen kregen
een bekertje ranja en een snoepje. Ze kregen ook daar echter een opdracht:
verzin een naam voor je groepje.
Na de spellen konden alle punten geteld worden om tot een uitslag te komen. In
de tussentijd mocht iedereen nog even lekker vrij zwemmen.
De 3e plaats ging naar De Zwemsterren (team 15) met 97 punten. Dit team
bestond uit Jet vd Bersselaar, Lars Heeren, Selina Janssen en Devany Lamers.
De 2e plaats was voor De Spetters (team 4) met 106 punten. Dit waren Fenna
Braam, Vera van Bruggen, Joëlle van Dijk en Mark van Heeswijk.
Met 114 punten werden De Zwempipo's (team 14) winnaar van deze
spellenmiddag! Lieke van Boxtel, Yosca Bozelie, Adelinde Schnitzeler en
Jasper Tigelaar bleken de besten bij de spellen. Zij kregen hiervoor een
heerlijke snoepzak.
Plaats
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

Naam
De Zwempipo's
De Spetters
De Zwemsterren
De Kings
De Dummies

Punten PlaatsNaam
114
9e De Lollies
106
10e De Naamlozen
97
11e De Smurfjes GSMN
94
12e De Droppies
92
13e Mamarola
Dubbel groot,
De Zuurtjes
91
14e dubbel klein
De Super Sonic-jes
86
15e De Geluksvogels
De Zwemkampioenen
85
16e De Sterretjes

Punten
84
84
69
68
66
62
50
34

De foto’s zijn te vinden via http://neptunus58schijndel.web-log.nl/
De Drietand
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Examen zwemmen bij Neptunus’58
Op zaterdag 1 maart vanaf 18.00 uur worden de examens afgezwommen voor
de pakketten balvaardigheid en synchroonzwemmen. De eisen voor het
balvaardigheid zijn nog de eisen van de vorige keren, maar de eisen van het
synchroonzwemmen zijn behoorlijk veranderd. Er wordt nu zelfs ook op muziek
gezwommen. Elke woensdag en zaterdag klinkt er dus gezellige muziek in het
Schijndelse zwembad.
De examens voor de basispakketten zwemvaardigheid 1, 2 en 3 worden
gehouden op 14 juni 14.30 uur en 18.00 uur. Elke groep krijgt zijn eigen tijd om
het examen te zwemmen. Op deze dag worden er alleen maar examens
afgezwommen en gaan de andere lessen niet door.
Op 7 juni worden de basispakketten zwemvaardigheid 4 en 5 gezwommen,
tijdens de lessen.
De indeling van het examenzwemmen is als volgt:
7 juni
15.30 – 16.45 uur
Zwemvaardigheid 4
7 juni
16.30 – 17.45 uur
Zwemvaardigheid 5
14 juni
14.30 – 15.30 uur
Zwemvaardigheid 1
14 juni
15.30 – 16.30 uur
Zwemvaardigheid 2
14 juni
16.30 – 17.30 uur
Zwemvaardigheid 3
Voor de groepen die nog niet aan de zwemvaardigheiddiploma’s begonnen zijn,
het volgende: de sterdiploma’s worden altijd in de zwemles gehaald. De datum
daarvoor wordt door de instructeur met de zwemmers afgesproken.

Eisen zwemvaardigheidpakket synchroonzwemmen
Synchroonzwemmen 1
 Starten door achterwaarts onder water af te zetten van de kant, onmiddellijk
gevolgd door 9 meter onder water zwemmen, waarvan de eerste 3 meter in
rugligging. Vervolgens doorzwemmen in schoolslag tot een totale afstand
van 75 meter, waarin 5 keer een koprol voorwaarts en achterwaarts
gemaakt wordt.
 Starten in het water, 12½ meter zijslag zwemmen, hierbij om de 2 slagen
wisselen van rechter naar linker zijslag (en terug).
 Starten in het water zonder afzetten van de kant, 8 meter basisstuwing in
rugligging richting hoofd, gevolgd door 8 meter basisstuwing in rugligging
richting voeten.
 Starten in het water zonder afzetten van de kant, 8 meter eggbeaten in
rugligging.
 Synchroon te water gaan met (fantasie)sprong naar keuze met 2 of meertal,
in patroon boven komen en blijven, 15 sec. eggbeaten in stand.
 Gehurkte draai gelijkmatig uitgevoerd in 4 x 8 tellen, starten uit basishouding
op de rug handen bij de heupen.
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 Zeilboot beurtelings, starten uit basishouding op de rug handen bij de
heupen.
 Starten in het water met 2 of meertallen, 25 meter schoolslag zwemmen op
de maat van de muziek.
Synchroonzwemmen 2
 Starten door achterwaarts onder water af te zetten van de kant, onmiddellijk
gevolgd door 12 meter onder water zwemmen, waarvan de eerste 6 meter in
rugligging, tijdens de oefening wordt 1 keer een koprol voorover uitgevoerd,
vervolgens een totale afstand van 100 meter afleggen, 50 meter schoolslag
waarin 3 keer een hele draai om de lengte-as wordt uitgevoerd, 25 meter
zijslag, hierbij om de 2 slagen wisselen van rechter naar linker zijslag (en
terug) en 25 meter rugcrawl.
 Starten in het water zonder af te zetten van de kant, 10 meter basisstuwing
in rugligging, hierin minimaal 4 keer veranderen van richting.
 Starten in het water zonder af te zetten van de kant, 8 meter eggbeaten in
buikligging en 8 meter in rugligging.
 Synchroon te water gaan met (fantasie)sprong naar keuze met 2 of meertal,
in patroon boven komen en blijven, 30 sec. eggbeaten in stand waarbij
minimaal 2 keer naar links en minimaal 2 keer naar rechts wordt verplaatst,
vervolgens 5 meter basisstuwing. Proef afmaken door uitvoeren van de
gehurkte draai.
 Salto achterwaarts gehurkt, starten uit basishouding op de rug handen bij de
heupen.
 Zeilboot beurtelings gelijkmatig uitgevoerd in 4 x 8 tellen, starten uit
basishouding op de rug handen bij de heupen.
 Starten in het water met 2 of meertallen, 25 meter zwemmen op de maat
van de muziek in schoolslag en zijslag. Om de 2 slagen wisselen van
rechter en linker zijslag.

Eisen zwemvaardigheidpakket balvaardigheid
Balvaardigheid 1
 Te water gaan van de bassinrand of een startblok, met een sprong naar
keuze, gevolgd door 30 seconden ongelijkzijdig watertrappen.
 In het water, 5 keer vangen en werpen van een bal, met één of twee handen,
van en naar een medekandidaat, die zich op ± 2 meter afstand eveneens in
het water bevindt.
 In het water, 15 meter zwemmen met een bal met de polocrawl, 3 keer
onderbroken door het oppakken van de bal met één hand (steekmethode).
 In het water, 15 meter zwemmen met een bal met de polocrawl in een
slalomparcours met 4 vaste markeringspunten (b.v. boeien), gevolgd door
het oppakken van de bal met één hand (steekmethode) en werpen over een
afstand van 4 meter (in de zwemrichting).
De Drietand
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Balvaardigheid 2
 Te water gaan van de bassinrand of een startblok, met een sprong naar
keuze, gevolgd door 1 minuut ongelijkzijdig watertrappen onder andere met
verplaatsen. Dat wil zeggen: dat op teken naast het watertrappen op de
plaats ook, al watertrappend, voor-, zij- en achterwaarts wordt verplaatst.
 In het water 5 keer vangen en werpen van een bal, met één hand van en
naar een medekandidaat, welke zich op ongeveer 3 meter afstand eveneens
in het water bevindt.
 In het water 15 meter zwemmen met een bal met de polocrawl, 3 keer
onderbroken door het oppakken van de bal met één hand (draaimethode).
 In het water, 15 meter zwemmen met een bal met de polocrawl in een
slalomparcours met 4 vaste markeringspunten (b.v. boeien), gevolgd door
het oppakken van de bal met één hand (draaimethode), het maken van een
halve draai om de lengte-as en het werpen van de bal over een afstand van
5 meter (tegen de zwemrichting in).
Balvaardigheid 3
 Te water gaan van de bassinrand of een startblok, met een sprong naar
keuze, gevolgd door 1 minuut ongelijkzijdig watertrappen, waarbij de
kandidaat een bal minimaal 10 keer, van de ene hand naar de andere hand
jongleert'.
 In het water, 5 keer vangen en werpen van een bal, met één hand van en
naar een medekandidaat, welke zich op ± 4 meter afstand eveneens in het
water bevindt.
 In het water, 15 meter' zwemmen met een bal met de polocrawl, 3 keer
onderbroken door het oppakken van de bal met één hand (drukmethode). De
proef wordt afgerond met het wederom oppakken van de bal met één hand
(drukmethode), het maken van een halve draai om de lengte-as en het
werpen van de bal over een afstand van 7 meter (tegen de zwemrichting in).
 In het water, 15 meter zwemmen met een bal met de polocrawl in een
slalomparcours met 5 vaste markeringspunten (b.v. boeien), gevolgd door
het oppakken van de bal met één hand (drukmethode), het maken van een
halve draai om de breedte-as achterover (komen tot rugligging) en het
werpen van de bal over een afstand van 7 meter (in de zwemrichting).
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Geslaagden
Vis

Ster 3

Mayke van Vught
Lars vd Zanden

Remy van Aarle
Rob Groenendaal
Wouter Heerkens
Fabienne Messerschmidt
Valérie Messerschmidt
Sjoerd Peters
Rick Schouten
Jelle de Vries
Anne vd Wetering

Ster 1
Lieke van Boxtel
Nika Bozelie
Vera van Bruggen
Geert vd Dungen
Lars Heeren
Indy Jongman
Fabienne Messerschmidt
Valérie Messerschmidt
Sjoerd Peters
Nadine van Schaik
Jasper Tigelaar
Linn Verstappen
Paul Wagenaars

Ster 4
Remy van Aarle
Pim de Crom
Lynn van Dijk
Selina Janssen
Paul Wagenaars
Fabienne Messerschmidt
Sjoerd Peters
Rick Schouten

Ster 2
Remy van Aarle

Aanbieding:
Bij inlevering van deze bon krijg je een
naambeker gevuld met gemengde drop of
snoep voor maar € 4,00 (normaal kost de
beker met je eigen naam € 5,30.
Bel even om te weten of jouw naam op
voorraad is: 0413-343318
De Drietand

Tot ziens,
Drop-Inn Veghel
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WEDSTRIJDZWEMMEN
Toerkoop Reisburo Colombus
sponsort NJK zwemmers Neptunus’58

Trainster Vera Hellings, zwemmers Mark Schellekens en Gijs Verhagen en
sponsor Folkert Konijnenberg van Toerkoop reisburo Columbus

Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 januari werden in Terneuzen de
Nederlandse kampioenschappen voor junioren gehouden. Neptunus ’58 zal daar
met twee zwemmers aanwezig zijn. Samen zullen zij daar zeven maal aan de
start verschijnen.
Folkert Konijnenberg heeft de zwemmers en begeleiders voorzien van mooie
nieuwe trainingspakken en stelt ook een vakantiewoning beschikbaar zodat de
zwemmers zich vanaf deze toplocatie optimaal kunnen voorbereiden op deze
belangrijke zwemwedstrijden.
Folkert, hartelijk bedankt voor de geweldige sponsoring!
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D1 25 november in Schijndel
Zondag 25 november werd in zwembad de Molen Hey in Schijndel de tweede
wedstrijd van de D1-competitie gezwommen. De tegenstanders kwamen van de
Dommelbaarzen uit Vught, de Waalstroom uit Nijmegen en Zegenwerp uit SintMichielsgestel. De 39 leden van Neptunus '58 kwamen maar liefst 84 keer
individueel aan de start en er waren 4 estafetteteams samengesteld.
De middag begon met een spetterende 4 x 100 m vrij bij de heren. Roel vd Kleij
(0.56.10, een pr en clubrecord), Mark Schellekens (voor het eerst onder de
minuut), Rick van Hamond (één seconde onder zijn pr) en Gijs Verhagen (met
een 0.56.9, terwijl zijn pr 0.59.12 is) snelden door het water. Waar gehoopt werd
op een tijd onder de vier minuten, werd het een eindtijd van 3.53.42! Dit is maar
liefst 10 seconden sneller dan vorig jaar met John Verhagen in plaats van Rick.
Zowel de meisjes als de jongens zwommen op de 4 x 50m wissel naar een
nieuw estafetterecord.
En zoals de middag begon, zo eindigde deze ook. De ploeg op de 4 x 50m vrij
voor minioren bestond uit Luuk van Helvoirt, Aniek Pennings, Jeroen van
Dinther en Bente van Bergen. Hoewel de ploeg van Neptunus '58 na 150 meter
nog bijna een halve baan achter lag op de Dommelbaarzen, was Bente daarvan
niet onder de indruk. Met een geweldige 50 meter van net 31 seconden kreeg
ze in sneltreinvaart haar tegenstandster in het vizier en met minimaal verschil
tikte de Schijndelse zwemster als eerste aan. Ook deze tijd was goed voor een
nieuw estafetterecord.
Op de individuele nummers sneuvelden er maar liefst 71 persoonlijke records
(80%). Verder waren er startbewijzen voor de Brabantse Kampioenschappen
voor Zoë Hellings op de 100m wissel, Luke van Hamond op de 50m vrij en door
Linda Schellekens en Gijs Verhagen op de 200m rug. De tijd van Gijs stond al
1,5 jaar en hij verbeterde zijn tijd met maar liefst een halve minuut. Er werden
maar liefst 8 nieuwe clubrecords gezwommen: door Anouk van Helvoirt (200m
wissel), Frank Hovenier (200m rug), Evalie Hovers (100m vrij), Roel vd Kleij
(100m en 200m vrij), Elke Schellekens (200m wissel) en Linda Schellekens
(200m vrij en 200m rug).
Opvallend was niet alleen het aantal persoonlijke records, maar ook de
hoeveelheid seconden waarmee deze aangescherpt werden. Rick zwom op de
100m vlinder 14 seconden sneller dan ooit en zwom op de eerste 50 meter een
reservelimiet voor de BWK. Mark van Dinther zwom op de 100m school 6,5
seconde van zijn pr. Bart wist 8,5 seconden sneller dan ooit te zijn. Op de 100m
rug zwom Camiel Maseland een pr van 12 seconden en op de 100m wissel was
Dimphy van Grinsven maar liefst 10 seconden sneller dan ooit. Vervolgens
zwom ze op de 50m vrij ook nog 4 seconden van haar oude pr.

Tijdwaarnemer
Sinds zaterdag 1 december heeft de wedstrijdploeg er weer twee
tijdwaarnemers bij. Gerard Eickmans en Arno van Os zijn geslaagd voor hun
cursus en mogen nu bij officiële wedstrijden klokken.
Gefeliciteerd heren en veel succes!
De Drietand
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Uitslag recreanten 9 december in Oss
Zondag 9 december hebben 22 zwemmers van Neptunus '58 in Oss de 2e
plaats gehaald tijdens de tweede recreantenwedstrijd van het seizoen. In 65
starts over 25 of 50 meter vrije slag, schoolslag en rugslag werden er 33
persoonlijke records gezwommen. Verder werd de estafette 10 x 25m vrij
gewonnen in een nieuw estafette-record.
De volgende zwemmers waren opvallend veel sneller dan hun oude toptijd:
Alex van Boven: 3,5 seconden eraf op de 50m vrij en 6 seconden op de
50m school
Pim de Crom: 2,3 seconden sneller dan ooit op de 25m vrij
Martijn Eickmans: een pr van 3,5 seconden op de 50m vrij
John Peters: ruim 4 seconden van zijn pr op de 50m vrij en 4,5 op de 50m
rug
Kiki Sluijpers: een pr van 4,5 seconde op de 25m vrij
Isa vd Ven zwom maar liefst 8,7 seconden van haar oude toptijd op de
25m vrij
Jeffrey Voets: een pr van 3,5 seconde op de 25m vrij en bijna 3 seconden
eraf op de 25m school.

Uitslag master 9 december in Vlijmen
Zondag 9 december deden in Vlijmen namens Neptunus '58 vijf zwemmers mee
aan de laatste masterwedstrijd van 2007. De middag begon met de 4 x 50m
wissel. Sandra Schellekens (0.37.74 pr), Marios vd Bersselaar (49.0), Frank
Hovenier (32.6) en Niall Carroll (29.5) zwommen daarbij naar de eerste plaats in
de categorie 80+ in een nieuw clubrecord en nieuw masterrecord.
Op de 50m school waren er pr's voor Niall en Arno van Os, die beiden ook hun
eigen masterrecord aanscherpten. Marios bleef boven zijn pr. Op de 100m vrij
bleven Frank en Sandra boven hun beste tijden. Arno debuteerde vervolgens in
een masterrecord op de 25m rug, die hem toch goed beviel, ondanks dat hij bij
de finish met zijn hand op de kant sloeg.
Vervolgens zwommen de 4 heren de 200 school. Alleen Frank zwom hem
eerder en verbeterde nu zijn pr met 1.3 seconde. Alle vier de tijden zijn
masterrecords. Op de 25m vlinder schoof Sandra weg bij de start en zwom
boven haar beste tijd. Op de 25m vrij waren er geen pr's voor Frank, Sandra,
Arno en Marios. Tot slot zwom Sandra nog de 400m wissel, maar bleef daarop
zo'n 4 seconden boven haar beste tijd.
Na afloop werden nog de klassementsprijzen van afgelopen seizoen uitgereikt.
Frank behaalde goud op de korte vrije slag (2 x 25m meter en 2 x 50m meter)
en op de korte wissel (25m vlinder, rug, school en vrij). Sandra haalde goud op
de lange vrij (25m, 50m, 100m en 200m vrij) en brons op de korte wissel.

Uitslag limiet 9 december in Tilburg
Zondag 9 december hebben 10 zwemmers meegedaan aan een limietwedstrijd
in Tilburg.
Lara vd Ven opende de middag voor Neptunus '58 op de 200 meter schoolslag,
waarbij ze 0,7 seconden onder haar oude toptijd zwom. Vervolgens startten er
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maar liefst zeven meiden op de 100 vrij. Anouk van Helvoirt zwom voor het
eerst onder de 1.10 en verbeterde daarmee ook haar eigen clubrecord. Anouk
van Lokven zwom ruim 2 seconden sneller dan ooit en verbeterde onderweg
ook nog haar pr op de 50 meter. Jet vd Bersselaar dook voor het eerst onder de
1.20, en verbeterde haar toptijd met 1.6 seconde. Bij de heren zwom Mark van
Dinther 2 seconden sneller dan ooit en veroverde de reservelimiet voor de
Brabantse Winter Kampioenschappen.
Daarna verschenen er vijf leden van Neptunus '58 aan de start van de 50m rug.
Anouk van Lokven en Mark zwommen na hun pr's op de 100m vrij ook sneller
dan ooit op deze afstand. Anouk verbeterde haar tijd met 1.7 seconde, terwijl
Mark 0.05 sneller dan ooit was.
De laatste afstand was de 200 meter wisselslag, met daarop acht deelnemers.
Linda Schellekens (pr van 1 seconde) en Anouk van Helvoirt (3 seconden onder
haar oude toptijd) verbeterden hun eigen clubrecords. Esra Pennings was twee
seconden sneller dan ooit, terwijl Anouk van Lokven zich met drie seconden
verbeterde. Jet, Mark en Vera de Laat waren respectievelijk 3, 7.5 en 2.5
seconden sneller dan ze ooit waren en verbeterden ook nog hun beste tijden op
de 50 meter vlinderslag. Shirley Voets verbeterde haar pr met 0.16 seconde.

Uitslag limiet 16 december in Veghel
Twaalf zwemmers hebben zondag 16 december in Veghel de laatste kans
aangegrepen om nog een limiet voor de Brabantse Winterkampioenschappen (5
en 6 januari in 's-Hertogenbosch) te zwemmen. Dit lukte Mark Schellekens op
de 100m vlinder. Mark van Dinther behaalde de reservelimiet op de 50m vrij,
nadat hij vorige week al de reservelimiet op de dubbele afstand had gehaald.
Op de eerste afstand, de 100m wissel, was er een flink persoonlijk record voor
Elke Schellekens. Ze was 3,5 seconden sneller dan ooit en bleef zo slechts 1,5
seconde van de limiet verwijderd. Daarna volgde de 100m vrij. Lisa Smits zwom
een pr van een halve seconde, terwijl Zoë bijna 3 seconden sneller dan ooit
was. Bij de heren dook Mark Schellekens voor het eerst onder de magische
grens van 1 minuut (0.59.34) door 3 seconden van zijn pr af te zwemmen. In de
serie daarna bleek Gijs Verhagen de snelste heer in Veghel met 57.42, 1.7
seconde sneller dan hij bij de Brabantse Zomer Kampioenschappen was.
Na zijn supersnelle 100m vrij zwom Mark ook nog de 100m vlinder. Het was al
zo'n 1,5 jaar geleden dat hij deze afstand voor het laatst zwom, dus er werd een
flinke verbetering van zijn pr verwacht. Hij zwom 7 seconden sneller dan vorig
jaar in mei in Denemarken en bleef zo ruim binnen de BWK-limiet.
Op de 50m vrij kwamen alle dames en één jongen aan de start. Dit leverde voor
Anouk van Lokven een pr van 1.4 seconde op, terwijl deze tijd pas een week
oud was. Ook Elke was nog niet eerder zo snel. Mark van Dinther zwom na een
mindere 100m vrij de halve afstand met een hoger armtempo, wat resulteerde in
een pr van 1.3 seconde. Daarmee zwom hij de reservelimiet voor de BWK.
Even later zwom hij op de 50m rug ook nog eens een seconde sneller dan ooit.
Ook op de 50m vlinder kwam er een groot aantal leden van Neptunus '58 aan
de start. Linda Schellekens verbeterde dankzij een pr van 0.2 seconden haar
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eigen clubrecord. Elke zwom ruim een seconde onder haar oude toptijd en bleef
nog geen seconde boven de limiet. Bij de heren was er een klein pr voor Gijs.

Uitslag Speedo 16 december in Uden
Zondag 16 december gingen de jongste zwemmers van Neptunus '58 naar
Uden voor de tweede Speedo-wedstrijd van het seizoen. De junioren deden
ditmaal niet mee, omdat voor hen de (te zware) 200m vlinder op het programma
stond.
De middag begon al direct goed, met een bronzen medaille voor Ticho Hellings
(minioren 1-2), die op de 25m vrij zijn pr met meer dan 2,5 seconden
aanscherpte. Noud van Boven (goud) en Macs vd Doelen (brons), zwommen
weliswaar iets boven hun toptijden van vorige week, maar behaalde toch 2
medailles bij de minioren 3-4. Op de 25m vlinder was er goud voor Macs en
zilver voor Noud. Minioren 5 Tom vd Heijden en Martijn Eickmans behaalden
respectievelijk goud en zilver op zowel de 50m vrij als de 25m vlinder, waarbij
Tom nog een halve seconde sneller dan een week geleden was op de vrije slag.
In diezelfde categorie bij de meisjes veroverde Dimphy van Grinsven eveneens
goud op beide afstanden. Alex de Laat (minioren 6) behaalde ook al twee
gouden plakken, maar dan op de 50m vrij en 100m wissel.
Kai vd Zanden (minioren 3-4) zwom voor het eerst de 100 meter schoolslag. Via
een pr op de 50 meter zwom hij naar een nieuw clubrecord na vier banen. Ook
op de 100m wissel debuteerde hij. Op de 50m vlinder was er een pr van maar
liefst 8,5 seconde voor Jeroen van Dinther, wat tevens goed was voor een
zilveren medaille. Op de 100m school ging het nog beter en was hij de snelste
van allemaal. Bo Sluijpers zwom voor het eerst de 200m vrij, en hoewel ze erg
zenuwachtig was, haalde ze keurig de finish. Bij de minioren 6 zwom Luke van
Hamond naar twee overwinningen. Op de 100m vrij zwom hij een pr van 2,5
seconden en op de 200m wissel was hij bijna 3 seconden sneller dan ooit. Luuk
van Helvoirt zwom op de 100m vrij een pr van 6 seconden en greep daarbij net
naast de medailles. Ook zwom hij de 200m wissel voor het eerst, en liet
onderweg ook nog een pr op de 50m vlinder noteren.

Drie Brabantse Kampioenen van Neptunus ‘58
13 medailles bij Brabantse Winterkampioenschappen
Vier gouden, vier zilveren en vijf bronzen medailles: dat was het resultaat van
twee dagen strijden om de Brabantse titels in zwembad Sportiom in ’sHertogenbosch in het weekeinde van 5 en 6 januari.
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Evalie Hovers ontbreekt op de foto.
De 11-jarige Bente van Bergen behaalde twee titels: zaterdag was ze de beste
op de 50m vlinder en een dag later was ze iedereen te snel af op de 100m
wissel. Op de tweede dag behaalde Mark Schellekens (15) overtuigend de
gouden medaille op de 100 meter schoolslag en werd Gijs Verhagen (14)
Brabants Kampioen op de 100 vrij. De eerste dag had Mark al maar liefst drie
zilveren medailles veroverd. Hij deed dat op de 100m wissel, 50m school en
100m rug. Een dag later kwam daar nog brons op de 200m wissel bij. Gijs
zwom eveneens naar het brons op de 200m wissel. Voor Bente was er zaterdag
brons op de 100m vrij en een dag later zilver op de halve afstand. Roel vd Kleij
(17) zwom op de 100m vrij zondag naar het brons. De laatste (bronzen)
medaille werd behaald op de 4 x 50 meter wisselslagestafette met Gijs, Mark,
Rick van Hamond (15) en Mark van Dinther (13).
Opvallend was ook het aantal 4e plaatsen dat vooral de eerste dag behaald
werd. Dit overkwam Gijs op zowel de 50m vrij als de 100m vlinder, Mark
Schellekens op de 100m vlinder en Bente en Linda Schellekens op de 200m
wissel. Zondag was er op de 4 x 50m vrij bij de jongens een spannende strijd
om het brons met de Vennen, maar de kamprechters besloten dat de ploeg uit
Dongen toch net iets eerder aantikte dan de Schijndelse vereniging.
Gijs verzekerde zich afgelopen weekeinde van nog twee startbewijzen voor de
Nederlandse Junioren Kampioenschappen eind januari in Terneuzen. Op zowel
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de 50m vrij als de 100m vlinder bedwong hij de limiet, waardoor hij op zes
afstanden zal starten. Mark bleef op de 100m school en 200m wissel net boven
de limiet. Hij zal wel uitkomen op de 200m school in Terneuzen. Voor de
Brabantse Zomer Kampioenschappen in mei werden nog negen startbewijzen in
de wacht gesleept.
Behalve de dertien medailles werden er door de 15 zwemmers tellende ploeg
tijdens de 61 starts 9 clubrecords en 32 persoonlijke records gezwommen.
Bente was hierbij topscoorder: zij zwom clubrecords op de 50m vlinder, 50m rug
en 100m rug, 50m en 100m vrij en 100m wissel. Roel behaalde clubrecords op
de 50m vlinder en 100m vrij en voor Linda was er een clubrecord op de 50m
vlinder.
Estafetterecords werden er behaald door Bente, Anouk van Helvoirt, Anouk van
Lokven en Esra Pennings op zowel de 4 x 50m vrij als de 4 x 50m wissel. Bij de
dames kon er voor het eerst met een ploeg deelgenomen worden aan de
Brabantse Kampioenschappen. Evalie Hovers, Mandy Kuijpers, Linda en
Sandra Schellekens zwommen eveneens op de 4 x 50m vrij en de 4 x 50m
wissel naar estafetterecords.
Bij deze BWK waren er drie debutantes: Zoë Hellings, Sandra Schellekens en
Lara vd Ven namen nog niet eerder deel aan Brabantse Kampioenschappen.

Neptunus ’58 zwemt derde competitieronde
Zondag 13 januari was het een drukte van belang in het Schijndelse zwembad
De Molen Hey. De derde ronde van de D1-competitie stond namelijk op het
programma, en behalve de 39 zwemmers van thuisclub Neptunus’58 waren ook
de Dommelbaarzen uit Vught, Hieronymus uit Roosendaal en de Vennen uit
Dongen naar Schijndel afgereisd. De zwemmers van Neptunus ’58 behaalden in
88 starts precies 50 persoonlijke records (57 %) en 4 clubrecords.
Er werd verschillende keren binnen een limiet voor de Brabantse Zomer
Kampioenschappen gezwommen. Op de 50m vlinder gebeurde dat door Anouk
van Lokven en Mark van Dinther en zwom Shirley Voets de reservelimiet. Zij
zwom ook op de 200m wissel een reservelimiet. Linda Schellekens zwom
tenslotte binnen de limiet op de 200m school in een nieuw clubrecord. Nieuwe
clubrecords waren er ook voor Esra Pennings (50m vlinder), Luke van Hamond
(eveneens 50m vlinder, het oude record stond op naam van John Verhagen) en
Elke Schellekens (200m rug).
Tijdens de wedstrijd werden er vijf estafettes gezwommen. De 4 x 100m wissel
met Gijs Verhagen, Mark Schellekens, Roel vd Kleij en Rick van Hamond werd
2e. Diezelfde heren wonnen aan het einde van de middag de 4 x 100m vrij met
bijna 15 seconden voorsprong. Winst in een nieuw estafetterecord was er voor
de 4 x 25m school met Luke van Hamond, Lara vd Ven, Jeroen van Dinther en
Bente van Bergen. Ook de 4 x 50m wissel met Elke Schellekens, Anouk van
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Lokven, Esra Pennings en Anouk van Helvoirt zwom een nieuw estafetterecord.
Zij werden 3e. De 4 x 100m wissel (Evalie Hovers, Lisa Smits, Anouk van
Helvoirt en Bente van Bergen) werd eveneens 3e. Acht van de 27 programma’s
werden gewonnen door een lid van Neptunus ’58. Verder werden er 9 tweede
plaatsen en 5 derde plaatsen behaald.
Behalve de hierboven genoemde toptijden werd er weer een groot aantal
persoonlijke records verpulverd. Lisa Smits liet de grootste verbetering zien: op
de 100m rug was ze maar liefst 12 seconden sneller dan ooit. Op diezelfde
afstand was Luuk van Helvoirt 10 seconden sneller dan ooit, Demi van Os en
Daphne Voets 8 seconden en Manissa vd Brand ruim 5. Op de dubbele afstand
was er voor Mark Schellekens een pr van bijna 5 seconden. Jeroen Trimbach
tekende op de 50m vlinder voor een pr van bijna 5 seconden en vervolgens ook
nog voor een pr van ruim 2 seconden op de 50m vrij.
In de competitie bezet Neptunus ’58 met nog twee wedstrijden te gaan de 5 e
plaats van in totaal 23 verenigingen in Zeeland, Brabant en Limburg. Landelijk is
de Schijndelse vereniging te vinden op de 12e plaats van 86 verenigingen.

De Drietand

Pagina 31

ONDER DE KEP
D’s en P’s
Door een flinke hersenschudding net
voor Sinterklaas is in de vorige De
Drietand niet het gebruikelijke overzicht
van de D’s en de P’s gepubliceerd.
We hebben dus nog wat goed te
makken.
Naast de standen in de competitie
(Dames 1 en de Meisjes onder 17
draaien heel goed, maar de overige
teams kunnen wel enkele overwinningen
gebruiken) is het altijd leuk om te kijken
hoe je ten opzichte van je clubgenoten staat op deze ranglijsten.
Hieronder dus het lang verwachte overzicht bijgewerkt tot 28 januari 2008.
Dames 1
D’s
P’s
1 Deugd de, Maartje
33
1 Leering, Tessa
9
2 Kampman, Angela
32
2 Deugd de, Maartje
8
3 Leering, Tessa
14
2 Pinxten van, Daphne
8
3 Pinxten van, Daphne
14
4 Kampman, Angela
7
5 Schoot vd, Melissa
10
5 Engels, Anita
6
6 Engels, Anita
9
5 Schoot vd, Jolijn
6
7 Huijsmans, Miranda
8
7 Thijssen Boxtel van, Katja
5
7 Schoot vd, Jolijn
8
8 Buys, Jenny
4
9 Thijssen Boxtel van, Katja
7
8 Schoot vd, Melissa
4
10 Hovers, Evalie
5
10 Hovers, Evalie
3
11 Berkel van, Kim
4
11 Huijsmans, Miranda
2
11 Buys, Jenny
4
11 Westelaken vd, Carla
2
13 Steen vd, Hanneke
3
13 Berkel van, Kim
1
14 Leering, Fannie
2
13 Steen vd, Hanneke
1
15 Westelaken vd, Carla
1
15 Heijden vd, Susanne
0
16 Heijden vd, Susanne
0
15 Leering, Fannie
0
16 Rijt vd, Laura
0
15 Rijt vd, Laura
0
16 Steen vd, Hanneke
0
15 Steen vd, Hanneke
0
Pinxten van, Majolein
0
Pinxten van, Majolein
0
154
66
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1
2
2
4
4
6
6
6
6
10
10
12
12
12
16
16
16
16
16

Dames 2
Westelaken vd, Carla
Kampman, Monique
Rijt vd, Laura
Gooijaerts-Aarts, Els
Helvoort van, Geertje
Buys, Jenny
Engels, Anita
Leering, Fannie
Veghel van, Sharon
Leering, Tessa
Verhagen, Linda
Oetelaar vd, Marga
Persons, Ingrid
Steen vd, Hanneke
Beekveld van, Janine
Heijden vd, Susanne
Hoog op 't, Terry
Plas vd, Milou
Schoot vd, Jolijn

D's
17
6
6
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
56

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9

meisjes
Schoot vd, Jolijn
Schoot vd, Melissa
Berkel van, Kim
Steen vd, Hanneke
Hoog op 't, Terry
Hovers, Evalie
Berkel van, Maaike
Heijden vd, Susanne
Plas vd, Milou
Sluis vd, Veerle

D's
48
43
41
26
17
16
12
3
0
0
206

1
1
3
4
5
6
7

heren 1
Huysmans, Leon
Mioc, Matej
Hamers, Martijn
Hartman, Tico
Leering, Luuk
Vloet, Martijn
Leeuwen van, Stevin

D's
11
11
10
7
6
5
4
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1
2
3
4
5
6
6
6
9
9
11
11
11
11
15
15
15
15
15

1
2
3
4
5
6
7
7
9
9

1
1
3
3
5
6
7

Gooijaerts-Aarts, Els
Rijt vd, Laura
Helvoort van, Geertje
Verhagen, Linda
Oetelaar vd, Marga
Engels, Anita
Persons, Ingrid
Veghel van, Sharon
Kampman, Monique
Leering, Tessa
Heijden vd, Susanne
Plas vd, Milou
Steen vd, Hanneke
Westelaken vd, Carla
Beekveld van, Janine
Buys, Jenny
Hoog op 't, Terry
Leering, Fannie
Schoot vd, Jolijn

P's
9
8
7
6
5
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
52

Berkel van, Maaike
Berkel van, Kim
Schoot vd, Melissa
Schoot vd, Jolijn
Steen vd, Hanneke
Hoog op 't, Terry
Heijden vd, Susanne
Hovers, Evalie
Plas vd, Milou
Sluis vd, Veerle

P's
12
9
7
6
5
4
3
3
0
0
49

Leering, Luuk
Mioc, Matej
Sande vd, Danny
Vloet, Martijn
Aarle van, Peter
Hamers, Toine
Bruggeman, Roy

P's
13
13
7
7
6
5
3
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8
8
8
8
12
13
14
14

1
2
3
3
5
6
7
8
8
8
8
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Aarle van, Peter
Bruggeman, Roy
Oetelaar vd, Rob
Sande vd, Danny
Groenendaal, Robbert
Hamers, Toine
Spit, Thomas
Thomas, Tom
Spit, Gert-Jan

3
3
3
3
2
1
0
0
0
69

heren 2
Postma, Richard
Middag, Caspar
Hovenier, Frank
Kerkhoff, John
Vorle vd, George
Hartman, Tico
Wiersma, Ronnie
Kuipers, Rene
Sande vd, Danny
Spit, Thomas
Thijssen, Paul
Aarle van, Peter
Bruggeman, Roy
Dijk van, Bart
Gemert Van, Henk
Hellings, Jan
Herpen van, Harrie
Mathijssen, Roeland
Mioc, Andrej
Mioc, Matej
Pol vd, Tom
Steenbakkers, Kenny
Tibosch, Marcel
Tom Thomas
Vloet, Martijn
Schouten, Lawrence

D's
14
13
7
7
6
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
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7
7
7
11
12
13
13
13

1
2
3
3
5
6
6
6
9
9
9
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Hamers, Martijn
Hartman, Tico
Leeuwen van, Stevin
Oetelaar vd, Rob
Huysmans, Leon
Groenendaal, Robbert
Spit, Thomas
Thomas, Tom
Spit, Gert-Jan

Postma, Richard
Vorle vd, George
Kerkhoff, John
Middag, Caspar
Kuipers, Rene
Spit, Thomas
Thijssen, Paul
Tibosch, Marcel
Herpen van, Harrie
Hovenier, Frank
Mioc, Matej
Aarle van, Peter
Gemert Van, Henk
Hartman, Tico
Mioc, Andrej
Bruggeman, Roy
Dijk van, Bart
Hellings, Jan
Mathijssen, Roeland
Pol vd, Tom
Sande vd, Danny
Steenbakkers, Kenny
Tom Thomas
Vloet, Martijn
Wiersma, Ronnie
Schouten, Lawrence

3
3
3
2
1
0
0
0
0
66
P's
13
11
9
9
7
5
5
5
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
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1
2
3
3
5
5
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1
2
2
4
5
6
7
7
9
9
9
9

heren 3
Mathijssen, Roeland
Liempd van, Hessel
Janssen, Patrick
Liempd van, Virgi
Hermes, Daan
Wiel vd, Puskas
Gemert Van, Henk
Oetelaar, Harold
Swinkels, Curth
Eerden vd, Erik
Heijden vd, Harald
Hermes, Daan
Herpen van, Harrie
Herpen van, Harrie
Kelders, Wim
Kemps, Perry
Liempd van, Hessel
Muyshondt, Paul
Gemert van, Roel

D's
7
5
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25

heren jeugd
Mioc, Andrej
Goossens, Tim
Pol vd, Tom
Verhulst, Bas
Engels, Stefan
Kort de, Ben
Groenendaal, Ton
Heijden vd, Mark
Crey van, Bob
Dijk van, Bart
Roeffen J.
Fiona R.
Brulle vd, Bas

D's
14
6
6
5
4
2
1
1
0
0
0
0
0
39
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1
2
3
4
5
5
7
7
7
7
7
7
13
13
15
15
17
17

1
2
3
3
3
6
7
7
9
9
11
11

Hermes, Daan
Liempd van, Virgi
Kemps, Perry
Gemert Van, Henk
Heijden vd, Harald
Herpen van, Harrie
Janssen, Patrick
Mathijssen, Roeland
Muyshondt, Paul
Oetelaar, Harold
Swinkels, Curth
Wiel vd, Puskas
Hermes, Daan
Liempd van, Hessel
Herpen van, Harrie
Kelders, Wim
Eerden vd, Erik
Liempd van, Hessel
Gemert van, Roel

P's
11
10
7
5
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
0
0
0
65

Pol vd, Tom
Mioc, Andrej
Goossens, Tim
Heijden vd, Mark
Kort de, Ben
Verhulst, Bas
Crey van, Bob
Dijk van, Bart
Groenendaal, Ton
Roeffen J
Engels, Stefan
Fiona R.
Brulle vd, Bas

P's
14
9
6
6
6
4
2
2
1
1
0
0
0
51
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ROOSTER
Zaterdag
team
J
M

1-3-2008
Wedstrijd
SWNZ A1 - PSVA2
SWNZ MB1 - WSG Warres MB1

w-official / Zwembad
Dick, Fannie, Tessa
Dick, Fannie, Tessa

vertrek Tijd
20:15
21:00

Zondag
team
D1
H1
D2
H3

2-3-2008
Wedstrijd
SWNZ 1 - Lutra 1
SWNZ 1 - TRB/RES 1
SWNZ 2 - Merlet 1
SWNZ 3 - PSV6

w-official / Zwembad
Martijn H, Roy, Luuk
Daphne, Maartje, Angela
Harald, Perry, Hessel
Janine, Els, Marga

vertrek
-

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

Zaterdag
team
D1
M
H2
H1
D2
H3

8-3-2008
Wedstrijd
Njord 2 - SWNZ 1
Njord MB1 - SWNZ MB1
Arethusa 2 - SWNZ 2
Aquamigos 1 - SWNZ 1
Aquamigos 2 - SWNZ 2
DBD 3 - SWNZ 3

w-official / Zwembad
Den Ekkerman Veldhoven
Den Ekkerman Veldhoven
Golfbad Oss Oss
Sportiom Den Bosch
Sportiom Den Bosch
Z.I.B.-Best Best

vertrek
15:30
17:00
18:45
18:45
20:15
16:00

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

Zondag
team
J

9-3-2008
Wedstrijd
De Rog A1 - SWNZ A1

w-official / Zwembad
De IJzeren Man Weert

vertrek Tijd
18:15
19:45

Zaterdag
team
M
J
D1
H2
H3

15-3-2008
Wedstrijd
SWNZ MB1 - Aquamigos MB1
SWNZ A1 - HZPC Horst A1
SWNZ 1 - De Vennen 1
SWNZ 2 - DBD 1
Njord 4 - SWNZ 3

w-official / Zwembad
Jenny, Daphne, Maartje
Frank, Thomas, Kenny
Frank, Thomas, Kenny
Jenny, Daphne, Maartje
Den Ekkerman Veldhoven

vertrek
16:00

Zaterdag
team
H2
M

29-3-2008
Wedstrijd
SWNZ 2 - SWNZ 1
WSG Warres MB2 - SWNZ MB1

w-official / Zwembad
Dick, Fannie, Tessa
De Drieburcht Tilburg

vertrek Tijd
19:00
16:45
18:15

Zondag
team
D1
D2
J

30-3-2008
Wedstrijd
WSG Warres 3 - SWNZ 1
WSG Warres 5 - SWNZ 2
De Treffers A2 - SWNZ A1

w-official / Zwembad
De Drieburcht Tilburg
De Drieburcht Tilburg
Kwekkelstijn Rosmalen

vertrek
18:00
18:45
17:30
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Tijd
18:15
19:00
19:45
20:30
17:30

Tijd
19:30
20:15
18:30

De Drietand

